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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003543-88.2008.8.06.0001
ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA
APELANTE/APELADA: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS 
DIREITOS DIFUSOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 
DO CIDADÃO
APELANTE/APELADA: UNIMED DE FORTALEZA - COOPERATIVA 
DE TRABALHO MÉDICO LTDA
RELATORA: DESA. SÉRGIA MARIA MENDONÇA MIRANDA
ÓRGÃO JULGADOR: 6ª CÂMARA CÍVEL 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA – PLANOS DE SAÚDE 
– REAJUSTES DAS MENSALIDADES 
DOS CONTRATOS TITULARIZADOS 
POR USUÁRIOS IDOSOS QUE POR SI 
SÓ NÃO TRADUZEM ABUSIVIDADE 
– VEDAÇÃO PELO ARTIGO 15, § 3º, DA 
LEI 10.741/03 AOS REAJUSTES  COM 
VIÉS DISCRIMINATÓRIO FUNDADOS 
EXCLUSIVAMENTE NA IDADE DO 
SEGURADO – ESTATUTO DO IDOSO 
– NORMA COGENTE – APLICAÇÃO 
IMEDIATA – NÃO CONHECIDO O 
PRIMEIRO APELO POR AUSÊNCIA DE 
REGULARIDADE FORMAL E DESPROVIDO 
O SEGUNDO – SENTENÇA MANTIDA  . 
1 –  Diante da apresentação de tese recursal 
desconexa com o que restou decidido pela decisão 
objurgada, expõe-se o desatendimento ao artigo 
514, inciso II, do Código de Processo Civil, o 
que impede o conhecimento destas “razões”, vez 
que, sem impugnação específica aos fundamentos 
da sentença, carecendo, pois, o primeiro Apelo 
de regularidade formal, requisito extrínseco de 
admissibilidade recursal.
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2 – O simples reajuste da contraprestação mensal 
paga pelo segurado idoso não se traduz, por si 
só, em abusividade, é necessária para tanto a 
configuração de conduta discriminatória decorrente 
da cobrança de valores diferenciados em razão da 
idade, vez que é nesse sentido o disposto no artigo 
15, § 3º, da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso). 
3 – “O aumento da idade do segurado implica 
a necessidade de maior assistência médica. Em 
razão disso, a Lei n. 9.656/1998 assegurou a 
possibilidade de reajuste da mensalidade de plano 
ou seguro de saúde em razão da mudança de faixa 
etária do segurado. Essa norma não confronta o 
art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, que veda a 
discriminação consistente na cobrança de valores 
diferenciados em razão da idade. Discriminação 
traz em si uma conotação negativa, no sentido 
do injusto, e assim é que deve ser interpretada 
a vedação estabelecida no referido estatuto. 
Na hipótese dos autos, o aumento do valor do 
prêmio decorreu do maior risco, ou seja, da maior 
necessidade de utilização dos serviços segurados, 
e não do simples advento da mudança de faixa 
etária”. (Precedente STJ - REsp 1381606/DF)
4 – Escorreita a decisão combatida ao determinar 
a aplicação do entendimento jurisprudencial 
consolidado pelo STJ no sentido de vedar os 
reajustes com base exclusivamente na mudança 
de faixa etária do usuário idoso, ante o seu caráter 
discriminatório, e reconhecer a legalidade daqueles 
reajustes previstos nos instrumentos contratuais e 
adequados às normas expedidas pela ANS.
5 – Trata-se o Estatuto do Idoso de norma cogente, 
decorrente de ordem pública, impondo-se a sua 
aplicação imediata às obrigações de trato sucessivo, 
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ainda que tenha o enlace negocial se havido antes 
da entrada em vigor daquele expoente normativo.
6 – “Esta Corte Superior entende que, ainda que se 
trate de contrato de plano de saúde firmado antes da 
vigência do Estatuto do Idoso, este tem aplicação 
imediata, não se tratando de retroatividade da 
norma, mas em vedação à discriminação do idoso 
(...)” (Precedente STJ - AgRg no REsp 1355423/
DF)
7 – Não conhecida a primeira Apelação e 
desprovida a segunda. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação 
Cível ACORDAM os Desembargadores membros da Sexta Câmara Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em 
não conhecer do recurso manejado pela ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E 
PROTEÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS DO CIDADÃO e desprover a Apelação interposta pela 
UNIMED DE FORTALEZA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
LTDA, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar manejada 
por S.O.S – DIREITOS HUMANOS – ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE 
DEFESA DA SAÚDE DO FUMANTE E EX-FUMANTE (atualmente 
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS 
COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DO CIDADÃO) contra a 
UNIMED DE FORTALEZA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
LTDA com o fito de obter provimento jurisdicional que condene a promovida 
a se abster de reajustar todos os seus contratos de plano de saúde em razão 
da mudança de faixa etária do segurado a partir de 60 (sessenta) anos, bem 
como à reparação dos danos patrimoniais impingidos aos usuários idosos.

Aduz a promovente, em síntese, na inicial que: a) a requerida 
vem descumprindo o Estatuto do Idoso ao promover o reajuste dos planos 
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de saúde em razão da mudança de faixa etária do segurado, a partir de 60 
(sessenta) anos de idade; b) o artigo 15, § 3º, da Lei nº 10.741/04 veda 
a discriminação ao idoso nos planos de saúde através da cobrança de 
valores diferenciados em razão da idade; c) os contratos de plano de saúde 
titularizados por pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos não podem 
ser reajustados apenas em razão da idade; d) incidem no caso as determinações 
do Código de Defesa do Consumidor; e) não prospera o entendimento 
alegado pela demandada no sentido de que conforme interpretação da 
ANS as disposições do Estatuto do Idoso não se aplicariam aos contratos 
firmados antes de sua vigência; f) é devida a condenação da requerida a 
se abster de reajustar os planos de saúde, por mudança de faixa etária, dos 
segurados com idade superior a 60 (sessenta), sob pena de multa no valor 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada descumprimento, bem como 
à reparação dos danos patrimoniais causados aos usuários idosos, com a 
devolução, em dobro, dos valores correspondentes aos reajustes indevidos 
a partir de janeiro de 2003.

A sentença a quo julgou parcialmente procedente o pleito autoral 
no sentido de aplicar ao caso o entendimento consolidado pelo Superior 
Tribunal de Justiça para vedar o reajuste dos planos de saúde titularizados 
por usuários maiores de 60 (sessenta) anos apenas em razão da mudança de 
faixa etária, salvo quando prevista no contrato e de acordo com as normas 
expedidas pela ANS.

Insatisfeita com a decisão, a ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E 
PROTEÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS DO CIDADÃO manejou Apelação Cível requerendo a 
reforma da decisão no sentido de elevar o valor da indenização por danos 
morais ali aplicada e arbitrar os honorários advocatícios sobre o valor da 
condenação e não sobre o da causa.

Também irresignada, a UNIMED DE FORTALEZA - 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA interpôs recurso 
apelatório argumentando, em suma, que: a) inexiste ilegalidade no reajuste do 
contrato em razão da mudança de faixa etária do usuário, porquanto constitui 
medida visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste; 
b) a Lei 9.656/98 constituiu verdadeiro marco, pois os contratos celebrados 
após a sua vigência passaram a ser submetidos à ação fiscalizadora da ANS, 
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enquanto os firmados anteriormente e não adaptados por opção do usuário 
ficaram sujeitos às cláusulas pactuadas; c) desde a vigência do estatuto do 
idoso sempre aplicou os reajustes em razão da mudança de faixa etária para 
todos os seus usuários com idade superior ou igual a 60 (sessenta) anos de 
acordo com as disposições normativas pertinentes; d) o Estatuto do Idoso 
não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência.

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
DIFUSOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DO CIDADÃO 
e UNIMED DE FORTALEZA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
LTDA apresentaram contrarrazões, respectivamente, às págs.332/339 e 
343/354.

A representante da Procuradoria Geral de Justiça se manifestou 
às págs.371/381.

É o breve relatório. 

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade insertos nos artigos  
506 e 513, ambos do Código de Processo Civil, recebo os recursos.

Ab initio, impõe-se destacar que no primeiro recurso apelatório, 
formulado pela ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
DIFUSOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DO CIDADÃO, 
as questões trazidas a esta instância revisora concernem: 1) à majoração de 
indenização por danos morais fixados na sentença e 2) ao arbitramento dos 
honorários advocatícios sobre o valor da condenação e não sobre o dado à 
causa, contudo, tais argumentações se revelam absolutamente desconexas 
com o que restou decidido pelo magistrado de piso, haja vista que não houve 
condenação ao pagamento de indenização por danos morais no decisum, até 
porque sequer houve menção a danos de ordem moral na exordial, isto é, 
não constituiu o objeto da pretensão formulada pela autora da demanda, e, 
tampouco foram os honorários advocatícios fixados com base no valor da 
causa, mas de forma equitativa, no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
a ser dividido igualmente entre as partes ante a sucumbência recíproca 
declarada na sentença.
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Assim, diante da apresentação de tese recursal dissociada do 
que foi decidido na decisão objurgada, expõe-se o desatendimento ao artigo 
514, inciso II1, do Código de Processo Civil, o que impede o conhecimento 
destas “razões”, vez que, sem impugnação específica aos fundamentos da 
sentença, carecendo, pois, o primeiro Apelo de regularidade formal, requisito 
extrínseco de admissibilidade recursal. Nesse sentido a Jurisprudência é 
pacífica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PETIÇÃO 
INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 
PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO     
TEOR. INICIAL MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. 
INOBSERVÂNCIA. REGULARIDADE FORMAL. ÔNUS. 
IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS. JULGAMENTO.
1. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos 
fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação 
pretender, pena de incursão em irregularidade formal 
decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. 
Exegese dos arts. 514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 27/05/2014, DJe 02/06/2014) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL.  PROCESSUAL CIVIL. 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RAZÕES RECURSAIS 
DISSOCIADAS  DOS     FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 
RECURSO NÃO CONHECIDO. 
As razões recursais devem expor os fundamentos que 
justifiquem o pedido de nova decisão, sob pena de não 
conhecimento do recurso, haja vista a ausência de 
pressuposto de admissibilidade (art. 514, inciso II, do 
Código de Processo Civil). 
(…)

1 Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:
 I - os nomes e a qualificação das partes;
 II - os fundamentos de fato e de direito;
 III - o pedido de nova decisão.
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(Apelação Cível nº 458899-81.2000.8.06.0001/1, TJCE, 2ª 
Câmara Cível, Rel. Des. Francisco Auricélio Pontes, julgado 
em 17/10/2012, publicado em 24/10/2012) Grifo nosso. 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - IRREGULARIDADE 
FORMAL DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO ART. 514, II 
DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
1. O apelante não impugnou os fundamentos que embasou 
a r. Sentença monocrática, em plena ofensa ao art. 514, 
II, do Código de Processo Civil, impondo-se, pois, o não 
conhecimento do recurso, por ausência de requisito de 
admissibilidade. 
2. Apelação não conhecida.
(Apelação Cível nº 334-59.2002.8.06.0151/1, TJCE, 2ª 
Câmara Cível, Rel. Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira, 
julgado em 03/12/2010, publicado no Dje 10/12/2010) Grifo 
nosso.

Passando à análise da segunda Apelação, a qual manejada 
pela UNIMED DE FORTALEZA - COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO LTDA, confrontando a tese sustentada com os fundamentos da 
sentença, a meu sentir, não merece reproche o decisum hostilizado, isto 
porque cuidou a magistrada de piso, ao prover parcialmente o recurso, 
em determinar exatamente a aplicação da sistemática cuja legitimidade 
já foi reconhecida pela Jurisprudência, mormente pela Corte Superior, 
reconhecendo a legalidade do reajuste dos contratos de plano de saúde 
titularizados por usuários com idade superior a 60 (sessenta) anos desde 
que implementadas certas condições, quais sejam: a previsão contratual, a 
observância ao disposto da Lei nº 9.656/98 e o atendimento às disposições 
normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, vedando, 
porém, os reajustes discriminatórios fundados exclusivamente na simples 
mudança de faixa etária do usuário idoso.

Convém destacar que nos casos como os dos autos o momento 
da pactuação dos contratos de plano de saúde indicará as normas que devem 
ser observadas em cada caso, influenciando diretamente nas faixas etárias 
cujo implemento pelo segurado importará no reajuste das mensalidades 
da avença, devendo sob tais balizas se inserir os contratos em quatro 



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 15 - 217, 201522

grupos: 1)  contratos antigos, firmados antes de 02 de janeiro de 1999, e 
não adaptados à Lei nº 9.656/98, 2) contratos antigos adaptados à referida 
Lei, 3) contratos firmados entre 02 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro 
de 2003 e 4) contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, tendo a 
questão alusiva às disposições normativas pertinentes a cada um daqueles 
grupos sido dissecada no julgamento do REsp 646.677/SP2, em voto lapidar 
proferido pelo Ministro Raul Araújo Filho, cujo teor merece transcrição:

(...)
Conforme se extrai do art. 15 da Lei 9.656/98, tanto os 
contratos individuais/familiares denominados antigos, isto 
é, firmados antes de 2 de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei 
9.656/98, quanto os contratos firmados após a referida data e 
os adaptados à novel legislação deverão prever expressamente 
as faixas etárias nas quais serão realizados os reajustes. 
Na hipótese de os contratos antigos não trazerem essa 
informação, os reajustes ficarão limitados ao mesmo percentual 
fixado pela ANS para os planos individuais/familiares novos 
(v. Resolução CONSU n. 6, de 3 de novembro de 1998). 
Nos contratos novos, o valor atribuído a cada prestação de 
acordo com a faixa etária deve ser previamente informado ao 
usuário e constar expressamente do instrumento contratual 
(v. Resolução CONSU n. 6, de 3 de novembro de 1998, e 
Resolução Normativa n. 63, de 22 de dezembro de 2003).
No que respeita aos contratos antigos e não adaptados, deve 
ser obedecido o que foi ajustado no contrato, podendo as 
faixas etárias chegarem até os 80 anos. Não incidem sobre 
esses contratos as disposições da Lei 9.656/98 (ADI - MC 
1.931/STF).
Já em relação aos contratos novos, a Lei 9.656/98, em seu art. 
15, determina que caberá à ANS estabelecer as faixas etárias 
e os percentuais de reajuste incidentes em cada uma delas. 
Assim, para os contratos firmados entre 2 de janeiro de 1999 
e 31 de dezembro de 2003, valem as regras da Resolução 
do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU nº 6, de 3 
de novembro de 1998, com as modificações trazidas pela 
Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU 
nº 15 (…)

2 REsp 646.677/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
09/09/2014, DJe 18/09/2014
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É exigida, portanto, a observância de sete faixas etárias, 
de modo que o valor fixado para a última faixa etária não 
pode ser superior a seis vezes o previsto para a primeira e 
a variação de valor na contraprestação não poderá atingir o 
usuário com mais de 60 anos que participe de um plano ou 
seguro há mais de dez anos.
Já para os ajustes firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, 
incidem as regras da Resolução Normativa - RN nº 63, de 
22 de dezembro de 2003 (…)
Tem-se, assim, dez faixas etárias, a última aos 59 anos, 
de modo que o valor fixado para a última faixa etária não 
pode ser superior a seis vezes o previsto para a primeira e 
a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não 
pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e 
sétima faixas.

Nesse azo, vê-se que o simples reajuste da contraprestação 
mensal paga pelo segurado idoso não se traduz, por si só, em abusividade, é 
necessária para tanto a configuração de conduta discriminatória decorrente 
da cobrança de valores diferenciados em razão da idade, vez que é nesse 
sentido o disposto no artigo 153, § 3º da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso). 
Ademais, urge ponderar que o reajuste do prêmio do seguro de saúde conforme 
a mudança de faixa etária encontra fundamento na maior probabilidade de 
ocorrência dos eventos cobertos em razão do avanço da idade dos segurados, 
tendo em tais moldes já decidido a Corte de Uniformização, vejamos:

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 
CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA 
ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.
1. Nos contratos de seguro de saúde, os valores cobrados 
a título de prêmio devem ser proporcionais ao grau de 

3 Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, 
proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 
preferencialmente os idosos. 

 omissis 
 § 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 

diferenciados em razão da idade.
 omissis
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probabilidade de ocorrência do evento risco coberto. 
Maior o risco, maior o valor do prêmio.
2. O aumento da idade do segurado implica a necessidade 
de maior assistência médica. Em razão disso, a Lei n. 
9.656/1998 assegurou a possibilidade de reajuste da 
mensalidade de plano ou seguro de saúde em razão da 
mudança de faixa etária do segurado. Essa norma não 
confronta o art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, que veda 
a discriminação consistente na cobrança de valores 
diferenciados em razão da idade. Discriminação traz 
em si uma conotação negativa, no sentido do injusto, e 
assim é que deve ser interpretada a vedação estabelecida 
no referido estatuto. Na hipótese dos autos, o aumento 
do valor do prêmio decorreu do maior risco, ou seja, da 
maior necessidade de utilização dos serviços segurados, 
e não do simples advento da mudança de faixa etária.
3. Se o reajuste está previsto contratualmente e guarda 
proporção com o risco e se foram preenchidos os requisitos 
estabelecidos na Lei n. 9.656/1998, o aumento é legal.
4. Recurso especial conhecido e provido em parte.
(REsp 1381606/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 
31/10/2014) Grifo nosso.

Destarte, se houve com acerto a decisão combatida ao determinar 
a aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ no sentido 
de vedar os reajustes com base exclusivamente na mudança de faixa etária do 
usuário idoso, ante o seu caráter discriminatório, e reconhecer a legalidade 
daqueles reajustes previstos nos instrumentos contratuais e adequados às 
normas expedidas pela ANS, não havendo, portanto, razões para modificação 
do decisum.

Acerca da inaplicabilidade do Estatuto do Idoso aos contratos 
celebrados antes de sua vigência defendida pela segunda apelante, a tese 
também não reúne condições de prospero, haja vista que se trata de norma 
cogente, decorrente de ordem pública, impondo-se a sua aplicação imediata 
às obrigações de trato sucessivo, ainda que tenha o enlace negocial se havido 
antes da entrada em vigor daquele expoente normativo, questão, inclusive, 
já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça:
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RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
NULIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE 
SEGURO SAÚDE QUE PREVÊ A VARIAÇÃO DOS 
PRÊMIOS POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PELO 
ACÓRDÃO ESTADUAL, AFASTADA A ABUSIVIDADE 
DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA 
SEGURADA.
[...]
Incidência do Estatuto do Idoso aos contratos anteriores 
à sua vigência. O direito à vida, à dignidade e ao bem-
estar das pessoas idosas encontra especial proteção 
na Constituição da República de 1988 (artigo 230), 
tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 
10.741/2003), norma cogente (imperativa e de ordem 
pública), cujo interesse social subjacente exige sua 
aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de 
trato sucessivo, a exemplo do plano de assistência à saúde. 
Precedente.
[...]
(REsp 1280211/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 04/09/2014) 
Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. 
COBERTURA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. RECUSA. 
ART. 42 CDC. SÚMULA Nº 282/STF. ESTATUTO DO 
IDOSO. 6º DA LICC. CARÁTER CONSTITUCIONAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NATUREZA 
DA CLÁUSULA CONTRATUAL (ABUSIVA OU 
RESTRITIVA), REPERCUSSÃO GERAL E MUTUALISMO 
CONTRATUAL. SÚMULA Nº 284/STF.
[...]
Esta Corte Superior entende que, ainda que se trate de 
contrato de plano de saúde firmado antes da vigência do 
Estatuto do Idoso, este tem aplicação imediata, não se 
tratando de retroatividade da norma, mas em vedação à 
discriminação do idoso (c.f. AgRg no RESP 1.324.344/SP, 
Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 1º/4/2013).
[...]
(AgRg no REsp 1355423/DF, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 19/09/2013, DJe 26/09/2013) Grifo nosso.
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No julgamento da Apelação Cível nº 35296-08.2004.8.06.0000 
esta Corte de Justiça reconheceu a aplicação imediata do Estatuto do Idoso, 
tendo naquela ocasião restado consignado pela relatora, Desa. Maria Iracema 
Martins do Vale, que “(...) esta disposição legal possui aplicabilidade imediata, 
de modo que a vedação trazida pelo Estatuto do Idoso não condiciona somente 
os contratos firmados após sua entrada em vigor, mas também aqueles que 
tenham sido firmados em momento anterior. Se o consumidor, usuário do 
plano de saúde, atingiu a idade de 60 anos já na vigência do Estatuto do 
Idoso, fará ele jus ao abrigo da referida regra protetiva4”

Sobre o tema também já se manifestaram os Tribunais Pátrios, 
conforme denotam os julgados a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. 
REAJUSTE DA MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. 
ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 
INDEVIDAMENTE COBRADOS. PRESCRIÇÃO 
DECENAL.
[...]
Por se tratar de norma cogente, o Estatuto do Idoso deve 
ser aplicado nos contratos de trato sucessivo, de forma 
imediata, mesmo naqueles contratos celebrados antes da 
sua vigência. É o caso dos autos.
[…]
(Apelação Cível Nº 70056247810, TJRS, Quinta Câmara 
Cível,  Rel. Des. Sérgio Luiz Grassi Beck, julgado em 
27/11/2013, publicado em 02/12/2013) Grifo nosso.

PLANO DE SAÚDE – Reajuste da mensalidade pela faixa 
etária – Setenta anos de idade – Vedação legal – Caráter 
discriminatório – Art. 15 § 3º da Lei nº 10.741/03 – Estatuto 
do Idoso – Aplicação imediata, mesmo aos contratos 
firmados antes de sua entrada em vigor – Contrato de 
trato sucessivo e renovação automática – Norma de ordem 
pública – Aumento excessivo – Cláusula abusiva – Arts. 
6º, V e 51, X do CDC - Princípio da vulnerabilidade do 
consumidor – Art. 15 da Lei 9.656/98 que coloca limites 

4 Apelação Cível nº 35296-08.2004.8.06.0000, TJCE, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. 
Maria Iracema Martins do Vale, julgado em 02/08/2010, publicado em 14/09/2010.
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cogentes à variação dos aumentos – Percentuais estabelecidos 
pela ANS – Súmula 91 do TJSP - Sentença de procedência, 
mantida – Recurso improvido. 
(Apelação Cível nº 0020935-68.2011.8.26.0554, TJSP, 5ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fábio Podestá, julgado 
em 19/06/2013, publicado em 24/06/2013) Grifo nosso.

Diante de todo o exposto e mais o que dos autos consta, recebo 
os recursos, contudo, para negar conhecimento ao Apelo manejado pela 
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS 
COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DO CIDADÃO, ante a 
ausência de regularidade formal, e desprover a Apelação Cível proposta por 
UNIMED DE FORTALEZA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
LTDA, mantendo hígida a sentença objurgada.

É como voto.

Fortaleza, 14 de janeiro de 2014.
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PROCESSO: 0005659-52.2011.8.06.0166 - APELAÇÃO
APELANTE: BANCO BMG S/A 
APELADO: MARIA EDINABEL DA SILVA LIMA
RELATOR: DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA

E M E N TA :  C I V I L .  A P E L A Ç Ã O . 
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIM-
PLÊNCIA. VALOR DESCONTADO EM 
FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE DO 
DESCONTO. SERVIDORA PÚBLICA. 
R E S P O N S A B I L I D A D E  D O  E N T E 
MUNICIPAL. INCLUSÃO EM CADASTRO 
NEGATIVO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA. INEXISTÊNCIA.  CONDUTA 
ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.  
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO 
MORAL. DEVER DE INDENIZAR. 
PRECEDENTES. VALOR ARBITRADO SOB 
OS CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO À 
VÍTIMA E PENALIZAÇÃO AO CAUSADOR 
DO DANO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE 
E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. 
1. Trata-se de Apelação cível contra sentença 
que julgou procedente pedido de dano moral 
pela inclusão do devedor em cadastro negativo 
de crédito sem prévia comunicação.
2. A relação jurídica para com instituição financeira 
é de consumo, a ser regulada pelo CDC, o qual 
exige comunicação prévia para inclusão em 
cadastro negativo de crédito. Art. 43 do CDC.
3. A inclusão indevida em cadastro negativo de 
crédito gera dano moral, sem caracterizar mero 
dis4. O valor estipulado a título de dano moral 
mostra-se adequado ao guardar consonância com 
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os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
com as circunstâncias do caso concreto e com os 
precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de 
Apelação Cível nº 0005659-52.2011.8.06.0166, em que figuram as partes 
indicadas, ACORDA a 8ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao 
recurso de apelação de acordo com o voto do relator. 

Fortaleza, 26 de maio de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco BMG 
S/A contra sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da 
Comarca de Senador Pompeu -  Ceará, em procedimento ordinário de Ação 
de Reparação de Dano Moral que a apelada promoveu contra o banco 
apelante -  fls. 244/257.

Quanto aos fatos, a promovente da ação original, aqui apelada, 
contratou junto ao banco apelante empréstimo consignado, cujo desconto 
procedido em seu contracheque não teria sido repassado pelo empregador 
(Município de Senador Pompeu), ensejando a negativação dela, apelada, 
em cadastro protetivo de crédito (SERASA) sem a devida comunicação 
anterior do débito. Ressalta também a possibilidade do banco receber o 
numerário e não proceder a quitação em seus registros.

Relata, então, o constrangimento sofrido ao ter recusada sua 
inscrição em crediário ofertado por loja de eletrodomésticos.

A sentença atacada decidiu pela procedência parcial do 
pedido, condenando a promovida, aqui apelante, solidariamente com o 
município de Senador Pompeu, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) a título de reparação moral -  fls. 234/238. 
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Nas razões do recurso, interposto apenas pelo Banco BMG 
S/A, o apelante alega a inexistência de comprovação do dano moral e 
reputa como responsáveis pela negativação do cadastro o município de 
Senador Pompeu, por não repassar o valor descontado, e a própria apelada, 
por não ter informado ao banco a omissão do repasse nem ter honrado as 
faturas enviadas à residência dela, recorrida.

Discorre ainda sobre a possibilidade de produção de provas 
em grau de recurso apresentado documentação complementar para provar 
o inadimplemento da apelada, além da necessária aplicação da Súmula 
nº 385 do STJ pela regular inscrição negativa no sistema de proteção ao 
crédito.

A seguir, o recorrente assevera inexistir o dever de indenizar, 
porquanto ausente a comprovação do dano, mormente se não houve a 
inclusão da apelada nos cadastros negativos de crédito, destacando, por 
último, o valor absurdo da indenização, o qual, pela conduta lícita do 
recorrente e mero transtorno sofrido pela apelada, deve ser reduzido.

Requer, ao final, a reforma da sentença para isentá-lo da 
condenação ou, alternativamente, sua redução para valor adequado aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Devidamente intimada para apresentar as contrarrazões, a 
apelada deixou fluir o prazo sem nada apresentar -  fl. 275 e fl. 280.

Manifestação do Ministério Público, pugnando pelo 
conhecimento do recurso mas que seja desprovido -  fls. 294/305.

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

Fortaleza, 18 de maio de 2015.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação por parte 
do Banco BMG S/A, em face da decisão judicial de primeiro grau que 
condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais pela 
inclusão do nome do apelado em cadastro negativo de crédito, no valor 
equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais).
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Inicialmente, entendo presentes os requisitos para interposição 
do recurso, ensejando seu conhecimento.

Pelos fatos depreende-se que a inclusão do nome da apelada 
em cadastro negativado decorreu do alegado inadimplemento da prestação 
de empréstimo consignado contraído pela apelada junto ao banco apelante.

O apelante se insurge, primordialmente, quanto à inexistência 
do dano por ausência de comprovação, ao tempo em que alega sua conduta 
lícita, porquanto, em sua visão, a culpa pela inclusão do nome em cadastro 
negativo é do empregador da recorrida (município de Senador Pompeu) 
por não ter realizado o repasse do valor descontado e da própria apelada 
por não ter informado ao banco a omissão do pagamento, embora estivesse 
ciente do inadimplemento.

Além disso, o apelante considera absurdo o valor estabelecido 
a título de dano moral, pretendendo sua redução a níveis razoáveis.

Nestes pontos se restringe a demanda.
Fato incontroverso é a inadimplência das parcelas do 

empréstimo, vez que reconhecida por todos os envolvidos, restando aferir 
a responsabilidade pelo não pagamento da dívida.

Portanto, é inócua a argumentação do recorrente quanto à 
possibilidade de produzir provas em grau de recurso, porquanto, neste 
caso, pretende comprovar fato incontroverso já reconhecido até mesmo 
pela parte apelada. 

Quanto à responsabilidade pelo pagamento, o apelante 
pretende, primeiramente, atribuir à própria apelada a culpa do registro 
negativado no sistema de crédito, pois entende que houve desinformação 
sobre a omissão do repasse devido, mesmo sendo do conhecimento dela, 
apelada, a inadimplência.

Não procede tal argumentação.
Observe-se que a recorrida contraiu o empréstimo com base 

em convênio firmado entre o Banco BMG e a Prefeitura Municipal, cujo 
repasse era de responsabilidade do Município empregador.

Assim, não haveria motivo para que a servidora atendesse 
boletos enviados à sua residência, vez que a forma de pagamento fora 
contratada no ato da operação e era de pleno conhecimento de todos, 
principalmente do Banco. Observe-se que anteriormente houvera o 
pagamento regular das parcelas por desconto e repasse.
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Ao identificar o inadimplemento, caberia à instituição 
financeira a comunicação formal de que não ocorrera o pagamento, e não o 
envio de boletos sem maiores explicações, pois não obrigaria o reembolso 
quando a servidora tinha certeza do cumprimento da prestação através do 
desconto no contracheque. Assim, a responsabilidade do Banco apelante 
decorre da ausência de comunicação prévia à apelada sobre o registro de 
seu nome no sistema protetivo de crédito ante a falta da parcela contratada.

A simples emissão e envio de boleto à residência, sem maiores 
explicações, não caracteriza comunicação formal sobre a situação nem 
obriga ao pagamento, que a apelada presumia liquidado pelo desconto. Tal 
exigência se extrai de regra contida no art. 43 do CDC, que expressa:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 
86, terá acesso às informações existentes em cadastros, 
fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados 
sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser 
objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil 
compreensão, não podendo conter informações negativas 
referentes a período superior a cinco anos.
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais 
e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao 
consumidor, quando não solicitada por ele. ...”

Ou seja, não basta a obrigatoriedade de comunicação prevista 
no parágrafo segundo do artigo reproduzido, mas devem os cadastros 
serem efetivados de forma clara e em linguagem de fácil compreensão, o 
que não se coaduna com a emissão de simples boleto.

Ressalto que este foi o ponto nodal inserido na sentença para 
fundamentar a responsabilidade do Banco quanto ao prejuízo causado à 
apelada, cujo texto reproduzo adiante para melhor compreensão:

“Nesse ponto que exsurge a ilicitude da conduta que motivou 
a responsabilização da instituição financeira demandada 
pelo dano causado, na ausência de comunicação prévia e 
clara da inclusão do nome do cliente em banco de dados 
de sistema de proteção ao crédito, que configurou violência 
ao direito do consumidor e desvirtuação da finalidade dos 
banco de dados dos sistemas de proteção ao crédito que 
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não deve servir de meio de coação ao devedor em pagar o 
débito.  Ao fim temos que ainda que a inclusão não fosse 
indevida, seria no mínimo irregular.” (fl. 237, 2º parágrafo).  

Em conclusão, a conduta do Banco apelante demonstrou 
efetiva participação no prejuízo causado à apelada, caracterizando o nexo 
causal necessário para a condenação em dano moral.

Não devem, portanto, prevalecer as argumentações do 
recorrente quanto à aplicação da Súmula nº 385 do STJ e quanto à 
atribuição do ilícito ao Município empregador, cuja responsabilidade do 
repasse não cumprido caracteriza conduta ilícita e deve, também, ensejar 
condenação própria, vez que concorreu sobremaneira para a ocorrência do 
prejuízo moral.

De outra sorte, também não procede a argumentação quanto à 
inexistência de inclusão do nome da apelada no órgão protetivo de crédito. 
Da documentação inserida pela autora, aqui apelada, sobressai informativo 
de resumo de ocorrências do SPC onde constam registros de inadimplência   
efetuados pelo apelante datados de 2011 – fls. 19.  

Ainda quanto à insistência do apelante em considerar 
inexistente seu dever de indenizar, destaco que a negativação do nome do 
mutuário em cadastro de proteção ao crédito de forma irregular constitui, 
sim, efetivo prejuízo moral a ser reparado, e não apenas mero dissabor ou 
simples transtorno, como quer fazer crer o recorrente.

Neste sentido, a jurisprudência:

“Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 
CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO 
DE INDENIZAR. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM 
ARBITRADO NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO 
DA MULTA DIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA 
MANTIDA. 
1. A inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes 
gera dano moral, sendo despicienda a sua comprovação. 
Precedentes do STJ. 2. A instituição financeira requerida 
não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar 
a culpa exclusiva de terceiro pela inscrição indevida ou a 



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 15 - 217, 201534

inexistência de defeito no serviço por ela alegadas. 3. De 
outro lado, a requerente demonstrou que o débito ensejador 
da inscrição estava quitado e que, inclusive, comprovara 
essa quitação perante a promovida antes da efetivação da 
inscrição. 4. O quantum indenizatório fixado no primeiro 
grau guarda consonância com os princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade, as circunstâncias do caso concreto e os 
precedentes do STJ e deste órgão julgador, merecendo, pois, 
ser mantido. 5. Recurso conhecido, porém desprovido.”. 
(Ap. 3021247200980600011; Relator: Antônio Abelardo 
Benevides Moraes; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 3ª 
Câmara Cível Data de registro: 20/07/2011).

Constatado o ilícito e o nexo de causalidade, resta, portanto, 
depurar se os danos sofridos merecem a fixação da quantia indicada na 
sentença, como pertinente a compensar os prejuízos sofridos pela recorrida.

Para tanto, é sempre importante lembrar que o dano moral, 
o qual origina o dever de indenizar, dispensa prova concreta para a sua 
caracterização, como destacado pelo julgado acima reproduzido.

Portanto, também incabível a alegação do apelante quanto à 
ausência de prova do dano moral por parte da apelada, porquanto, mesmo 
que o abalo moral se submetesse à comprovação, tal deveria ser de iniciativa 
do Banco dada a relação consumerista para com o mutuário.   

Quanto ao valor, conforme doutrina abalizada sobre a matéria, 
a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 
capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido e de infligir ao 
causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato.

Com efeito, a eficácia da contrapartida pecuniária está na 
aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não 
signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto 
bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Certo que o 'quantum' indenizatório deve ser calculado por 
critérios específicos atendendo às peculiaridades de cada caso, ressaltando 
a razoabilidade como princípio comum a ser considerado.

E, para aprimorar esta percepção, do STJ colhemos que "o 
critério que vem sendo adotado por essa Corte Superior na fixação do 
valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e 
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econômicas das partes,  devendo, contudo, o arbitramento operar-se com 
moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades e 
aos fatos de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do 
ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato 
ilícito ". (REsp 1133386/RS; Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO 
CASTRO; 4a T; Jul. 17/06/2010 Publicação/Fonte DJe 30/06/2010).

Veja-se, então, decisão deste Sodalício sobre os critérios para 
fixação dos valores a serem estipulados na ocorrência do dano em questão:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL. TERMO 'A QUO' DE INCIDÊNCIA 
DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 
ARBITRAMENTO DEFINITIVO, SÚMULA Nº. 362, 
STJ. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. AGRAVO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1. Configurado o dano moral, há o dever de indenizar 
em valor fixado conforme os princípios constitucionais 
da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em 
consideração a capacidade econômica do agente, a posição 
social, econômica e política do ofendido, a repercussão 
do dano e do ressarcimento, e, por fim, a desvalorização 
da moeda ante o tempo em que se aguarda o arbitramento 
definitivo do equivalente pecuniário. 2. Nas demandas de 
pleito indenizatório decorrente de dano moral, a correção 
monetária passa a incidir do arbitramento definitivo do 
quantum indenizatório. Súmula nº. 362, do STJ: 'A correção 
monetária do valor da indenização do dano moral incide 
desde a data do arbitramento'. 3. Precedentes desta Câmara. 
4. Agravo conhecido, mas não provido.” (Destaquei) 
(AI 677378200780600000; Rel. Washington Luís Bezerra 
de Araújo; Comarca: Fortaleza Órgão: 3ª Câm. Cível; 
Registro: 27/07/2011).

Assim, atento ao pedido alternativo do Banco apelante, passo 
a analisar o valor da reparação em consonância com os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade.

Cediço que não existe uma tabela para fixar o dano moral, 
devendo seu valor, conforme o julgado supra, ser aferido mediante as 
condições econômicas das partes e a finalidade da reparação, cujos 
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parâmetros exigem o caráter punitivo, a advertir severamente o causador do 
dano, e o caráter compensatório para que a vítima, ainda que precariamente, 
se recomponha do mal sofrido.

Portanto, razoável o montante que acoberte o dano moral 
suportado comprovadamente por culpa da apelante.

A Corte Superior de Justiça já enfrentou questionamento 
quanto ao valor do dano moral em caso similar, cuja variedade certamente 
decorre da observação dos critérios acima delineados. Dentre os muitos 
julgados, reproduzo adiante o que mais se aproxima do caso em tela:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 
DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO 
DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 
INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME NO SERASA. 
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO 
QUANTUM. VALOR NÃO EXORBITANTE. MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 
1. Hipótese em que foi negado provimento ao recurso, uma 
vez que o Tribunal a quo, com base na prova dos autos, 
julgou procedente o pedido da recorrida, arbitrando o valor 
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por 
danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome da 
recorrida nos serviços de proteção ao crédito. Nota-se que 
o valor arbitrado não é exorbitante ou irrisório, de modo 
a viabilizar a revisão do julgado, e que o acolhimento das 
alegações da recorrente, referentes à legalidade do corte de 
água, implica revolvimento do contexto fático-probatório. 
In casu, aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de 
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 2. 
[...]; 3. […]; 4. […];  5. Embargos de Declaração rejeitados.” 
(STJ; EDcl no AgRg no AREsp 395363/RJ nº 2013/0309090-
6; Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; Órgão: 2ª Turma; 
Julgamento 06/05/2014; Fonte DJe 18/06/2014).

Entendo, assim, que o valor arbitrado na sentença seja 
adequado para a reparação moral pleiteada, configurando-se, inclusive, 
suficiente quanto ao caráter punitivo, considerando as condições financeiras 
do Banco apelante, mas coerentes com as condenações aceitas pela Corte 
Superior de justiça, como acima reproduzida, para casos similares.
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Portanto, pelo exposto, conheço do recurso, por entender 
presentes os requisitos de admissibilidade, mas, em consonância com o 
parecer ministerial, para NEGAR-LHE PROVIMENTO mantendo a 
sentença quanto ao reconhecimento do dano moral causado e quanto ao 
valor arbitrado a título de compensação, acrescido das correções legais, 
considerados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade atinentes 
ao caso.

É como voto.

Fortaleza, 26 de maio de 2015.
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PROCESSO: 0026367-77.2000.8.06.0112 - APELAÇÃO / REEXAME 
NECESSÁRIO
APELANTE: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE 
REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE JUAZEIRO DO NORTE 
APELADOS: RAIMUNDO TADEU DE ALENCAR E LUIZIANE MARIA 
MONTEIRO LACERDA DE ALENCAR
RELATOR: DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO 
CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO 
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C 
INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO 
INDIRETA CONSUMADA. CONVERSÃO 
EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. 
QUANTUM  INDENIZATÓRIO. APU-
R A Ç Ã O  E M  L I Q U I D A Ç Ã O  D E 
SENTENÇA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO 
PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA 
REFORMADA QUANTO AOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse 
c/c indenizatória, proposta pelos apelados em 
desfavor do Município apelante, o qual, sem 
o consentimento dos autores, proprietários do 
terreno, e à míngua de processo desapropriatório 
com imissão regular da posse, invadiu a área alheia 
e a ocupou arbitrariamente.
2. Sendo suficiente a prova documental, e não 
havendo dúvidas quanto à propriedade do 
terreno, cabível o julgamento antecipado da lide. 
Inteligência do art. 330, I do CPC. 
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3. É possível a fixação do quantum indenizatório 
por ocasião da liquidação da sentença, momento 
em que poderá ser realizada prova pericial. 
4. . Os honorários advocatícios, quando vencida 
a Fazenda Pública em casos de desapropriação, 
devem ser arbitrados em consonância com os 
limites estabelecidos no art. 27, §1º do Decreto-Lei 
nº 3.365/41 (Lei da Desapropriação), observado o 
disposto no art. 20, §4º do CPC, com a finalidade 
de proteger o interesse público.
5. Apelação desprovida. Reexame provido em 
parte. Sentença reformada quanto aos honorários 
advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação 
e Reexame Necessário nº 0026367-77.2000.8.06.0112, em que figuram 
as partes acima indicadas, ACORDA a 8ª Câmara Civil do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em NEGAR 
PROVIMENTO à apelação e, em sede de reexame necessário, reformar 
parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios em 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da indenização a ser apurada em liquidação 
posterior, de acordo com o voto do relator.  

Fortaleza, 16 de junho de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível e reexame necessário interposto 
pelo Município de Juazeiro do Norte, em face da sentença proferida pela 1ª 
Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte (fls. 100/111).

Na decisão atacada, o juízo de primeiro grau, convertendo 
a ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos em ação 
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de perdas e danos, reconheceu a existência de desapropriação indireta do 
terreno em questão, condenando o referido ente público a indenizar os 
apelados/autores o valor do terreno que lhes foi suprimido para abertura da 
rua e o custo do muro derrubado.

Em suas razões (fls. 122/132), o apelante/réu  suscita a 
existência de vícios processuais que caracterizariam o cerceamento 
de defesa, vez que não foi apurada a real dimensão do dano efetivado, 
apontando, ainda, como falha no processo a falta de intimação pessoal do 
órgão Ministerial para intervir no processo.

Diante de sua argumentação, o apelante/réu pleiteia a 
procedência do recurso manejado com a anulação da decisão de primeiro 
grau.

Contrarrazões ofertadas pelos apelados/autores, às fls. 
141/146, em que defendem a manutenção da sentença recorrida em todos 
os seus termos. 

Asseveram que, em audiência conciliatória, houve o mútuo 
consentimento das partes na suspensão do processo por tempo determinado, 
levando a crer que poderia haver composição entre as mesmas, tornando 
desnecessária a fixação de pontos controvertidos. 

Aduzem que, pelos próprios termos da contestação do apelante/
réu, é inconteste sua responsabilidade pelos danos causados aos recorridos, 
considerando que admitiu a realização das obras para construção da rua, e 
que o fez com a autorização da APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais, de quem acreditava ser a propriedade do terreno. 

Por fim, os apelados/autores alegam ser desnecessária a 
intervenção do Ministério Público por não versar a causa sobre interesse 
público primário, mas meramente secundário, tendo em vista que se discute 
a posse sobre parte de terreno, bem como indenização.

A douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer (fls. 
162/168), em que opinou pelo conhecimento do recurso apelatório, vez 
que presentes seus pressupostos de admissibilidade, porém deixou de se 
manifestar em relação ao mérito, por entender ausente o interesse público 
primário.

É, em síntese, o relatório.
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VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que se encontram presentes 
os requisitos necessários à apelação e ao reexame de ofício, quanto aos 
pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, devendo, assim, 
ser conhecidos.

Passo, então, a enfrentar as razões de insurgência recursal 
suscitadas pelo apelante/réu.

Depreende-se dos autos que Raimundo Tadeu de Alencar e 
sua esposa Luiziane Maria Monteiro Lacerda de Alencar ajuizaram ação de 
reintegração de posse cumulada com indenização, relatando na inicial que 
o Município de Juazeiro do Norte se apropriou de área de sua propriedade 
para a promover a construção de rua que dá acesso à Faculdade de Medicina 
de Juazeiro do Norte.

O juízo de primeiro grau, reconhecendo a existência de 
desapropriação indireta levada a efeito pelo Município de Juazeiro 
relativamente à parte do imóvel em questão, converteu a ação de 
reintegração de posse cumulada com perdas e danos em ação de perdas 
e danos, e condenou o Município a indenizar os apelados/autores o valor 
do terreno que lhes foi suprimido para abertura da rua e o custo do muro 
derrubado, tomando-se como referência a época do esbulho (janeiro/2000), 
o que será objeto de perícia quando da liquidação da sentença, acrescido de 
juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir de 1º de janeiro 
do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser 
efetuado, além de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano 
sobre o valor apurado e correção monetária pelo INPC. E, ainda, condenou 
o Município a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 
condenação (fls. 100/111). 

Insurgiu-se o Município de Juazeiro (fls. 122/132) levantando 
as seguintes teses: vícios processuais pela ausência da fixação, dentro da 
audiência preliminar, dos pontos controvertidos e da determinação da 
produção de provas, inclusive pericial, caracterizando cerceamento de 
defesa; e nulidade processual pela falta de intimação pessoal do órgão 
Ministerial para intervir no processo, considerando que o objeto da ação 
envolveria o interesse público.  
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Ao contrário do sustentado pelo apelante/réu, não se 
vislumbra qualquer vedação ao julgamento antecipado da lide, vez que, 
em momento algum, durante a instrução processual, a propriedade da área 
utilizada foi contestada pelo apelante/réu, inclusive porque, às fls. 92/94, 
consta escritura pública que comprova que os apelados/autores são os 
legítimos proprietários de parte do terreno onde foi aberta a via pública, 
bem como, o Município confirma que realizou a obra, justificando que o 
fez para atender a pleito da Faculdade de Medicina e com a autorização 
da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais local, de quem 
presumia ser a legítima propriedade do terreno em questão, conforme se 
verifica na contestação às fls. 30/32.

Dessarte, desnecessária a produção de prova pericial 
para comprovação do esbulho e da obrigação de indenizar os legítimos 
proprietários do terreno expropriado. Da mesma forma, totalmente 
prescindível a fixação de pontos controvertidos, considerando que não há 
controvérsia quanto à propriedade do terreno e à realização da obra pelo 
Município de Juazeiro do Norte no referido local. 

Ademais, de acordo com os arts. 130 e 131 do CPC, é livre 
a apreciação da prova pelo julgador, o qual, se considerar suficientes os 
elementos de prova existentes nos autos para formação de sua convicção, 
não só pode, como deve, proceder ao julgamento antecipado da lide, nos 
termos do art. 330, I do CPC.

Não se configura, assim, cerceamento de defesa a determinação 
da produção de prova pericial somente por ocasião da liquidação da 
sentença, quando presentes outros meios de prova, suficientes para, dentro 
do livre convencimento do juiz, decidir a questão, evitando, assim, que o 
processo perdure por prazo ainda maior, considerando ter se iniciado em 
2001. 

Portanto, dispensável a realização de perícia para reconhecer 
o direito dos apelados/autores à justa indenização. Tal prova somente se 
mostra imprescindível para determinar o valor a ser pago pelo apelante/réu 
aos apelados/autores, por ocasião da liquidação da sentença, quando, se 
houver controvérsia acerca do quantum, poderão ser adotadas as medidas 
cabíveis.

Neste sentido vêm decidindo os Tribunais:
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RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO 
INDIRETA. INEPCIA DA PETIÇÃO, LEGITIMIDADE 
PASSIVA E INTERESSE PROCESSUAL. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA 
DA AUDIENCIA. POSSIBILIDADE. PROCEDENCIA 
DA INDENIZATORIA. JUROS COMPENSATORIOS. 
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS 
ARTIGOS 295, 330, 603, 604 E 807, TODOS DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIVERGENCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 
RECURSO NÃO CONHECIDO. E CERTO QUE A 
INEPCIA DA INICIAL E A LEGITIMIDADE DAS 
PARTES, COMO O INDEFERIMENTO DA INICIAL, 
PODEM SER RECONHECIDOS ATE DEPOIS DA 
CONTESTAÇÃO OU NA FASE RECURSAL. NÃO 
CABE E NO AMBITO DO RECURSO ESPECIAL, 
REEXAMINAR OS FATOS ARTICULADOS NA PETIÇÃO 
PARA INDAGAR SOBRE A COMPATIBILIDADE 
COM O PEDIDO, PRINCIPALMENTE SE A MATERIA 
PROBATORIA FICARA DECIDIDA, COM TRÂNSITO 
EM JULGADO. DESNECESSARIA A PRODUÇÃO 
DE PROVAS EM AUDIENCIA - MESMO PORQUE 
NÃO REQUERIDAS - O JUIZ CONHECERA 
DIRETAMENTE DO PEDIDO, PROFERINDO 
SENTENÇA, AINDA QUE SE TRATE DE AÇÃO 
EXPROPRIATORIA. SÃO DEVIDOS, NAS AÇOES DE 
DESAPROPRIAÇÃO, OS JUROS COMPENSATORIOS. 
JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO E DETERMINADO 
O VALOR DA CONDENAÇÃO, A LIQUIDAÇÃO FAR-
SE-A POR CALCULO DO CONTADOR. A SIMPLES 
TRANSCRIÇÃO DE TOPICOS DE DECISOES DOS 
TRIBUNAIS SOBRE O JULGAMENTO ANTECIPADO 
DA LIDE, REAFIRMANDO PRINCIPIOS NÃO 
CONTROVERTIDOS NA CAUSA, DESAUTORIZA 
A ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL PELA 
DIVERGENCIA DE JULGADOS. 
(STJ - REsp: 12288 MA 1991/0013285-3, Relator: Ministro 
HÉLIO MOSIMANN, Data de Julgamento: 17/11/1993, T2 
- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.03.1994 
p. 3650) (grifos nossos)

(...) Nosso direito processual autoriza o julgamento 
antecipado da lide, quando não houver necessidade de 
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prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos 
todos os elementos necessários ao seguro entendimento da 
controvérsia. 
(STJ, RESP. 38.931-3/SP, 93 - Originais sem grifos).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE 
DEFESA - MATÉRIA DE DIREITO - CARÊNCIA DE 
AÇÃO - BEM JÁ AFETADO PELO DOMÍNIO PÚBLICO 
- CABIMENTO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
INDIRETA OU INDENIZATÓRIA - RECURSO 
IMPROVIDO - Não ocorre cerceamento de defesa por falta 
da realização das audiências de conciliação e instrução 
e julgamento, quando estas não possuem condição 
de alterar os fatos comprovados pelos documentos 
acostados aos autos, e por serem as matérias a decidir 
exclusivamente de direito. Correta se mostra a propositura 
da ação de indenização ou desapropriação indireta, quando 
demonstrada a ocupação do imóvel pela administração 
pública, em face da edificação de próprios públicos no bem 
imóvel. Apelação cível - Ação de desapropriação indireta 
- Incidência de juros compensatórios a partir da efetiva 
ocupação - Súmulas 69 e 114 do STJ - Recurso provido. 
Uma vez demonstrada a ocorrência de desapropriação 
indireta pelo município, correta se verifica a condenação da 
indenização da área desapropriada, com incidência de juros 
compensatórios a partir da efetiva ocupação, conforme 
enunciados das súmulas 69 e 114 do Superior Tribunal de 
Justiça.
(TJMS - AC 1000.074327-3/0000-00, 3ª T.Cív. - 
Rel. Des. Paulo Alfeu Puccinella - j. 20.09.2002) 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C 
INDENIZATÓRIA - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 
CONSUMADA - INDENIZATÓRIA ACOLHIDA 
- IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E 
JULGAMENTO EXTRA PETITA - AFASTADAS - 
CONFISSÃO DO ESTADO ACERCA DA OCUPAÇÃO 
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CABÍVEL 
- QUANTUM INDENIZATÓRIO APURADO EM 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO 
(ARTS. 606 E 607 CPC)- DESPROVIMENTO DO 
RECURSO - HONORÁRIOS - CUSTAS - ISENÇÃO - 
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA. 
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(...) 2. Confessando o Estado que, sem o consentimento 
dos autores ou processo desapropriatório com imissão 
regular da posse, invadiu a área e a ocupou arbitrariamente, 
desnecessário se faz a produção de provas, tornando-se 
perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide. 
3. Em razão da necessidade de prova pericial, o quantum 
indenizatório será calculado em liquidação de sentença, esta 
efetuada por arbitramento nos moldes dos arts. 606 e 607 do 
CPC. 4. "Consumado o apossamento dos bens e integrados 
no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis 
de reintegração ou reivindicação, restando ao particular 
espoliado haver a indenização correspondente, da maneira 
mais completa possível, inclusive correção monetária, juros 
moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários 
de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito 
da Administração." (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 514)
(...)
(TJ-SC - AC: 116117 SC 1996.011611-7, Relator: Luiz 
Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 01/11/2001, Segunda 
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação 
Cível n. , de Joinville.)

No que se refere à intervenção do Ministério Público, verifico 
às fls. 162/168 que o parquet deixou de se manifestar por entender ausente 
o interesse público primário, restando, assim, afastada a nulidade suscitada 
pelo apelante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso 
interposto pelo Município de Juazeiro do Norte.

Em sede de reexame, quanto aos honorários advocatícios, 
merece reforma a sentença ora requestada, tendo em vista o disposto 
no artigo 27, §1º. do Decreto-Lei nº 3.365/41 (Lei da Desapropriação), 
combinado com o artigo 20, §4º. do CPC, com a finalidade de proteger o 
interesse público, posto que serão suportados pela Fazenda Publica. 

Em razão disso, reformo parcialmente a sentença para, nos 
termos da legislação supra mencionada, fixar os honorários advocatícios 
em 5% (cinco por cento) sobre o valor da indenização a ser apurada em 
liquidação posterior, vez que inexiste, nos autos, comprovação de oferta 
prévia sobre o bem. 
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Mantenho a condenação do Município de Juazeiro do Norte 
a indenizar aos autores o valor do terreno que lhes foi suprimido com a 
derrubada do muro e da abertura da rua, incluindo-se neste valor o custo 
do muro, tomando-se como referência a época do esbulho (janeiro de 
2000), acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, devidos 
a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o 
pagamento deveria ser efetuado, e juros compensatórios de 12% (doze por 
cento) ao ano sobre o valor apurado e correção monetária pelo INPC.

Fortaleza, 16 de junho de 2015.
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PROCESSO: 0161920-21.2012.8.06.0001.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DE FORTALEZA.
APTE./APDA.: S. M. DOS S.
CURADORA: MARIANA MORENO PROENÇA.
APTE./APDO.: ESTADO DO CEARÁ.
RELATOR: DES. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA.

EMENTA: CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 
R E E X A M E  N E C E S S Á R I O  E 
APELAÇÕES.  VERBA SUCUMBENCIAL. 
ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. 
MANUTENÇÃO.  PRELIMINARES 
DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DO 
CURADOR PARA AJUIZAR AÇÃO, DE 
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO 
DE DIREITO REJEITADAS. PENSÃO POR 
MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. FILHA 
MAIOR DECLARADA POR SENTENÇA 
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INCLUSÃO 
COMO DEPENDENTE DE SEGURADO 
PREVISTA NA LEI ESTADUAL 10.776/1982. 
POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL 
DA DOENÇA MENTAL (ESQUIZOFRENIA) 
D A  A U T O R A  A N T E R I O R  A O 
FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DO 
BENEFÍCIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
CONFIGURADA. REMESSA EX OFFICIO E 
RECURSOS DESPROVIDOS.
1- É de manter-se a verba honorária sucumbencial 
fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais), por não se revelar desproporcional a 
vilipendiar a atuação profissional no feito, não 
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sendo razoável, por outro lado, arbitrá-la, como 
requer a apelante, em 20% (vinte por cento) sobre 
um ano de pensionamento, chegando à monta 
aproximada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).  
Precedente do STJ, sob o rito do art. 543-C, 
CPC (REsp 1.155.125/MG, Rel. Min. CASTRO 
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/4/2010).
2- A despeito da dicção do art. 1.748, V, CC/2002, 
a falta de autorização judicial ao curador para 
propor em juízo ações em prol do curatelado não 
nulifica o ato, porquanto, se assim o quisesse o 
legislador, haveria cominado nulidade expressa, 
a exemplo da prevista no art.  1.749, CC/2002. 
Não o fazendo para o ato em análise, tem-se como 
válida, até porque, não se submete à determinação 
do inc. V, art. 166, CC/2002. Precedentes do STJ.
3- Evidenciada nos autos a resistência à pretensão 
da autora por parte da Administração Pública,  é 
descabida a exigência de prévio requerimento 
administrativo como causa para o reconhecimento 
da falta de interesse processual no feito. Precedente 
do STF (RE 631240, Relator Min. ROBERTO 
BARROSO, TRIBUNAL PLENO, j. em 
03/09/2014, Repercussão Geral – Mérito, DJe-
220 div. 07/11/2014 pub. 10/11/2014). 
4- Não há falar em prescrição quinquenal do fundo 
de direito, porquanto “A suspensão do prazo de 
prescrição para os indivíduos absolutamente 
incapazes ocorre no momento em que se 
manifesta a sua incapacidade, sendo a sentença 
de interdição, para esse fim específico, meramente 
declaratória. Precedentes: REsp 1.241.486/RS, 
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 
29/10/2012; AgRg no REsp 1.270.630/RS, Rel. 
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 
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DJe 23/2/2012.” (STJ, AgRg no AREsp 554.707/
RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA TURMA, j. em 12/05/2015, DJe 
19/05/2015). Preliminares rejeitadas.
5- A prova dos autos evidencia a dependência 
econômica da autora e a sua incapacidade absoluta, 
declarada por sentença, a qual antecede ao óbito do 
instituidor da pensão. Aplicação da Lei Estadual 
10.776/1982 (tempus regit actum).
6- Reexame necessário e apelações desprovidas.

ACÓRDÃO

Acordam os integrantes da Primeira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão 
unânime, em conhecer da remessa necessária e das  apelações para negar-
lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Fortaleza, 26 de junho de 2015

RELATÓRIO

Cuida-se de reexame necessário e de apelações cíveis 
interpostas respectivamente por S. M. dos S., representada por sua curadora 
Mariana Moreno Proença, e pelo Estado do Ceará, ante a decisão do Juiz de 
Direito Hortênsio Augusto Pires Nogueira, da 13ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Fortaleza, na qual, em sede de ação ordinária, deferiu o 
pleiteado provimento de urgência e julgou procedente o pedido autoral para 
reconhecer e declarar o direito da requerente Silvana Moreno dos Santos à 
inscrição como dependente e beneficiária de seu falecido pai Carlos José 
Silveira dos Santos pelo ISSEC e pelo Órgão Gestor da Previdência dos 
Servidores Públicos Estaduais, hodiernamente a SEPLAG, determinando 
ao Estado do Ceará proceder ao pagamento da integralidade do benefício 
de pensão por morte do de cujus à promovente, acaso inexistam outros 
dependentes remanescentes devidamente inscritos, na forma da Lei 
Estadual 10.776/1982 (p. 124-138).
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Sem condenação da Fazenda Estadual em custas processuais, 
consoante isenção prevista no art. 10, I, Lei Estadual nº 12.381/1994 
(Regimento de Custas do Estado do Ceará).

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do art. 20, § 4º, CPC.

Gratuidade judiciária conferida à p. 30.
Em razões recursais (p. 145-147), insurge-se a autora contra o 

quantum arbitrado como verba honorária, dito insuficiente para compensar 
os serviços prestados com tanto esmero e dedicação, não havendo a 
sentença considerado as disposições das alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do 
art. 20 do CPC, tendo em vista que o patrono da causa diligenciou com 
enorme zelo em face da natureza, importância e gravidade da lide.

Pleiteia, por fim, a reforma parcial do julgado, a bem de 
majorar a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) de 
uma anuidade da pensão revertida em favor da promovente.

PRELIMINARMENTE, o ente político, em minuta de p. 150-
177,  refere a inexistência nos autos da indispensável autorização judicial 
para a atuação de curador no processo em nome do curatelado (art. 5º, 
CC/1916 e arts. 3º e 4º, CC/2002), uma vez que o instituto da curatela está 
sujeito a regulamento específico, a bem da proteção ao interditado, de modo 
que somente o legítimo representante legal do incapaz detém a atribuição 
para outorgar poderes de representação judicial a teor dos arts. 10, 84, 
427, VII, e 453, CC/1916 (arts. 6º, 1.748, V, e 1.774, CC/2002), além de, 
para propor ações judiciais, assim como para defendê-lo nos pleitos contra 
ele movidos, deve estar o curador devidamente a tanto autorizado pelo 
juízo que deferiu a interdição, não bastando para o ajuizamento de ação os 
poderes gerais de representação conferidos pela curatela.

Argui, ainda, a falta de interesse de agir da autora pela ausência 
de requerimento administrativo de pensão por morte em seu prol, condição 
da ação cuja inexistência conduz à extinção do feito sem resolução de 
mérito (art. 267, VI, CPC).

Defende, igualmente, a ocorrência de prescrição quinquenal 
do fundo de direito com respaldo no art. 1º do Decreto 20.910/1932, uma 
vez que o óbito do ex-servidor estadual ocorreu em 13 de março de 1995 e 
a demanda apenas foi ajuizada em 2012.



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 15 - 217, 2015

Apelação Cível

51

No MÉRITO, assere aplicável ao Direito Previdenciário o 
princípio tempus regit actum, de maneira que a lei a ser observada é a 
vigente à época do fato jurídico produtor do direito ao benefício, de forma 
que a peticionária não provou a qualidade de dependente segundo a lei 
vigente à época do falecimento do segurado, isto é, que seu estado de 
invalidez antecedia a data do óbito do ex-servidor público estadual, em 13 
de março de 1995, ou mesmo que dependia economicamente do instituidor 
naquela data.

Ademais, continua o recorrente, ocorreu a perda da qualidade 
de dependente quando “muito provavelmente” a autora contraiu matrimônio 
com Rômulo Ponte Proença, do qual viera a se divorciar, implicando as 
núpcias sua definitiva emancipação (art. 9º, § 1º, II, CC/1916), descabendo 
ao intérprete da norma exegeses ampliativas, analogias ou extensões não 
previstas em lei.

Aduz que o acolhimento da pretensão autoral importa afronta 
à referida diretriz, sem falar que o malferimento resvalaria nas regras da 
impessoalidade e da moralidade, já que haveria manifesta discriminação 
entre os beneficiários e dependentes do sistema, uma vez que, se não há 
hipótese de concessão de pensão por morte a filha maior de ex-segurado 
no Regime Geral de Previdência Social, nenhum Regime Próprio de 
Previdência poderá fazê-lo, em respeito à norma geral emitida pela União, 
nos termos do art. 24, XII, §§ 1º e 2º, CF.

Por fim, sobre a condenação em honorários de sucumbência, 
salienta que não deu causa à instauração da ação, visto que não ocorreu 
prévia negativa de um direito na seara administrativa, quer por um ato 
expresso de indeferimento, quer pela demora em responder a um pedido 
corretamente apresentado, devendo-se aplicar o princípio da causalidade.

Ressalta a necessidade de isenção dos honorários 
sucumbenciais ou de sua diminuição com base no § 4º do art. 20 do CPC 
(apreciação equitativa), sem a limitação do mínimo de 10% (dez por 
cento) estabelecida pelo § 3º daquele artigo, de modo que incoerente a 
fixação aludida na presente lide, pois, não obstante a acurácia com que o 
procurador da contraparte  conduziu seus trabalhos, nada de complexo ou 
dispendioso envolveu a questão.

Contrarrazões da autora às p. 187-207.
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Intimado a responder (p. 213), o Estado do Ceará deixou 
transcorrer in albis o lapso para tanto.

Em parecer de p. 234-238, o representante do Ministério 
Público opinou pelo provimento do recurso de S. M. dos S. e pelo 
desprovimento da apelação interposta pelo Estado do Ceará.

É o relatório.
Ao e. Desembargador-Revisor.

VOTO

Conheço da remessa obrigatória (art. 475, CPC) e dos apelos, 
presentes os requisitos de admissão.

Examino, em primeiro lugar, a apelação de Silvana Moreno 
dos Santos, representada por sua curadora Mariana Moreno Proença. 

Aduz a autora em seu recurso a necessidade de revisão da 
verba honorária arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
valor que considera ínfimo.

Cumpre observar que o critério utilizado pelo § 3º do art. 20 
do CPC alcança apenas as sentenças condenatórias, em razão das quais a 
citada verba deve ser fixada entre 10% e 20% do montante da condenação. 

Porém, em se tratando, como in casu, de sentença declaratória, 
constitutiva ou mandamental, o § 4º do art. 20 do CPC dispõe que o juiz 
deve estabelecer os honorários em apreciação equitativa, podendo, desse 
modo, arbitrá-los num valor fixo que lhe pareça justo para, diante dos 
critérios contidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º, bem remunerar o 
profissional.

Nesse sentido: 

De acordo com o entendimento consolidado pela Primeira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 
pelo rito previsto no 543-C do Código de Processo Civil, 
“vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários 
não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, 
podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado 
à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, 
do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de 
equidade.” (REsp nº 1.155.125/MG, Relator o Ministro 
Castro Meira, DJe de 06/04/2010).
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(STJ, AgRg no AREsp 651.912/RS, Rel. Ministro SÉRGIO 
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, 
DJe 13/03/2015)

Na forma da jurisprudência do STJ, vencida a Fazenda 
Pública, para a fixação do quantum dos honorários 
advocatícios, o magistrado deve levar em consideração 
o caso concreto em face das circunstâncias previstas 
no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, utilizando-se do juízo 
de equidade e podendo adotar como base de cálculo 
o valor da causa, o valor da condenação ou mesmo 
arbitrar valor fixo, não ficando adstrito aos percentuais 
legalmente previstos. Tal posicionamento já foi firmado, 
inclusive, sob o rito do art. 543-C do CPC (REsp 1.155.125/
MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 
6/4/2010).
(STJ, AgRg no AREsp 595.610/SP, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 04/12/2014, DJe 12/12/2014).

Já nas demandas previdenciárias, deve a Fazenda Pública,  
se vencida, ser condenada com base nas regras contidas no art. 20, § 4º, 
CPC, mas em valor fixado com base em percentual calculado sobre 
a condenação, vedada a incidência sobre o montante correspondente 
às prestações vincendas, em conformidade com o enunciado da Súmula 
111, STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 
incidem sobre prestações vencidas após a sentença”.

Nada obstante o zelo do mandatário da autora, a natureza e a 
importância da ação em destrame não têm complexidade de alta indagação 
fática ou jurídica; não se realizou qualquer audiência no curso do processo; 
o lugar de prestação do serviço foi na Capital e o tempo decorrido entre a 
propositura da inicial (06.09.2012) e a prolação da sentença (DJ 02.07.2013, 
p. 141 dos autos) não passou de 1 (um) ano, não tendo havido igualmente 
condenação em parcelas vencidas, tendo-se dado à causa o valor de R$ 
100,00 (cem reais).

Daí a fixação da verba honorária sucumbencial em R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não se revelar desproporcional a 
vilipendiar a atuação profissional no feito, não sendo razoável, por outro 
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lado, arbitrá-la, como requer a apelante, em 20% (vinte por cento) sobre 
um ano de sua pensão, chegando à monta aproximada de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais).

Mantenho, pois, a condenação da parte vencida nos ônus 
sucumbenciais nos termos em que fixada na sentença impugnada.

No tocante à apelação do Estado do Ceará, com respeito 
à nulidade da ação pela falta de autorização judicial para o exercício dos 
poderes em juízo pelo curador na defesa dos interesses do curatelado, o 
STJ já decidiu por sua dispensa:

Os poderes legais do curador (art. 251, Código Civil), salvo 
com relação a bens imóveis, dispensam autorização 
judicial para o seu exercício. 
(STJ, REsp 3.365/MG, Rel. Ministro BUENO DE 
SOUZA, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/1995, DJ 
04/12/1995, p. 42116).

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE RITO COMUM 
(ORDINÁRIO). AUTOR INCAPAZ. CURADOR. 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ART. 427, VII DO 
CÓDIGO CIVIL. DISPENSABILIDADE.
1 - Exercida a curatela pelo cônjuge do autor, em seu 
próprio benefício e não cominando o Direito Civil nulidade 
expressa, dispensa-se a autorização judicial do art. 427, 
VII do Código Civil, conferindo ao curador capacidade 
para estar em juízo, notadamente se constatado já tramitar 
o processo por longos 17 anos, o que avilta o senso comum 
e jurídico restabelecer a decisão do Juízo monocrático, 
onde extinto o processo sem julgamento de mérito (art. 267, 
IV do CPC), remetendo o autor (recorrido) ao percalço de 
uma nova demanda.
2 - Recurso especial não conhecido.
(STJ, REsp 258.087/RJ, Rel. Ministro FERNANDO 
GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2002, 
DJ 22/04/2002, p. 261).

É dizer, nada obstante a dicção do dispositivo legal em apreço, 
a falta de autorização judicial não nulifica o ato, porquanto, se assim o 
quisesse o legislador, haveria cominado nulidade expressa, a exemplo da 
prevista no art.  1.749, CC/2002. Não o fazendo para a ato em análise, tem-
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se como válido, até porque, não se submete à determinação do V, art. 166, 
CC/2002:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
[…]
V - for preterida alguma solenidade que a lei considere 
essencial para a sua validade;

Em comentário à norma, expõe Carlos Eduardo Nicoletti 
Camillo, in verbis:

Considerando a dinâmica dos atos jurídicos, é possível que 
o tutor, para impedir a lesão ou ameaça de lesão a um 
direito do pupilo, pratique qualquer desses atos sem a 
prévia aprovação judicial.
O Código, em seu parágrafo único, estatui que, nessas 
circunstâncias, para que o ato desprovido de autorização 
seja reputado eficaz dependerá, necessariamente, da 
provação ulterior do magistrado, sanando-se, pois, qualquer 
pecha de invalidade.
(Cf. SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio et alii 
(coordenação). Comentários ao Código Civil artigo por 
artigo. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2009, p. 
2.043).

Saliente-se, por fim, que a exigência em questão é despicienda 
e não passa de mera formalidade, ante a demonstração nos autos que a 
curatela é exercida pela filha da autora e em benefício desta (cf. alvará 
judicial de p. 59).

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa ad 
causam.

Sobre a falta de interesse de agir da autora ante a inexistência 
de requerimento administrativo da pensão por morte em seu prol, condição 
da ação, cuja inexistência conduziria à extinção do feito sem resolução 
de mérito (art. 267, VI, CPC), eis o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, in verbis:
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 
GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINIS-
TRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
1. A instituição de condições para o regular exercício do 
direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse 
em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de 
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 
ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento 
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. 
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 
administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo 
não deve prevalecer quando o entendimento da 
Administração for notória e reiteradamente contrário à 
postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento 
ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder 
a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser 
formulado diretamente em juízo – salvo se depender da 
análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento 
da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 
do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito 
da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial 
na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, 
deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar 
com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio 
requerimento administrativo nas hipóteses em que 
exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha 
sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência 
de anterior pedido administrativo não deverá implicar a 
extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 
contestação de mérito, está caracterizado o interesse 
em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais 
ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas 
ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no 
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pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do 
processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS 
será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 
dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas 
as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se 
o pedido for acolhido administrativamente ou não puder 
ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao 
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará 
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 
8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto 
a análise administrativa quanto a judicial deverão levar 
em conta a data do início da ação como data de entrada 
do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso 
extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-
se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos 
ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – 
que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no 
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. 
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será 
intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias 
e profira decisão administrativa, considerando como data de 
entrada do requerimento a data do início da ação, para todos 
os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que 
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(STF, RE 631240, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, 
Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Assim, evidenciada na lide em curso a pretensão resistida do 
Estado do Ceará, não há falar em imprescindibilidade do requerimento 
administrativo.

Afasto a preambular.
Acerca da alegada prescrição quinquenal do fundo de direito 

(Decreto 20.910/1932) com base no fato de que o óbito do ex-servidor 
ocorreu em 13 de março de 1995 e a demanda foi ajuizada apenas em 2012, 
é necessário explicitar que, consoante o comando do art. 198, I, CC/2002, 
não corre a prescrição contra pessoa absolutamente incapaz, in verbis:

Art. 198. Também não corre a prescrição:
I- contra os incapazes de que trata o art. 3º.
[…]
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O art. 3º do CC, assim expressa:

Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil: 
II- os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 
tiverem o necessário discernimento para a prática desses 
atos;
[…]

A mesma disposição continha o art. 169, CC/1916:

Art. 169: Também não corre a prescrição:
I- Contra os incapazes de que trata o art. 5º.

Por conseguinte, sendo a recorrente incapaz, contra ela não 
transcorre prazo prescricional, consoante jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR 
E INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA 
CORTE SUPERIOR.
1. O prazo prescricional não corre contra os incapazes, 
situação da autora reconhecida no acórdão a quo. 
Precedentes: REsp 1.257.059/RS, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/5/2012; REsp 
1.141.465/SC, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira 
(Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 
6/2/2013.
2. A suspensão do prazo de prescrição para os indivíduos 
absolutamente incapazes ocorre no momento em que 
se manifesta a sua incapacidade, sendo a sentença 
de interdição, para esse fim específico, meramente 
declaratória. Precedentes: REsp 1.241.486/RS, .Rel. 
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/10/2012; 
AgRg no REsp 1.270.630/RS, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/2/2012.
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3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 554.707/RS, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PENSÃO POR MORTE. INCAPAZ. HABILITAÇÃO 
POSTERIOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS 
EM ATRASO, DESDE A DATA DO ÓBITO. 
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que 
não corre a prescrição contra incapazes, o que resulta 
na conclusão de que são devidas as parcelas no período 
compreendido entre o óbito do segurado e a data do 
pedido administrativo.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1357778/AL, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
05/03/2015, DJe 31/03/2015).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE 
PAI. FILHO MAIOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. 
REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. 
AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO.
1. Na hipótese em exame, extrai-se da decisão 
objurgada que a questão envolve pedido de revisão de 
benefício previdenciário para assegurar o direito de 
pessoa absolutamente incapaz, não havendo falar, por 
conseguinte, em aplicação do prazo decadencial.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1437248/PR, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
15/05/2014, DJe 20/06/2014).

Afasto a prejudicial de prescrição do fundo de direito.
Passo à análise de mérito.
Como visto, o thema decidendum cinge-se ao reconhecimento 

do direito da autora a perceber o benefício de pensão por morte deixado 
pelo instituidor da pensão, seu genitor e ex-servidor público estadual.

No presente caso, a concessão de pensão por morte se faz 
regida pela lei vigente ao tempo do fato gerador do benefício, é dizer, 
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ocorrido o óbito em 13 de março de 1995 (cf. certidão de p. 13), são 
aplicáveis as disposições da Lei Estadual 10.776/1982.

Dispunha o art. 7º, I, da Lei Estadual 10.776/1982:

Art. 7º. São considerados dependentes:
I- a esposa, o marido inválido, os filhos de qualquer 
condição e os enteados, enquanto solteiros e menores de 21 
(vinte e um) anos, ou quando inválidos.

Apesar de a autora somente ter sido interditada em 2011 (p. 
59), os documentos de págs.16-25 (atestados médicos), demonstram que 
desde 1986 a autora tem sido tratada e já fora internada em diversos hospitais 
psiquiátricos. Infere-se de tais elementos de prova que a débil condição de 
saúde da promovente, a qual culminou na sua recente interdição, é pré-
existente ao óbito do segurado, seu genitor, ocorrido em 1995 (p. 13). O 
fato de ter ela manifestado o transtorno incapacitante (esquizofrenia) desde 
1986 respalda a aventada invalidez. 

A dependência econômica também restou evidenciada nos 
autos, dos quais se observa que a autora nasceu em 16.09.1954, sua filha e 
curadora Mariana Moreno Proença nasceu em 19.09.1983. O pai da autora 
faleceu em 13.03.1995, quando a  promovente contava 41 (quarenta e um) 
anos. A autora se separou judicialmente em 01.09.1992, dois anos antes do 
falecimento de seu pai, muito embora já estivesse em tratamento de saúde 
há aproximadamente 20 (vinte) anos antes da propositura da presente ação 
(2012).

Nesse contexto, a condição física da invalidez da beneficiária 
e consequente relação de dependência ao tempo do óbito do instituidor da 
pensão de servidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará foi declarada 
pelo Juiz de primeiro grau, que assentou com base nas provas trazidas aos 
autos (p. 124-138):

[...]
In casu, restou cabalmente comprovado o estado de 
invalidez da autora, o qual remonta a momento anterior 
ao falecimento do genitor instituidor da pensão, e em 
razão disso reconhece-se a dependência econômica desta 
em relação aos seus genitores, posto que incapaz de 
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exercer atividade laborativa que permita-lhe[sic] auferir os 
recursos necessários a sua subsistência, sendo a procedência 
do pedido autoral a medida que se impõe.
[…]

Eis a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LEI 
N. 3.373/58. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. 
REVERSÃO PARA FILHA SEPARADA, 
DIVORCIADA OU DESQUITADA. EQUIPARAÇÃO 
A SOLTEIRA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
PARA COM O INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. 
IMPRESCINDIBILIDADE. EXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. 
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
é no sentido de que a filha separada, desquitada ou 
divorciada, desde que comprovada a dependência 
econômica para com o instituidor do benefício, é 
equiparada à solteira para fins de recebimento da 
pensão instituída por servidor público falecido, nos 
termos da Lei 3.373/58.
2. Para que seja concedido o direito ora vindicado, é 
preciso que esteja devidamente comprovada nos autos 
a dependência econômica da filha separada, desquitada 
ou divorciada em relação ao instituidor do benefício, 
sendo certo que essa verificação passa, necessariamente, 
pelo revolvimento do conjunto fático-probatório da 
demanda.
3. Na hipótese, o acórdão consignou a ausência de 
comprovação da dependência econômica: “A autora não se 
enquadra em nenhuma das situações acima elencadas. Não 
era maior de 60 anos ao tempo do óbito do instituidor do 
benefício, nem consta que tenha sido designada. Também 
não é inválida. Assim, como já se disse, não é possível 
a concessão do benefício à autora, por falta de amparo 
legal, quer com base na Lei vigente à época do óbito de 
seu pai, quer (a título de argumentação) considerando os 
requisitos exigidos pela atual lei de regência. Há que se 
observar o princípio da legalidade, que rege a atividade 
da Administração. Logo, a alegação de dependência 
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econômica em relação a seus pais, por si só, não é suficiente 
para que a autora faça jus ao benefício pleiteado.”
4. Reverter a conclusão da sentença e do acórdão 
demandaria o exame das circunstâncias fáticas, obstado 
pela Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1427287/PR. Agravo Regimental 
no Recurso Especial 2013/0420479-6. Relator Ministro 
HUMBERTO MARTINS(1130). T2-Segunda Turma. Data 
do Julgamento 10/02/2015. Publicação DJe 19/02/2015)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À 
PENSÃO. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. INVALIDEZ 
PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA 
PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial do STJ é o de que, 
em se tratando de filho inválido, a concessão da pensão 
por morte depende apenas da comprovação de que a 
invalidez é anterior ao óbito do instituidor do benefício.
2. Não se deve perder de vista, na análise de questão 
envolvendo o pagamento de pensão a pessoa inválida, que 
o objetivo de tal prestação é a proteção de quem apresenta 
a incapacidade; neste caso, a pensão decorre, ademais, do 
esforço contributivo do seu instituidor, e não propriamente 
de uma concessão ex gratia.
3. Agravo Regimental da UNIÃO FEDERAL desprovido.
(STJ, AgRg no Ag 1427186/PE. Agravo Regimental 
no Agravo de Instrumento 2011/0187112-9. Relator 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133). 
Órgão Julgador T1- Primeira Turma. Data do Julgamento 
06/09/2012. Data de Publicação DJe 14/09/2012).

Por fim, importa esclarecer sobre o efeito da preclusão quando 
do anúncio do julgamento antecipado da lide nos termos do art. 330, I, 
CPC, estando o processo devidamente instruído e pronto para julgamento.

A preclusão é a perda da chance de praticar os atos processuais 
por não tê-los realizado na oportunidade devida ou na forma prevista. 
Apesar do anúncio do julgamento antecipado da lide à p. 113, as partes 
perderam a ocasião de interpor recurso, o que torna preclusa a produção 
de provas após a trânsito em julgado do despacho referente ao art. 330, I, 
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CPC e consequente prolação de sentença, não cabendo o retorno dos autos 
à primeira instância para a produção de prova pericial junto ao IPEC, nos 
termos requeridos pelo Estado do Ceará, notadamente diante da sentença 
de interdição da autora, a declarar sua incapacidade absoluta, suficiente 
para o pleito e a concessão do benefício sub oculi.

Do exposto, nego provimento ao reexame necessário e aos 
apelos de S. M. dos S. e do Estado do Ceará.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº: 0435336-09.2010.8.06.0001 
APELANTE:AUGUSTO CÉLIO DOS SANTOS
APELADO: MULTCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA
RELATOR: DES. DURVAL AIRES FILHO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. 
APELAÇÃO CÍVEL. OFICINA MECÂNICA. 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FUNILARIA E MECÂNICA. PAGAMENTO 
ADIANTADO. DEMORA NA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. REVELIA. PROVA 
DOCUMENTAL SUFICIENTE. ATRASO 
INJUSTIFICÁVEL E EXCESSIVO NA 
ENTREGA DO AUTOMÓVEL (QUASE 
DOIS ANOS). DESCASO PARA COM O 
CONSUMIDOR. FALTA DE INFORMAÇÕES. 
CONDUTA QUE, NO CASO, ULTRAPASSOU 
O  M E R O  I N A D I M P L E M E N T O 
CONTRATUAL.  DANOS MORAIS 
CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM 
R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 7ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em 
conhecer do recurso e conceder-lhe provimento, nos termos do voto do 
Relator.

Fortaleza, 9 de dezembro de 2014
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RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta ante a sentença que 
julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos 
materiais e morais ajuizada por Augusto Célio dos Santos em face de  
Multcar Serviços Automotivos.

Alegou a parte autora que contratou com a ré realização de 
serviços em seu automóvel, tendo o representante da mesma lhe assegurado 
que no prazo de 30 (trinta) dias o mesmo estaria pronto para entrega; que, a 
despeito de já ter efetuado o pagamento dos serviços contratados, no total 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o carro ainda não lhe foi entregue, apesar 
do decurso, então, de mais de 1 (um) ano desde a referida contratação.

Pediu a antecipação de tutela, consistente na determinação à 
empresa acionada para que lhe restituísse o automóvel de sua propriedade, 
com os serviços pelos quais a mesma foi contratada e devidamente paga, 
assim como requestou também a empresa fosse condenada à reparação de 
danos materiais e morais.

Citada, a empresa acionada deixou escoar in albis prazo para 
apresentar defesa, o que ensejo ao anúncio do julgamento antecipado do 
feito, no sentido de sua improcedência, com  fundamento no entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O mero descumprimento 
contratual, em princípio, não enseja responsabilização ao pagamento de 
indenização por danos morais, visto não passar de incômodo na vida em ”.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso em epígrafe, 
sustentando a mesma matéria de fato de direito alegada na inicial.

É o que importa relatar.
À revisão.

VOTO

O apelo merece ser conhecido, pois atende aos pressupostos 
de admissibilidade recursal.

No caso sob exame, a parte autora/apelante que contratou 
com a ré realização de serviços em seu automóvel, tendo o representante 
da mesma lhe assegurado que no prazo de 30 (trinta) dias o mesmo estaria 
pronto para entrega; que, a despeito de já ter efetuado o pagamento dos 
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serviços contratados, no total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o carro 
ainda não lhe foi entregue, apesar do decurso, então, de mais de 1 (um) ano 
desde a referida contratação.

Trouxe aos autos recibo de pagamento no valor de R$ 4.000,00 
(fl. 17), assinado por Elizangela, referente a serviços de pintura geral e 
funilaria a ser realizado no Gol de placa GKP-4187. Cumpre observar que 
trata-se supostamente da mesma pessoa e assinatura que consta do AR de 
citação (fl. 26).

Salienta-se, também, que, apesar de devidamente intimada, 
a parte promovida não apresentou contestação, incorrendo no instituto da 
revelia.

Posteriormente, trouxe o autor aos autos uma declaração em 
que dispõe que recebeu da empresa acionada o referido veículo em perfeito 
estado de pintura e mecânica (fl. 43). O documento está datado de 22 de 
junho de 2011 e nele consta a mesma assinatura também constante do AR 
e do recibo acima referidos, oriundos da mesma pessoa: Elizangela.

Primeiramente, cumpre ter presente que relação existente 
entre parte autora e os demandados é de consumo, conforme previsto no § 
2º do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A questão deve, portanto, ser analisada sob a ótica do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor, cuja finalidade é estabelecer a 
igualdade nas relações de consumo, diminuindo a vulnerabilidade do 
consumidor.

Mesmo sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor 
de produtos e serviços, conforme art. 14 do CDC, é indispensável que o 
consumidor comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta 
danosa, para a configuração da responsabilidade da parte Demandada.

Precedentes desta Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.  
RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. QUEDA DE CABELO. NEXO CAUSAL. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERA 
INDICAÇÃO DE QUEDA DE CAPILAR, SEM PROVA 
CONTUNDENTE, NÃO É SUFICIENTE PARA IMPOR 
RESPONSABILIDADE E REPARAÇÃO. SENTENÇA 
CONFIRMADA.
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1.Mesmo sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor 
de produtos e serviços, conforme art. 14 do CDC, é 
indispensável que o consumidor comprove o dano e o 
nexo de causalidade entre este e a conduta danosa, para a 
configuração da responsabilidade da Demandada.
2.Não há nos autos qualquer indício probatório que leve 
a crer que os danos alegados tenham sido causados pelo 
produto da Empresa requerida. Nem mesmo exame pericial, 
uma vez que sua produção foi declinada pela parte Autora.
3.Ausentes os requisitos da responsabilidade civil, a 
manutenção da improcedência é medida que se impõe.
6.Apelo conhecido, mas improvido.
(TJCE, AC 0585991-42.2000.8.06.0001, RELATOR: DES. 
DURVAL AIRES FILHO, 7ª Câmara Cível)

Dos elementos constantes dos autos, o que podemos concluir 
é que, apesar da inexistência de um contrato formal, houve sim de fato 
a contratação de serviços a serem prestados pela empresa promovida no 
veículo do autor. Isso, pois além dos referidos documentos trazidos pelo 
autor, considera-se também que os próprios documentos e as alegações de 
fato trazidos pelo mesmo não foram ilididos pela empresa promovida, que 
deixou transcorrer in albis o prazo da contestação.

Logo, no que pertine a existência da contratação de serviço 
alegado pelo autor, consideramos que os elementos trazidos pelo mesmo 
na forma de provas assim como a ausência de contestação por parte da 
promovida são suficientes para tornar tal fato da relação entre autor e 
promovida inconteste.

A conduta danosa, qual seja, a demora injustificada do 
cumprimento do serviço contratado por parte da promovida, também restou 
suficientemente caracterizado nos autos. Ocorre que, embora inexista um 
contrato formal em que conste o prazo determinado para conclusão do 
serviço, tem-se que o tempo de mais um ano passa a largo do que se tem 
por razoável para serviços de tal natureza.

Ressalta-se que a alegada demora de mais um ano, em 
virtude da revelia, restou inconteste nos autos. Adiciona-se a isso o fato da 
declaração de fl. 43, anteriormente referida, datada de 22 de junho de 2011, 
que se refere ao recebimento do veículo por parte do autor; ou seja, 2 (dois) 
anos após a contratação do serviço, considerando a data do já mencionado 
recibo de pagamento.
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Desta feita, restam caracterizados a conduta danosa e o nexo 
de causalidade.

Por outro lado, em relação aos danos materiais, não 
observamos nenhuma prova nos autos nesse sentido, razão pela qual não 
podem ser reconhecidos.

Porém, o mesmo não se pode dizer quanto aos danos morais 
alegados. Ora, a responsabilidade da empresa acionada pela demora 
injustificada da prestação do veículo é reconhecida por força da tutela do 
consumidor na espécie, e tendo sido ocasionado o dano, deve ser reparado.

Tendo o veículo permanecido por mais de um ano, sem 
justificativa, em poder da acionada sem que o serviço tenha sido prestado, 
configura-se a ocorrência de incidente de consumo. Por isso, configurada 
a responsabilidade objetiva da ré, não competindo, no caso dos autos, nem 
mesmo se perquirir acerca da culpa no evento.

É o entendimento dos Tribunais:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO SINISTRADO. 
REPAROS AUTORIZADOS PELA SEGURADORA. 
ATRASO NA CONCLUSÃO DO SERVIÇO PELA 
CONCESSIONÁRIA DA FABRICANTE. DEMORA 
DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DE PEÇAS 
PELA FABRICANTE, CINTO DE SEGURANÇA. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE E 
DA CONCESSIONÁRIA. INTELIGÊNCIA DO 
ARTIGO 7º, §ÚNICO DO CODECON. DANO 
MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. 
SENTENÇA MANTIDA.
I. Ao que se verifica, o atraso na conclusão do serviço, 
como informado pelo preposto inquirido à fl. 24, 
decorreu na demora do fabricante em fornecer o cinto de 
segurança, tendo sido necessário substituir air bag e outros 
componentes. Nessa situação, tendo mais de um agente 
concorrido para a lesão, a responsabilidade dos requeridos 
é solidária, por força do que preceitua o artigo 7º, §único do 
CODECON. Legítimas, pois, as requeridas.
II. Incontroversamente a seguradora autorizou o conserto. 
Conclusão dos serviços em sessenta dias, extrapolando a 
previsão de conclusão informada. Situação que ultrapassa 
o ordinário, indicando desídia para com o consumidor 
tanto que o preposto inquirido ratifica que a recuperação do 
veículo não ultrapassaria 15 dias, caso não ocorresse atraso 
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na entrega de peças. Dano moral evidenciado, notadamente 
em seu caráter punitivo.
III. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três 
mil reais), suficiente à reparação pretendida, ainda mais 
considerando a extensão lesiva da conduta e o aspecto 
lenitivo e dissuasório da medida.
IV. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, 
nos termos do artigo 46 da Lei dos Juizados. RECURSO 
DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71003614245, Terceira Turma Recursal 
Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 
Richinitti, Julgado em 12/07/2012). 

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 
CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO DEPOIS DE 
QUATRO MESES E SUBSTITUIÇÃO DE OFICINA 
CREDENCIADA À SEGURADORA - DEMORA 
DESARRAZOADA - RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DA SEGURADORA - FALTA DE PEÇAS 
JUNTO AO FABRICANTE - RISCO INERENTE 
À ATIVIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 
OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO REPARAÇÃO - 
PUNIÇÃO - PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS 
DE ADVOGADO - RESPEITO AOS PARÂMETROS 
DO § 3º DO ART. 20 DO CPC - MANUTENÇÃO - 
PREQUESTIONAMENTO - NÃO PROVIDA. 
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a demora 
injustificada no conserto do automóvel configura a 
responsabilidade civil da seguradora, em razão da 
solidariedade entre ela e a prestadora de serviços 
credenciada. No caso em apreço, a apelante não questiona 
a validade do contrato de seguro firmado com o apelado 
nem impugna a alegação de que ele esteve privado do seu 
carro por quatro meses; apenas pretende exonerar-se da 
obrigação de reparar o prejuízo moral decorrente, o que não 
se pode admitir, sobretudo porque a falta de peças junto ao 
fabricante não serve como excludente de responsabilidade, 
vez que inerente à sua atividade lucrativa. Para arbitrar 
o valor da indenização deve-se atentar ao trinômio 
reparação-punição-proporcionalidade, levar em conta as 
circunstâncias do caso, as condições pessoais e econômicas 
do ofensor e do ofendido e o que seria razoável para 
compensar o ofendido do prejuízo experimentado, de modo 
que a condenação deve ser mantida em R$ 8.000,00 (oito 
mil reais). A fixação da verba honorária exige respeito aos 
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princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo 
a remunerar condignamente o profissional que atuou na 
causa, atentando-se à complexidade da causa, sem, contudo, 
impossibilitar o pagamento pelo devedor, bem assim 
observância dos parâmetros do § 3º do artigo 20 do Código 
de Processo Civil. No que tange ao prequestionamento, 
tem-se por satisfatoriamente apreciada a matéria objeto 
deste recurso e, por corolário, desnecessária a análise de 
outras questões arguidas pelas partes, face à impertinência.
(TJ-MS - APL: 08080995620138120002 MS 0808099-
56.2013.8.12.0002, Relator: Des. Divoncir Schreiner 
Maran, Data de Julgamento: 14/10/2014, 1ª Câmara Cível, 
Data de Publicação: 23/10/2014)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. OFICINA 
DA CONCESSIONÁRIA. ATRASO INJUSTIFICÁVEL E 
EXCESSIVO NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL (QUASE 
04 MESES). DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR. 
FALTA DE INFORMAÇÕES. CONDUTA QUE, NO 
CASO, ULTRAPASSOU O MERO INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. 
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO 
EM R$ 5.000,00. NECESSIDADE DE RAZOABILIDADE 
E DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA 
MINORAR O "QUANTUM" FIXADO A TÍTULO DE 
DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 PARA R$ 2.500,00. 
1. A AUTORA/RECORRIDA NARRA QUE APÓS TER O 
VEÍCULO AVARIADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, 
ESCOLHEU A CONCESSIONÁRIA RÉ/RECORRENTE 
PARA EFETUAR OS REPAROS NECESSÁRIOS, 
E ELA, COMUNICADA DA AUTORIZAÇÃO 
DA SEGURADORA, ESTIPULOU O PRAZO DE 
TRINTA DIAS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, 
CONFORME DOCUMENTO ACOSTADO ÀS FLS. 
70. SALIENTE-SE, PORÉM, QUE APENAS APÓS O 
AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA O CARRO 
FOI DEVOLVIDO. 2. RESTOU CONFIGURADA A 
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POSTO 
QUE O CONSERTO DO VEÍCULO PERDUROU POR 
APROXIMADAMENTE QUATRO MESES. O SINISTRO 
OCORREU EM 29/01/2013; NO DIA 15/02/2013 A 
SEGURADORA AUTORIZOU O SERVIÇO (FLS. 90), 
MAS SOMENTE FOI ENTREGUE O VEÍCULO À 
AUTORA/RECORRIDA NO DIA 10/05/2013, APÓS O 
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AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 3. A DEMORA EXCESSIVA 
E INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO 
PRIVOU A PARTE RECORRIDA DA FRUIÇÃO 
INTEGRAL DE UM BEM ÚTIL E NECESSÁRIO À 
SEGURANÇA, AO CONFORTO E À LOCOMOÇÃO 
NOS DIAS ATUAIS. DIANTE DESSE QUADRO, 
NÃO HÁ FALAR EM MERO DISSABOR, POIS 
SITUAÇÕES DO TIPO, POR CERTO, ULTRAPASSAM 
OS ACONTECIMENTOS DO COTIDIANO E VIOLAM 
DIREITOS DA PERSONALIDADE, DANDO ENSEJO À 
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO MORAL. 4. EM 
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 
E DA PROPORCIONALIDADE, BEM ASSIM ÀS 
CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE, À CONDIÇÃO 
SOCIOECONÔMICA DAS PARTES, À NATUREZA 
DA OFENSA E ÀS PECULIARIDADES DO CASO SOB 
EXAME, MOSTRA-SE EXCESSIVO O VALOR DE R$ 
5.000,00 (CINCO MIL REAIS), FIXADO NA SENTENÇA 
MONOCRÁTICA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 
DEVE, PORTANTO, O "QUANTUM" SER FIXADO EM 
R$ 2.5000,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), POIS 
CUMPRE AS FUNÇÕES REPARATÓRIA, PUNITIVA 
E PEDAGÓGICA ESPERADAS DA CONDENAÇÃO, 
SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO 
AO DEMANDANTE. 5. RECURSO CONHECIDO 
E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O 
VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO 
DE DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL 
REAIS) PARA R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS 
REAIS); MANTENDO-SE, NO MAIS, A SENTENÇA 
COMBATIDA. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.
(TJ-DF - ACJ: 20130310134272 DF 0013427-
35.2013.8.07.0003, Relator: FLÁVIO FERNANDO 
ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 
20/08/2013, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 
no DJE : 29/08/2013 . Pág.: 217)

Caracterizada a responsabilidade de indenizar, passo a 
discorrer acerca do quantum.

Com efeito, tarefa árdua para quem julga, é definir a fixação 
dos danos morais, pois, como bem adverte o mesmo WALTER MORAES:
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(...) o dano moral não se avalia mediante cálculo matemático 
econômico das repercussões patrimoniais negativas da 
violação – como se tem feito às vezes - porque tal cálculo 
já seria a busca exatamente do minus ou do deferimento 
patrimonial, ainda que por aproximativa estimação.
Assim, a fixação dos danos morais deve seguir dois 
parâmetros, alicerçando-se a condenação no caráter 
punitivo para que o causador do dano sofra uma reprimenda 
pelo ato ilícito praticado, assim como haja também um 
caráter de compensação para que a vítima possa, ainda que 
precariamente, se recompor do mal sofrido e da dor moral 
suportada.
Nesse sentido, a propósito, tem-se decidido que: No 
arbitramento do valor do dano moral é preciso ter em conta 
o grau em que o prejuízo causado terá influído no ânimo, no 
sentimento daquele que pleiteia a reparação. A intensidade 
da culpa, a violência, as circunstâncias em que ocorreu o 
evento danoso poderão informar o critério a ser adotado em 
tal arbitramento, árduo e delicado, porque entranhado de 
subjetividade 
(RT 602/180).

No caso sob exame, considerando suas peculiaridades, como 
o valor do serviço contratado (quatro mil reais) e o tempo de demora 
injustificada na conclusão do serviço (mais de um ano), assim como as 
condições econômicas de ambas as partes, consideramos que o valor de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais) atende bem ao fim social que se busca com a 
judicialização dos conflitos na sociedade.

À vista do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, 
no sentido de reconhecer a ocorrência de danos morais e condenar o 
apelado à reparação dos mesmos em favor do autor/apelante, o quais ficam 
arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Custas e honorários advocatícios em desfavor do apelado, 
sendo os últimos arbitrados em 20% do valor da condenação.

É como me posiciono.

Fortaleza, 09 de dezembro de 2014.
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APELAÇÂO CÍVEL
PROCESSO: 0547445.92.2012.8.06.0001
APELANTE : FCO. JARBAS SANTOS DE SOUSA
APELADO: BANCO J. SAFRA S/A
RELATOR: DES. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM 
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
COMPROVAÇÃO DA MORA ATRAVÉS 
DE NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL  
REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS 
E DOCUMENTOS DE COMARCA DIVERSA 
DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. 
POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ E 
TJ/CE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A notificação extrajudicial realizada e entregue 
no endereço do devedor, por via postal e com 
aviso de recebimento, é válida quando realizada 
por Cartório de Títulos e Documentos de outra 
Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio 
do devedor. (...)De fato, inexiste norma no âmbito 
federal relativa ao limite territorial para a prática 
de atos registrais, especialmente no tocante aos 
Ofícios de Títulos e Documentos, razão pela 
qual é possível a realização de notificações, 
como a efetivada no caso em apreço, mediante 
o requerimento do apresentante do título, a 
quem é dada liberdade de escolha nesses casos”. 
(REsp 1237699/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
22/03/2011, DJe 18/05/2011)
2. Ademais, o entendimento consolidado é no 
sentido de que, para a comprovação da constituição 
em mora, é suficiente a entrega da correspondência 
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no endereço previsto no contrato, não sendo 
necessária, portanto, a exigência de que seja 
recebida pessoalmente pelo devedor fiduciante. 
Precedentes STJ e TJ/CE.
Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença 
mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a sexta 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, 
em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a 
sentença vergastada, nos termos do voto do e. Relator.

Fortaleza, 22 de janeiro de 2014

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO 
JARBAS SANTOS DE SOUSA em face de sentença prolatada pelo MM. 
Juiz de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que julgou 
procedente a Ação de Busca e Apreensão intentada por BANCO J. SAFRA 
S/A em desfavor do ora apelante.

Em exordial, a instituição financeira afirmou ter celebrado 
com o réu, ora apelante, contrato de financiamento para aquisição de um 
veículo. Contudo, o promovido encontra-se em débito desde 05.09.2011 
e, mesmo sendo devidamente notificado, não efetuou referido pagamento. 
Assim, pugnou pela concessão de liminar para apreensão do bem para, 
ao final, ser julgada procedente a ação, consolidando-se a posse e a 
propriedade nas mãos do autor.

Documentos às fls. 07/22.
Liminar concedida às fls. 35.
Às fls. 39/46, o réu ingressou com petição, pugnando 

pela extinção do feito sem resolução do mérito diante da ausência de 
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comprovação válida da constituição em mora, porquanto a notificação 
extrajudicial teria sido perfectibilizada em cartório de comarca diversa do 
domicílio do réu.

O douto magistrado, rejeitando a preliminar de extinção do 
processo sem análise do mérito, julgou procedente a ação (fls. 67/69), 
consolidando a posse e a propriedade do veículo nas mãos do requerente, 
declarando, em consequência, a rescisão do contrato mencionado.

Irresignado com o decisum, o réu interpôs recurso de apelação, 
suscitando, em síntese, a invalidade da notificação extrajudicial anexada 
pela instituição financeira na exordial, porquanto, além de a mesma ter 
sido realizada por Cartório de Títulos e Documentos de comarca distinta 
da do devedor, não foi recebida por ele, mas por pessoa desconhecida, o 
que faria com que fosse afastada a comprovação da mora, necessária para 
o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Contrarrazões às fls. 89/92.
É o que importa relatar.
À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de 
admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Consoante relatado, o cerne da querela gravita em torno da 
análise da validade da notificação extrajudicial apresentada pela instituição 
financeira na exordial, que tinha como objetivo constituir o devedor, ora 
apelante, em mora para possibilitar a busca e apreensão do bem alienado 
fiduciariamente em decorrência do contrato de financiamento firmado 
entre as partes.

De acordo com o enunciado da Súmula de nº. 72 do Superior 
Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável para 
o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão com garantia de alienação 
fiduciária, sendo ela caracterizada, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-
Lei 911/69, pela notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos 
e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, in verbis:
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“Súm. 72, STJ. A comprovação da mora é imprescindível à 
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

“Art. 2º. (...)
§2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 
por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou 
pelo protesto do título, a critério do credor.”

Contudo, no que diz respeito à constituição em mora por meio 
de notificação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 
do Resp nº 1.237.699-SC, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, Dje 
de 18.05.2011, decidiu ser válida, para constituir o devedor em mora, a 
notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos 
de comarca distinta da do devedor. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E 
DOCUMENTOS LOCALIZADO EM COMARCA 
DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR.
1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no 
endereço do devedor, por via postal e com aviso de 
recebimento, é válida quando realizada por Cartório de 
Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não 
seja aquele do domicílio do devedor.
2. De fato, inexiste norma no âmbito federal relativa ao limite 
territorial para a prática de atos registrais, especialmente 
no tocante aos Ofícios de Títulos e Documentos, razão 
pela qual é possível a realização de notificações, como a 
efetivada no caso em apreço, mediante o requerimento do 
apresentante do título, a quem é dada liberdade de escolha 
nesses casos.
3. A notificação extrajudicial, seja porque não está incluída 
nos atos enumerados no art. 129, seja porque não se trata de 
ato tendente a dar conhecimento a terceiros acerca de sua 
existência, não está submetido ao disposto no art. 130 da 
Lei 6.015/73.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, 
provido.
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(REsp 1237699/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, 
DJe 18/05/2011)

Por ocasião do supramencionado julgamento, foi ressaltado 
pelo e. Relator que os arts. 8º, 9º e 12º da Lei nº 8.935/94, que trazem 
restrições à prática de atos notariais fora do município para o qual foi 
recebida delegação, refere-se expressamente somente aos tabelionatos 
de notas e aos registros de imóveis e civis das pessoas naturais, não 
mencionando, em seu conteúdo, os Cartórios de Títulos e Documentos.

Os dispositivos supramencionados dispõem, in verbis:

“Art. 8º É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que 
seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens 
objeto do ato ou negócio.”

“Art. 9º O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu 
ofício fora do Município para o qual recebeu delegação.”

“Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e 
documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas 
naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos 
relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, 
de que são incumbidos, independentemente de prévia 
distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis 
e civis das pessoas naturais às normas que definirem as 
circunscrições geográficas.”

Logo, diante da ausência de norma no âmbito federal relativa 
ao limite territorial para a prática de atos registrais pelos Ofícios de Títulos 
e Documentos, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada por 
cartório distinto da comarca do devedor serve para constitui-lo em mora,  
haja vista a impossibilidade da Corte Superior interpretar a norma de forma 
mais ampla, limitando a atuação dos aludidos cartórios.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça adotou o 
mesmo entendimento, consoante julgados abaixo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
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DE AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E 
DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA 
DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE.
1. “A notificação extrajudicial realizada e entregue no 
endereço do devedor, por via postal e com aviso de 
recebimento, é válida quando realizada  por Cartório de 
Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não 
seja aquele do domicílio do devedor” (REsp n. 1237699/
SC, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, 
julgado em 22/03/2011, DJe 18/05/2011).
2. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, 
provido.
(REsp 1283834/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, 
DJe 09/03/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. NOTIFICAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO 
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS LOCALIZADO EM 
COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. 
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do REsp nº 1.237.699/SC, assentou-se o 
entendimento de que a "notificação extrajudicial realizada e 
entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso 
de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de 
Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não 
seja aquele do domicílio do devedor.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 39.661/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, 
DJe 01/02/2012)

No mesmo sentido, já posicionou-se este Colendo Tribunal 
de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO 
DE COMARCA DIVERSA DAQUELA RELATIVA 
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AO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. 
1. A matéria devolvida a este egrégio Tribunal diz respeito 
a possibilidade de realizar notificação extrajudicial por 
cartório de comarca diversa daquela relativa ao domicílio 
do devedor. . “A notificação extrajudicial realizada e 
entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso 
de recebimento, é válida quando realizada por Cartório 
de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que 
não seja aquele do domicílio do devedor.”(RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.237.699 - SC (2011/0027070-9). Min. 
LUIS FELIPE SALOMÃO. Registro. 18/05/2011) 
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 
(TJ/CE, Apelação Cível nº 553-40.2002.8.06.0000/0, 4ª 
Câmara Cível, Rel. Desª. Vera Lúcia Correia Lima, Data de 
Registro: 05/09/2011)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
- DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO DA MORA - 
CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO 
DO DEVEDOR FIDUCIANTE - POSSIBILIDADE 
- NOTIFICAÇÃO PESSOAL - INEXIGIBILIDADE 
- SUFICIÊNCIA DO ENCAMINHAMENTO DA 
NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO 
CONTRATO. 
1. A notificação via postal, com AR, embora realizada em 
circunscrição diversa do domicílio do Apelado atingiu 
o seu fim, não padecendo, pois, de nenhum vício, sendo 
plenamente válida a comprovação da mora. Além do mais, 
conforme se observa da leitura do Artigo 12, da Lei Federal 
8.935/94, a limitação geográfica para a prática de atos 
relativos aos registros públicos não abrange os Cartórios 
de Títulos e Documentos, mas, tão somente, os de Registro 
de Imóveis e de Registro Civil das Pessoas Naturais.2. 
A jurisprudência é firme no sentido de que a mora do 
devedor pode ser comprovada com a simples expedição 
de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos 
e Documentos, como é a hipótese dos autos, não sendo 
necessário a prova do recebimento pelo destinatário. 4. 
Apelação conhecida e provida. 4. Sentença desconstituída. 
(TJ/CE, Apelação Cível nº 1301-52.2002.8.06.0136/1, 2ª 
Câmara Cível, Rel. Desª. Maria Nailde Pinheiro Nogueira, 
Data de Registro: 04/07/2011)
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Logo, evidencia-se que a sentença vergastada encontra-
se alinhada ao entendimento preconizado nos Tribunais Superiores que 
admitem a perfectibilização da notificação extrajudicial por cartório de 
títulos e documentos de comarca distinta da do devedor.

Também não merece acolhimento a tese exposta no recurso 
apelatório de que, por mais que tenha sido remetida prefalada notificação 
ao endereço do réu, a mesma deveria ser invalidada, considerando que foi 
recebida por pessoa desconhecida.

Isso porque, o entendimento consolidado nesta Corte 
de Justiça, bem como no âmbito do colendo STJ, é no sentido de que, 
para a comprovação da constituição em mora é suficiente a entrega da 
correspondência no endereço do contrato, não sendo necessária, portanto, 
a exigência de que seja recebida pessoalmente pelo devedor fiduciante. 
Nesse sentido:

Ementa: AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE 
LEASING. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
DO ARRENDATÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSA 
MADURA. APLICABILIDADE DO ART. 192, §3º DA 
CF/88 CONDICIONADA A LEI COMPLEMENTAR. 
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 
E PROVIDO EM PARTE. 
1. A antecipação do valor residual garantido em parcelas 
a serem pagas concomitantemente às contraprestações 
do contrato de arrendamento mercantil não desvirtua sua 
natureza e tampouco ofende os dispositivos da Lei 6.099/74, 
em especial o artigo 11 e seus parágrafos, configurando tão 
somente uma espécie de provisão para futura aquisição 
do bem, um dos três possíveis caminhos ao termo final, 
no interesse do arrendatário. . Válida é a notificação 
para constituição em mora do devedor efetuada em seu 
endereço, ainda que não lhe entregue pessoalmente. . Não 
obstante se tenha decretado a extinção do feito, estando 
a causa em condições de imediato julgamento - princípio 
da causa madura -, será lícito ao tribunal decidir sobre a 
questão, conforme interpretação extensiva do art. 515, §3º 
do CPC. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido 
de que, aos contratos bancários firmados após 31 de março 
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de 2000 aplica-se o art. 5º da Medida Provisória 1963-17, 
que autoriza a capitalização mensal da taxa de interesses, 
desde que pactuada, o que ocorre no caso em apreço, revisar 
tal ponto esbarra nas Súmulas 05 e 07 do STJ. 5. Pertinente 
aos juros remuneratórios, deve-se observar que à época da 
pactuação do referido contrato o parágrafo 3º do art. 192 da 
Constituição Federal ainda estava em vigor. Entretanto, o 
Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante 
nº. 07, determinou que a limitação da taxa de juros em 12% 
a.a. estava condicionada à existência de Lei Complementar. 
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
(Apelação 62973927200080600011 Relator(a): JUCID 
PEIXOTO DO AMARAL Comarca: Fortaleza Órgão 
julgador: 6ª Câmara Cível  Data de registro: 16/12/2011)
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 458 E 
535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/ STJ. 
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA.CONSTITUIÇÃO EM MORA. 
NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO 
DEVEDOR.VALIDADE. 
1. Inexiste omissão ou ausência de fundamentação, não 
constando do acórdão embargado os defeitos previstos 
nos artigos 458 e 535 do Código de Processo Civil, 
quando a decisão embargada, tão-somente,mantém tese 
diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. A falta 
de prequestionamento da matéria suscitada no recurso 
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, 
impede o conhecimento do recurso (Súmula 211 do STJ). 
3. É perfeitamente válida, na alienação fiduciária, a 
comprovação da mora, mediante notificação extrajudicial 
promovida por meio de Cartório de Títulos e Documentos 
e entregue no domicílio do devedor, dispensada a sua 
notificação pessoal. Precedentes. . Agravo regimental a que 
se nega provimento.
(STJ - AgRg no Ag: 505413 MG 2003/0025616-
3, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data 
de Julgamento: 18/02/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 08/03/2010)
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No caso concreto, da análise dos documentos colacionados, 
infere-se que a notificação extrajudicial (fl. 17) foi remetida ao endereço 
constante na via do contrato anexada pela instituição financeira (fl. 11), não 
se evidenciando, portanto, qualquer vício que macule a constituição em 
mora do devedor, ora apelante.

Por todo o exposto, com amparo nos precedentes citados, 
conheço da Apelação Cível para negar-lhe provimento, mantendo incólume 
a sentença adversada.

É como voto.

Fortaleza, 22 de janeiro de 2014.
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APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO: 0740578.22.2000.8.06.0001
APELANTE: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.
APELADO: ARTUR CORTEZ LIMA
RELATOR: DES. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL 
EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. 
CONSTRUÇÃO SOB O REGIME DE 
ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA 
DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE 
COMPRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA 
DA INCORPORADORA RECONHECIDA. 
PRECEDENTES. 
1. “A construção do imóvel sob o regime de 
administração (preço de custo), na forma do 
artigo 58 da Lei nº 4.591/64, é negócio coletivo, 
administrado pelos próprios condôminos, 
adquirentes de frações ideais do empreendimento, 
que, por meio de uma comissão de representantes, 
recebe, administra e investe os valores vertidos 
por todos, motivo pelo qual os riscos do 
empreendimento são de responsabilidade dos 
próprios adquirentes, sendo incabível, em regra, 
que a incorporadora figure no polo passivo da ação 
de devolução das parcelas pagas e administradas 
pelo condomínio. (...) Contudo, no caso ora em 
análise, embora exista a figura do condomínio, os 
valores devidos para a realização da construção 
eram pagos diretamente ao alienante das frações 
ideais, o qual se confunde com os incorporadores, 
restando ao condomínio, somente, a fiscalização 
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das obras realizadas, razão pela qual não há falar 
em carência da ação, respondendo os réus, em tese, 
pela devolução dos valores pagos e pelos eventuais 
danos decorrentes do alegado inadimplemento da 
obrigação.” (REsp 426.934/SP, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 16/03/2010, DJe 12/04/2010). Preliminar de 
ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O comprador inadimplente tem o direito de 
rescindir o contrato de compromisso de compra e 
venda de imóvel e obter a devolução de parte das 
parcelas pagas. No caso, em respeito ao princípio 
da razoabilidade, determina-se que a promitente 
vendedora poderá reter 20% (vinte por cento) dos 
valores pagos como forma de compensação das 
despesas administrativas efetuadas. Precedentes 
STJ e TJ/CE.
Apelação conhecida e parcialmente provida. 
Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a sexta 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por Unanimidade, 
em conhecer da Apelação Cível para DAR-LHE provimento, reformando a 
sentença vergastada para julgar procedente o pleito autoral, nos termos do 
voto do e. Desembargador Relator. 

Fortaleza, 04 de dezembro de 2013

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por PORTO FREIRE 
ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, em face de sentença 
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª vara Cível da Comarca de 
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Fortaleza, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária proposta 
para o fim de declarar a rescisão do contrato  firmado entre as partes, bem 
como determinar devolução das prestações pagas pelo autor, contudo com 
as devidas deduções oriundas de possíveis prejuízos suportados pela parte 
promovida, ocasionado pelo inadimplemento do promovente.

Aduziu o autor da ação, ora recorrido, que, em 06 de janeiro 
de 2000, firmou com a sociedade empresária apelante um contrato de 
promessa de compra e venda, que visava à aquisição do apartamento nº. 
124/A, do Condomínio Jardins das Violetas. De acordo com o aludido 
pacto, o valor do imóvel seria pago em 60 (sessenta) prestações mensais, 
sucessivas e variáveis. 

Asseverou o autor/apelado que efetuou o pagamento de 44 
(quarenta e quatro) parcelas, incluído o FIT, perfazendo um valor, atualizado 
e fornecido pela promovida, de R$ 11.913,00 (onze mil, novecentos e treze 
reais).

Diante de dificuldades financeiras que o impediram de arcar 
com o pagamento das demais prestações, requereu o apelado a rescisão do 
contrato pactuado, pugnando pela devolução de todos os valores pagos, 
acrescido de juros e correção monetária, devendo ser deduzido em favor 
da promovida apenas 10% dessa quantia. 

Ao julgar a demanda, o d. magistrado a quo, com base no art. 
53, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, decidiu pela procedência 
parcial da ação, nos seguintes termos: “Ante o exposto, tendo em vista a 
realidade fática e jurídica dos presentes autos, é com fulcro na legislação 
aplicável à presente espécie processual que, julgo procedente em parte, 
posto que as prestações pagas pelo autor deverão ser restituídas, contudo 
com as devidas deduções oriundas de possíveis prejuízos suportados pela 
parte promovida (art. 1.056 c/c 1.092 do Código Civil), ocasionado pelo 
inadimplemento do promovente, ocasionador da rescisão contratual, a qual 
nesta oportunidade declaro-a.”

Inconformada com a r. sentença prolatada, interpôs a sociedade 
empresária recorrente a presente apelação (fls. 147/166), aduzindo, em 
síntese que: a) a ação deveria ser extinta, sem resolução de mérito, em 
razão da sua ilegitimidade passiva ad causam; b) o apelado somente teria 
direito de receber o valor efetivamente pago, depois da transferência a 
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terceiro ou do leilão extrajudicial, nos termos do art. 63 e parágrafos da 
Lei nº 4.591/64; d) o d. julgador a quoteria  ignorado a Lei nº. 4.591/64 ao 
prolatar a r. sentença.

Devidamente intimado para apresentar as contrarrazões o 
apelado nada requereu.

É o relatório.
À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de 
admissibilidade, conheço da Apelação Cível interposta por PORTO 
FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.

Antes de se adentrar ao mérito propriamente dito da 
irresignação recursal, urge que se analise a preliminar aventada de 
ilegitimidade passiva ad causam.

O apelante, em suas razões recursais, defende que, nos 
contratos de construção por administração, o condomínio formado pelos 
adquirentes das unidades imobiliárias incorporadas é o responsável por 
todas as compras, pagamentos, aquisições de insumos e equipamentos, 
contratação de pessoal e serviços, pagamento de impostos e taxas incidentes 
na construção ou no terreno, razão pela qual a incorporadora não teria 
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, assevera que “após a alienação da fração ideal do 
terreno a seus respectivos adquirentes, perfeito e acabado encontra-se 
o ajuste na parte que se refere a promessa de compra e venda, embora 
persista sua vinculação ao negócio global, apenas tendo em vista a especial 
natureza do condomínio em construção, bem como para que se alcance a 
finalidade almejada com a concretização do empreendimento”.

No caso, analisando o contrato anexado às fls. 14/28 
dos autos, infere-se que o terreno situado à Rua dos Jangadeiros, s/n, 
Tabapuá, Caucaia, Ceará, foi objeto de incorporação imobiliária, tendo a 
empresa demandada, ora apelante, figurado como promitente vendedora, 
incorporadora e contratada para administrar a construção do edifício, o 
que faz com que haja um desvirtuamento do instituto regulado pela Lei nº 
4.591/64.
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As cláusulas do contrato citado não se limitam a conferir 
poderes à apelante para a incorporação e administração da construção 
do edifício, mas também para a administração financeira do condomínio, 
conforme se conclui das cláusulas vigésima sexta e vigésima sétima do 
instrumento (fls. 23/24),  sobressaindo, nessa oportunidade, a legitimidade 
da permanência da apelante no polo passivo da presente ação ordinária.

Esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará já se 
manifestou acerca do assunto:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO DE CONTRATO 
DE COMPRA DE E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE 
IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONTINUAR O 
PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DE 70% DAS PARCELAS 
PAGAS. ENTENDIMENTO CONSOANTE COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
1. Não há ilegitimidade passiva da incorporadora em figurar 
como ré em ação que se discute a rescisão contratual e a 
devolução das parcelas pagas pelo adquirente quando, apesar 
de constituído Condomínio, este se limita, na prática, a 
fiscalizar a obra, sendo os pagamentos realizados à empresa 
incorporadora que, de fato, executa e responde pela obra.2. 
O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento 
segundo o qual os valores que não são relacionados com 
a obra devem ser retidos pela empresa que, assim, deve 
entregar ao adquirente do bem apenas aquela quantia 
que foi empregada na construção do empreendimento. 
(REsp. 960.748/RJ, rel. Min. HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, DJe 26.06.2008). 3. Sentença que determinou 
a retenção de 70% do que foi pago. Razoabilidade. 4. 
Apelação improvida.
(Apelação 51631944200080600011 Relator(a): JOSÉ 
MÁRIO DOS MARTINS COELHO  Comarca: Fortaleza  
Órgão julgador: 6ª Câmara Cível  Data de registro: 
11/05/2011)

Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 
DIREITO IMOBILIÁRIO. INCORPORAÇÃO POR 
ADMINISTRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA 
AFASTADA EM FACE DAS PECULIARIDADES 
DO CASO. RESCISÃO DO CONTRATO POR 
INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO 
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DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. MULTA 
COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO. CLÁUSULA 
ABUSIVA. NULIDADE. ART. 63 DA LEI Nº 4.591/64. 
SENTENÇA MANTIDA. 
1. O Contrato foi firmado diretamente com a incorporadora 
promovida, também responsável pela edificação do 
empreendimento e que, inclusive, participou ativamente 
de outros atos exclusivos do condomínio, razão pela 
qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. 
Embora a rescisão do contrato tenha se dado em razão da 
inadimplência do autor, tem este direito à restituição das 
parcelas adimplidas, conforme previsão do § 4º, do art. 
63 da Lei Nº 4.591/64. 3. A existência de cláusula abusiva 
implica na declaração de sua nulidade, aplicando-se ao caso 
as normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso 
conhecido, mas desprovido. Sentença mantida. 
(Apelação cível 53164981200080600011 Relator(a): 
ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES Órgão 
julgador: 3ª Câmara Cível Data do julgamento: 30/03/2009 
Data de registro: 03/04/2009)  

 
Esse entendimento se alinha ao perfilhado pelo colendo 

Superior Tribunal de Justiça que, embora reconheça, em regra, a 
ilegitimidade passiva das incorporadoras nas ações de devolução de 
parcelas pagas e administradas pelo condomínio, excetua as situações em 
que a empresa, além de ser responsável pela incorporação, responde por 
toda a administração do empreendimento, inclusive com o recebimento das 
parcelas pagas pelo condômino, como no caso sob análise. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO 
IMOBILIÁRIA. CONSTRUÇÃO SOB O REGIME DE 
ADMINISTRAÇÃO (PREÇO DE CUSTO). DEVOLUÇÃO 
DOS VALORES PAGOS POR ADQUIRENTE. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA 
QUE RESTOU RESPONSÁVEL POR TODA A 
ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, 
INCLUSIVE PELO RECEBIMENTO DAS PARCELAS 
PAGAS PELOS CONDÔMINOS.
1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de 
Processo Civil. O Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões 
pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que 
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venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos 
expendidos pelas partes.
2. A construção do imóvel sob o regime de administração 
(preço de custo), na forma do artigo 58 da Lei nº 4.591/64, é 
negócio coletivo, administrado pelos próprios condôminos, 
adquirentes de frações ideais do empreendimento, que, por 
meio de uma comissão de representantes, recebe, administra 
e investe os valores vertidos por todos, motivo pelo qual 
os riscos do empreendimento são de responsabilidade dos 
próprios adquirentes, sendo incabível, em regra, que a 
incorporadora figure no polo passivo da ação de devolução 
das parcelas pagas e administradas pelo condomínio.
3. Contudo, no caso ora em análise, embora exista a figura 
do condomínio, os valores devidos para a realização 
da construção eram pagos diretamente ao alienante das 
frações ideais, o qual se confunde com os incorporadores, 
restando ao condomínio, somente, a fiscalização das obras 
realizadas, razão pela qual não há falar em carência da ação, 
respondendo os réus, em tese, pela devolução dos valores 
pagos e pelos eventuais danos decorrentes do alegado 
inadimplemento da obrigação.
4. Recurso especial conhecido em parte, e, nesta parte, 
provido.
(REsp 426.934/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2010, 
DJe 12/04/2010)

Logo, com base nos precedentes citados, rejeita-se a preliminar 
de ilegitimidade passiva.

No mérito, o apelante se insurge contra a sentença prolatada, 
asseverando, primeiramente, que o magistrado deveria ter se manifestado 
expressamente sobre a forma em que seriam devolvidas as prestações pagas 
pelo autor/apelado. Defende, na oportunidade, que, nos moldes da Lei nº 
4.591/64, a devolução somente poderia ser efetivada após a realização de 
leilão.

É oportuno ressaltar que, no caso em comento, não existe 
discussão acerca da viabilidade ou não da realização de leilão ante a 
inadimplência do autor da demanda. Este, em nenhum momento, questionou 
acerca da forma em que seria transacionado o imóvel em discussão. A 
irresignação do apelado é limitada à pretensão de devolução dos valores 
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efetivamente pagos, não possuindo correlação direta com a matéria trazida 
no apelatório.

Sobre a matéria, o e. Ministro Raul Araújo Filho, enquanto 
Desembargador deste Tribunal de Justiça, assim pontuou no voto 
apresentado na Apelação Cível nº 0006222-11.2001.8.06.0000:

Aduz, ainda, a apelante que a realização de leilão estaria 
expressamente prevista nos arts. 63 e segs. da Lei nº. 
4.591/64, que delimitaria as hipóteses de débito do 
adquirente.
Deve-se destacar que, no caso em comento, não se discute 
acerca da validade ou não do leilão realizado, mesmo 
porque o promovente-apelante, em nenhum momento dos 
autos, questionou acerca do procedimento adotado. 
A irresignação do promovente restringiu-se à pretensão de 
devolução dos valores já efetivamente pagos, não tendo 
realizado qualquer questionamento acerca do leilão que 
promoveu a venda da fração ideal e da correspondente parte 
construída.
Logo, o argumento suscitado, nessa parte, encontra-se 
prejudicado, por não ser objeto da lide em comento.
(Apelação cível 622211200180600000 Relator(a): RAUL 
ARAÚJO FILHO Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Data 
do julgamento: 03/11/2008 Data de registro: 07/11/2008)  

Logo, o argumento da apelante, nessa parte, encontra-se 
prejudicado, por não versar sobre o objeto da lide em comento, restando, 
apenas, analisar-se a possibilidade de devolução da quantia efetivamente já 
paga, relativa à aquisição do imóvel.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, incs. II 
e IV, expressamente estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas 
contratuais que subtraiam do consumidor a opção de reembolso da quantia 
já paga, assim como as que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 
sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. O art. 53, caput, do mesmo 
diploma legal, por sua vez, estabelece:

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou 
imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações 
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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.

Na situação posta, constata-se que o autor/apelado encontra-
se em situação de total desvantagem, haja vista ter efetuado o pagamento 
de quarenta e quatro das sessenta prestações, sem desfrutar do imóvel 
objeto do contrato. 

Em tais hipóteses, a jurisprudência pátria, mormente a do Eg. 
Superior Tribunal de Justiça, vem entendendo que o adquirente, mesmo 
que inadimplente, tem o direito de perceber de volta as parcelas já pagas, 
com a devida correção monetária, porém com a retenção de parte do valor 
já pago a título de ressarcimento pelos custos operacionais de contratação.

Sobre o tema, colacionam-se os seguintes excertos 
jurisprudenciais, in verbis:

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
EM AGRAVO. PRETENSÃO RECEBIDA COMO 
AGRAVO REGIMENTAL. PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO 
CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS 
PAGAS. RAZOABILIDADE NA DETERMINAÇÃO 
DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE RETENÇÃO DE 
20% A TÍTULO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. 
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE 
FORMA PARCELADA. ABUSIVIDADE. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. 
SIMPLES TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS. DECISÃO 
AGRAVADA MANTIDA.
1.- Em homenagem aos princípios da economia processual, 
da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal, 
o pedido de reconsideração pode ser recebido como Agravo 
Regimental.
2.- É entendimento pacífico nesta Corte Superior que 
o comprador inadimplente tem o direito de rescindir o 
contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e, 
consequentemente, obter a devolução das parcelas pagas, 
mostrando-se razoável a retenção de 20% dos valores pagos 
a título de despesas administrativas, consoante determinado 
pelo Tribunal de origem.
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3.- Esta Corte já decidiu que é abusiva a disposição 
contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato 
de compromisso de compra e venda de imóvel, a restituição 
dos valores pagos de forma parcelada, devendo ocorrer a 
devolução imediatamente e de uma única vez.
4.- Não houve demonstração de dissídio jurisprudencial, 
diante da falta do exigido cotejo analítico entre os julgados. 
A simples transcrição das ementas dos precedentes 
paradigmas não atende às exigências dos artigos 541, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º 
e 2º, do RISTJ.
5.- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RCDESP no AREsp 208.018/SP, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, 
DJe 05/11/2012)

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA 
CONTRATUAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 
E 7 DO STJ.
1. Não há falar-se em negativa de prestação jurisdicional 
quando todas as questões necessárias ao deslinde da 
controvérsia foram analisadas e decididas, ainda que de 
forma contrária às pretensões do recorrente.
2. É pacífico no âmbito desta Corte o entendimento de que 
a multa contratual pode ser reduzida a patamar justo, a fim 
de se evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes 
contratantes (q. v., verbi gratia: AgRg no Ag 669.130/PR, 
4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJ de 03.09.2007; 
AgRg no Ag 660.801/RS, 4ª Turma, Min. Jorge Scartezzini, 
DJ de 01.08.2005; REsp 400.336/SP, 3ª Turma, Min. Nancy 
Andrighi, DJ de 14.10.2002; REsp 151.527/PA, 3ª Turma, 
Min. Ari Pargendler, DJ de 11.06.2001).
3. O percentual de 10% de retenção pela agravante foi 
definido como razoável a título de pena contratual, e rever 
tal entendimento demandaria revolvimento dessas provas, 
o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do 
disposto nas Súmulas 05 e 07/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 608.550/MG, Rel. Ministro  CARLOS 
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO 
DO TRF 1ª REGIÃO), , julgado em 19/08/2008, DJe 
15/09/2008)
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO 
DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE 
RECONHECIMENTO DE LEGALIDADE DE 
CLÁUSULA EM APELAÇÃO SEM QUE A QUESTÃO 
TENHA SIDO APRESENTADA EM RECONVENÇÃO. 
POSSIBILIDADE. QUESTÃO DEDUZIDA COM 
MESMO EFEITO PRÁTICO EM CONTESTAÇÃO. 
INEXECUÇÃO DO CONTRATO. CONFUSÃO ENTRE 
ARRAS E CLÁUSULA PENAL. AFASTAMENTO 
DAS ARRAS. CLÁUSULA PENAL. BASE DE 
CÁLCULO.  MULTA CONTRATUAL. NECESSIDADE 
DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL A SER RETIDO 
PELO PROMITENTE VENDEDOR.
I - Se o autor postula na inicial a declaração de nulidade de 
cláusula, por considerá-la abusiva, ao se contrapor a esse 
pedido por meio de contestação, está o réu, por imperativo 
de lógica, a defender sua legalidade e, por conseguinte, a 
incolumidade do contrato, sendo despiciendo que o faça 
apenas por meio de reconvenção. Nesse passo, reconhecida 
a abusividade da cláusula por sentença, poderá a discussão 
ser devolvida ao conhecimento do Tribunal por meio da 
apelação. Entendimento que se harmoniza com precedente 
desta Corte no sentido que a reconvenção será incabível 
quando a matéria puder ser alegada com idêntico efeito 
prático em sede de contestação, até porque, em tal hipótese, 
ela se mostra absolutamente desnecessária, afrontando 
inclusive os próprios princípios que a justificam, da 
celeridade e economia processual.
(MC 12.809/RS, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, DJ 
10.12.07).
II - Pactuada a venda de imóvel com o pagamento de arras 
confirmatórias como sinal - que têm a função apenas de 
assegurar o negócio jurídico -, com o seu desfazimento, 
a restituição das arras é de rigor, sob pena de se criar 
vantagem exagerada em favor do vendedor.
III - É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo 
descumprimento do contrato com base não no valor das 
prestações pagas, mas, no valor do imóvel, onerando 
demasiadamente o devedor.
IV - Em caso de resilição unilateral do compromisso 
de compra e venda, por iniciativa do devedor, que 
não reúne mais condições econômicas de suportar o 
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pagamento das prestações, é lícito ao credor reter parte 
das parcelas pagas, a título de ressarcimento pelos 
custos operacionais da contratação.
V - Majoração desse percentual de 10% para 25% das 
prestações pagas que se impõe, em consonância com a 
jurisprudência do Tribunal.
Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 907.856/DF, Rel. Ministro  SIDNEI BENETI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 
01/07/2008)

CIVIL E PROCESSUAL. PROMESSA DE COMPRA 
E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AÇÃO 
DE RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO 
ADQUIRENTE INADIMPLENTE. IMPROCEDÊNCIA. 
SITUAÇÃO PECULIAR. OCUPAÇÃO DA UNIDADE 
POR LARGO PERÍODO. USO. DESGASTE. ART. 1.092 
DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.
I. A resilição do contrato de compromisso de compra 
e venda é direito do comprador, a gerar a restituição 
parcial das parcelas pagas (2ª Seção, EREsp n. 59.870/SP, 
Rel. Min. Barros Monteiro, unânime, DJU de 09.12.2002; 
4ª Turma, REsp n. 196.311/MG, Rel. Min. Cesar Asfor 
Rocha, unânime, DJU de 19.08.2002; 4ª Turma, REsp n. 
723.034/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, 
DJU de 12.06.2006, dentre outros).
II. Caso, todavia, excepcional, em que ocorreu a desistência, 
porém já após a entrega da unidade ao comprador e o uso 
do imóvel, o que torna inviável o exercício do direito 
de restituição do bem e devolução de valores, em tal 
situação, porque definitivamente constituído o negócio, 
impossibilitado o seu desfazimento unilateral, em razão da 
norma do art. 1.092 do Código Civil anterior.
III. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 476.780/MG, Rel. Ministro  ALDIR PASSARINHO 
JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, 
DJe 12/08/2008)

Assim, deve a apelante devolver ao autor/apelado a quantia 
referente às parcelas pagas, contudo sendo possível a retenção de 
determinado percentual sobre o valor, ante as despesas administrativas 
havidas.
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No caso concreto, o apelante também se insurge em relação 
ao fato de o magistrado, embora tenha reconhecido o direito da empresa 
em reter um percentual atinente às despesas administrativas, deixou de 
arbitrá-los na parte dispositiva da sentença. 

Nesse aspecto, o recurso merece provimento para determinar, 
em respeito ao princípio da razoabilidade, que a recorrente retenha o 
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido ao autor, como 
forma de ressarcimento pelas despesas administrativas suportadas.

Ademais, considerando que a modificação da sentença 
limitou-se a estipular o percentual de retenção das despesas administrativas, 
deve-se manter a condenação dos ônus sucumbenciais na forma como 
delimitado em primeiro grau.

Isto posto, com fundamento nas razões acima delineadas, e 
com esteio no entendimento jurisprudencial invocado, conheço da presente 
Apelação Cível, dando-lhe parcial provimento para determinar que a 
apelante devolva ao autor a importância correspondente a 80% (oitenta por 
cento) da quantia efetivamente paga, devidamente atualizada e acrescida de 
juros, mantendo os demais aspectos da sentença, inclusive no que concerne 
aos ônus de sucumbência.

É como voto.

Fortaleza,04 de dezembro de 2013
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APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0834377-31.2014.8.06.0001
ORIGEM: 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 
FORTALEZA
APELANTE: TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES  
LTDA - IBYTE 
APELADA: ESTADO DO CEARÁ
RELATORA: DESA. SÉRGIA MARIA MENDONÇA MIRANDA
ÓRGÃO JULGADOR: 6ª CÂMARA CÍVEL

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA 
-  AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA 
ADMINISTRATIVA - SANÇÃO APLICADA 
PELO   PROCON   (PROGRAMA  
E S TA D U A L  D E  P R O T E Ç Ã O  E 
DEFESA DO CONSUMIDOR) EM 
DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO 
NO ARTIGO 57 DA LEGISLAÇÃO 
CONSUMERISTA -  “QUANTUM” 
FIXADO EM  DESACORDO COM OS 
PARÂMETROS LEGAIS E QUE OFENDE 
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA 
RECÍOPROCA. APELAÇÃO CÍVEL 
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA 
-  SENTENÇA  REFORMADA.
1. A empresa em epígrafe interpôs ação anulatória 
objetivando desconstituir infração consumerista 
contra si imputada pelo Programa Estadual de 
Defesa e Proteção dos Consumidores, mediante 
Processo Administrativo n.º 0111-007.012-6.
2. A apelante restou inscrita na Dívida Ativa sob 
o n.º 2013.97616-0, mediante multa no valor de 
155.000 UFIRCES, equivalente a R$ 565.525,15 
(quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e 
vinte e cinco reais e quinze centavos). 
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3. A multa foi aplicada em descompasso com o art. 
57 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com 
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 
condição econômica do fornecedor, será aplicada 
mediante procedimento administrativo, revertendo 
para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para 
os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao 
consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A 
multa será em montante não inferior a duzentas 
e não superior a três milhões de vezes o valor da 
Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice 
equivalente que venha a substituí-lo.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente 
provida. Sentença  reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação 
cível, acorda a Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da 
Apelação Cível, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto da 
Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 229/241) interposta por 
TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - 
IBYTE contra a sentença de fls. 222/226, prolatada pelo Juízo de Direito 
da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que julgou 
improcedente a citada ação, com fundamento no art. 269, I, do CPC. 

O decreto sentencial condenou, ainda, o APELANTE 
ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 
(quinhentos reais).
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O apelo visa à modificação da sentença prolatada nos autos da 
Ação Anulatória que julgou improcedente o pleito autoral que pugnava pela 
anulação do processo administrativo nº 0111-007-012-6, instaurado junto 
ao DECON (Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor), 
bem como sua respectiva sanção administrativa, ou pela redução do valor 
da multa. 

Irresignado, TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COMPUTADORES LTDA - IBYTE interpôs recurso apelatório, pela 
reforma integral da sentença, cujas razões repousam às fls. 229/241. 
Argumenta que o processo ensejador da multa administrativa estaria 
acometido de flagrantes irregularidades e máculas, visto que as provas 
apresentadas pela consumidora eram insuficientes para imputar qualquer 
infração a legislação consumerista. Além disso, a multa aplicada fere o 
princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Requesta pela declaração 
de nulidade do referido procedimento, e caso assim não se entenda, pugna 
pela redução proporcional da multa aplicada a real extensão do dano e de 
acordo com as peculiaridades do caso concreto.

O ESTADO DO CEARÁ apresentou as contrarrazões, às fls. 
260/265, pedindo pela ratificação da sentença recorrida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, lançou parecer às fls. 
280/284, opinando pelo parcial provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório.
Autos revisados pelo Exmo. Sr. Des. Jucid Peixoto do Amaral.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos extrínsecos (preparo, adequação, 
regularidade formal e inexistência de fato impeditivo, suspensivo ou 
impeditivo do direito de recorrer) e intrínsecos (legitimidade, interesse e 
cabimento), conheço do recurso. 
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2. FUNDAMENTOS.

O presente processo trata-se de Ação Anulatória, com o fito 
de anular a multa administrativa aplicada pelo PROCON/CE e inscrita 
em Dívida Ativa nº 2013.97616-0, tal multa é oriunda do Processo 
Administrativo do PROCON/CE nº 0111-007.012-6. 

No referido Processo Administrativo, a consumidora alega 
ter adquirido um computador no valor de R$ 1.499,88 (mil quatrocentos 
e noventa e nove reais e oitenta centavos), e que o produto apresentava  
problemas, com isso, a Apelante (IBYTE) se dispôs a reparar esses defeitos, 
deixando o produto em perfeitas condições de uso. 

Contudo, após a sua entrega a consumidora tornou a fazer as 
mesmas alegações de defeitos no produto, acrescentando que o bem em 
questão não estava mais em condições de uso e, em razão disso, exigia 
a restituição do valor atualizado. Novamente, a Apelante se prontificou 
a deixá-lo em perfeitas condições, conforme as Ordens de Serviço nº 
F05/003694/P; F05/004453/P; F05/013333/P e F05/15780/P do processo 
administrativo.

Ocorre que, em sede de julgamento do Processo Administrativo  
a Junta Recursal do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor 
-   JURDECON, estabeleceu o valor da penalidade aplicada para o valor de 
155.000 (cento e cinquenta e cinco mil) UFIR do Ceará, o equivalente a R$ 
565.525,15 (quinhentos e sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e cinco 
reais e quinze centavos), como bem frisou a apelante, a penalidade fora 
motivada por um computador no  valor de R$ 1.499,88 (mil quatrocentos 
e noventa e nove reais e oitenta centavos). 

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a competência 
do Procon para fiscalizar a atuação dos fornecedores, sendo possível a 
imposição de multa em caso de descumprimento, tudo conforme os arts. 
56, inc. I e 57, parágrafo único, do referido diploma, vejamos:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor 
ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e 
das definidas em normas específicas:
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I - multa;

[…]
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão 
aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de 
sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, 
inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de 
procedimento administrativo. 

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a 
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 
econômica do fornecedor, será aplicada mediante 
procedimento administrativo, revertendo para o Fundo 
de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os 
valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou 
municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a 
duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da 
Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente 
que venha a substituí-lo.

De início, impende destacar que é inconteste a competência 
punitiva do PROCON, assentada no art. 56 do CDC e no art. 18, do Decreto 
Federal 2.181/97, e deriva do exercício do poder de polícia; contudo, 
evidenciando-se qualquer ilegalidade nesses atos administrativos, o Poder 
Judiciário é autorizado a intervir, quando provocado.

Sobre o tema, colhem-se os ensinamentos de Diógenes 
Gasparin1 : 

“Os atos de polícia administrativa são administrativos e como 
tal submetem-se aos controles vigentes (administrativo e 
judicial) a que se subsumem os atos e comportamentos da 
Administração Pública em geral. De sorte que contra eles 
cabem os recursos administrativos (recurso hierárquico) e 
judiciais (mandado de segurança, ação civil pública, ação 
popular) para obstar os gravames que podem causar aos 
administrados, à própria Administração Pública". 

1 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo, 16ª ed. Atualizada por Fabrício 
Mota, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 189.
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Logo, é patente a possibilidade de aplicação de multa em caso 
de descumprimento de ordem do Procon, desde que tenha sido possibilitada 
à reclamada sua defesa.

Desvela-se, desta feita, acertada a imposição de multa à 
apelante, porque, tendo ela tido conhecimento do ato lesivo, deixou de tomar 
providência para evitá-lo, ou mesmo, para mitigar suas consequências, 
reiterando tal postura, ademais do que a sanção pecuniária foi imposta em 
processo administrativo permeado pelo contraditório e ampla defesa.

Nesse diapasão, extrai-se da jurisprudência dos Tribunais 
pátrios:

Ação anulatória de débito Pretensão de afastamento de auto 
de infração e multa Legitimidade do Procon para promover 
a defesa do consumidor Possibilidade de fiscalização e 
julgamento em âmbito administrativo. Sentença mantida 
Recurso improvido.
(TJ-SP - APL: 00359511320118260053 SP 0035951-
13.2011.8.26.0053, Relator: Luis Fernando Camargo de 
Barros Vidal, Data de Julgamento: 20/10/2014, 4ª Câmara 
de Direito Público, Data de Publicação: 24/10/2014)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO 
DO CONSUMIDOR - APELAÇÕES CÍVEIS - 
CONEXÃO DE AÇÕES - JULGAMENTO EM 
CONJUNTO - REGRA DO ART. 105 DO CPC - AÇÃO 
ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
- MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL 
- POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA 
PECUNIÁRIA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO 
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RESPEITADO 
O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE 
PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS ESSENCIAIS 
- PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSOS 
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL, DIREITO TRIBUTÁRIO 
E DIREITO DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR 
DE NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO - REJEIÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA 
PELO PROCON ESTADUAL - POSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA - OBSERVÂNCIA 
DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
- RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA 
DEFESA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
QUE PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS 
ESSENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. (TJ/RN, Ap. Cível nº , Rel. Des. 
Aderson Silvino, 2ª Câmara Cível, julg. 05.08.2008) 
(TJ-RN - AC: 23298 RN 2010.002329-8, Relator: Des. 
Aderson Silvino, Data de Julgamento: 14/09/2010, 2ª 
Câmara Cível)

MULTA PROCON. PROCEDIMENTO ADMINIS-
TRATIVO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À 
AMPLA DEFESA. É pertinente a imposição de multa 
pelo PROCON, desde que precedida de procedimento 
administrativo, com observância do contraditório e da 
ampla defesa. Multa. Excessividade. Proporcionalidade. A 
multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, como 
cediço, é penalidade imposta ao prestador de serviço pela 
inadequação do produto ou serviço, cujo valor deve ser 
proporcional a graduação da falta cometida 
(ACV n. 2008.044705-1, Rel. Des. Subs. Sônia Maria 
Schmitz , j. Em 19.8.09). 

No tocante ao quantum fixado para a multa, observa-se 
um excesso na penalidade imposta, uma vez que a condição econômica 
do fornecedor, por si, não autoriza que a penalidade seja arbitrada em 
valor elevado. Cabe, para isto, a utilização dos três parâmetros do art. 
57 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a multa aplicada pelo 
PROCON, através de procedimento administrativo, é graduada de acordo 
com a gravidade da infração, com a vantagem auferida e com a condição 
econômica do fornecedor. 

Sobreleva dizer que os atos administrativos são norteados por 
princípios consagrados constitucionalmente (caput do art. 37 – legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) e outros princípios 
que não estão contemplados expressamente, mas também são de aplicação 
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cogente no âmbito do Direito Público, como o da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 

No tocante aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, a renomada administrativista Maria Sylvia Zanella 
Di Pietro, (in Direito Administrativo, 13ª ed., Editora Atlas, São Paulo, 
2000, pp. 80/81) leciona que eles têm como escopo impor limitações à 
discricionariedade da Administração, a fim de evitar abuso na prática do 
ato administrativo. Reportando-se ao mestre publicista Gordillo, afirma: 

“Segundo Gordillho, “a decisão discricionária do 
funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir 
nenhuma norma concreta e expressa, se é “irrazoável”, o 
que pode ocorrer, principalmente, quando: 
a) não dê os fundamentos de fato ou de direito que a 
sustentam ou; 
b) não leve em conta os fatos constantes do expediente ou 
públicos e notórios; ou 
c) não guarde uma proporção adequada entre os meios 
que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que 
se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em 
relação ao que se deseja alcançar. 

Esclarece, também,  Maria Sylvia Zanella Di Pietro que o 
princípio está contido no da  razoabilidade, in verbis: 

“O princípio da razoabilidade, sob a feição de 
proporcionalidade entre meios e fins, está contido 
implicitamente no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 
9784/99, que impõe à Administração Pública: adequação 
entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas 
estritamente necessárias ao atendimento do interesse 
público (inc. VI); observância das formalidades essenciais 
à garantia dos direitos dos administrados (inc. VIII); adoção 
de formas simples, suficientes para propiciar adequado 
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 
administrados (inc. IX); e também está previsto no art. 29, 
§ 2º, segundo o qual “os atos de instrução que exijam a 
atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos 
oneroso para estes.” 
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Desta forma, entende-se, à luz dos princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade, que a discricionariedade do administrador está 
limitada dentro de um critério de razoabilidade, devendo a decisão ser 
adequada ao caso concreto para atingir o fim previsto legalmente, sob pena 
de correção pelo Poder Judiciário. 

Depreende-se dos autos administrativos que foi imputada 
multa à autora/apelante, no valor de 155.000 (cento e cinquenta e cinco 
mil) UFIR do Ceará, o equivalente a R$ 565.525,15 (quinhentos e sessenta 
e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), contudo, 
os valores discutidos no processo administrativo, extraídos dos autos, não 
chegam sequer a R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Sendo assim, vislumbro a manifesta infringência ao art. 57 
do Código de Defesa do Consumidor,  minorando do quantum da multa, 
reduzindo-a proporcionalmente a real extensão do dano e de acordo com as 
peculiaridades do caso concreto, mantendo o entendimento, já proferido no 
acórdão do Agravo de Instrumento nº 0620976-49.2014.8.06.0000, o qual 
transcrevo a ementa: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 
DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA NEGATIVA 
– MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA 
PELO PROCON - EXEGESE DOS ARTS. 56, I 
C/C ART.57, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC E 
ART. 28, DO DECRETO N. 2.181/97 - DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA - QUANTUM EXCESSIVO 
-  EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM 
EFEITOS DE NEGATIVA - TUTELA ANTECIPADA 
- CONCEDIDA - REDUÇÃO -  MULTA - PRINCÍPIO 
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 
DECISÃO ALTERADA -  RECURSO PROVIDO EM 
PARTE. 
1. É lícita a aplicação de multa a fornecedor que não cumpre 
determinação dos órgãos do SNDC no prazo estipulado. 
Por violação ao disposto no art. 18, § 1º, inciso I, da Lei 
8.078/90, caracterizado o dolo na prática da infração 
administrativa.
2. Para a fixação do quantum da multa, deve-se observar os 
três parâmetros definidos no art. 57 do CDC: a gravidade 
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da infração, a vantagem auferida e a condição econômica 
do fornecedor. O objetivo da aplicação da multa é retribuir 
o mal que a pessoa jurídica praticou e incitá-la a não mais 
praticá-lo 
3. No tocante ao valor fixado para a multa, observa-se um 
excesso na penalidade imposta, uma vez que a condição 
econômica do fornecedor não é elemento autorizador para 
que a penalidade seja arbitrada em valor elevado. Cabe, 
para isto, a utilização dos três parâmetros do art. 57 do 
Código de Defesa do Consumidor.
4. Deste modo, nos termos do parágrafo único do art. 57 
do CDC, utilizando-se dos princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade, reduzo a multa aplicada de 
155.000,00 (cento e cinquenta mil) UFIRCE, que 
corresponde a R$ 497.162,50 (quatrocentos e noventa 
e sete mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos), para 935,00 (novecentos e trinta e cinco) 
UFIRCE, ou R$ 2.999,01 (dois mil, novecentos e noventa 
e nove reais e um centavo), aproximadamente, o dobro 
do valor do produto que demandou o ato administrativo 
em questão. 
5. Diante disso, suspendo a inscrição da agravante na 
dívida ativa, até a notificação e exigibilidade do valor ora 
determinado do título, confirmando os efeitos da liminar 
concedida até o pagamento do quanto devido, respeitando o 
art. 475-J do Código de Processo Civil. 
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
(TJCE. Agravo de Instrumento nº 0620976-
49.2014.8.06.0000. Relatora Desembargadora SÉRGIA 
MARIA MENDONÇA MIRANDA. 6ª Câmara Cível. Data 
de registro: 17/09/2014)

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido, para que, 
mantida a multa por violação ao Código de Defesa do Consumidor tal 
como aplicada, seja reduzida a multa por violação do disposto no artigo 
57 do CDC.

Diante de todo o exposto, conheço da apelação cível interposta, 
para dar-lhe parcial provimento, reformando a decisão a quo, para reduzir 
o quantum debeatur por TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COMPUTADORES LTDA. - IBYTE, para 935,00 (novecentos e trinta e 
cinco) UFIRs, ou R$ 3.121,96 (três mil cento e vinte e um reais e noventa e 
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seis centavo), ou seja, o dobro do valor do produto em questão, aplicando-
se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante à condenação das partes em honorários 
advocatícios, em razão da parcial procedência da demanda, há de ser 
modificada a fixação. Dispõe o art. 21 do CPC: “Se cada litigante for em 
parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos 
e compensados entre eles os honorários e as despesas”. 

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 
metade das custas e despesas processuais e com os honorários de seus 
respectivos patronos.

É como voto.

Fortaleza, 19 de agosto de 2015.
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PROCESSO: 0109972-16.2007.8.06.0001 - APELAÇÃO
APELANTE: JOSÉ ALCINDO RITTES
APELADO: MARIA ANTÔNIA MENDES DE MENESES
RELATORA: DES. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO 
CIVIL. DESPEJO. COBRANÇA DE 
ALUGUÉIS. PRELIMINAR. JUSTIÇA 
G R AT U I TA .  C O N C E S S Ã O  N Ã O 
REQUERIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL 
E FUNGIBILIDADE.  BENEFÍCIO 
C O N C E D I D O .  S U S P E N S Ã O  D O 
PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. 
PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. 
CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. 
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 
AO APELO. PEDIDO PREJUDICADO EM 
FACE DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA 
D O  I M Ó V E L .  P R E T E N S Ã O  D E 
COMPENSAÇÃO DO DÉBITO LOCATÍCIO. 
VIA INADEQUADA. INADMISSIBILIDADE. 
MULTA MORATÓRIA. INAPLICABILIDADE 
DO CDC NA RELAÇÃO LOCATÍCIA. 
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO 
E PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Da preliminar.
1.1. Inicialmente cabe debruçar-se sobre 
questionamento recursal preliminar referente 
ao pedido de benefício de gratuidade judiciária 
realizado pelo apelante.
1.2. Em homenagem ao princípio da economia 
processual e com autorização do princípio da 
fungibilidade, recebo tal postulação, ainda que 
tal pleito não tenha sido requerido em primeiro 
grau, porquanto tal favor legal pode ser pedido a 
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qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
1.3. Preliminar acolhida para deferir ao apelante 
o benefício da justiça gratuita, devendo ser 
suspenso o pagamento da condenação pelas custas 
e honorários advocatícios fixados em sentença 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, a teor do art. do art. 
12 da Lei nº. 1.060/50.
2. Do mérito.
2.1. No mérito, a parte apelante argui a necessidade 
de concessão do efeito suspensivo ao apelo, a 
realização de trabalho técnico empreendido pelo 
recorrente a merecer a devida compensação pelos 
débitos locatícios e a inaplicabilidade de multa 
moratória acima de 2% (dois por cento).
2.2. No que pertine a concessão do efeito 
suspensivo ao apelo, julgo prejudicado tal pleito, 
em face da desocupação voluntária do imóvel pelo 
locatário/recorrente.
2.3. A argumentação forjada pelo apelante se 
circunscreve a relatar os serviços complexos de 
topografia alegadamente realizados em favor da 
parte locadora, os quais lhe ensejariam verbas 
honorárias, devendo ser ressarcido ou compensado 
quanto ao débito da locação.
2.4. A documentação apresentada aos autos não 
expõe qualquer minuta de contratação dos serviços 
alegadamente prestados pelo apelante. Em verdade, 
pelo teor dos trabalhos apresentados pode-se 
antever que os serviços foram direcionados ao 
Espólio dos falecidos genitores da parte apelada, 
e não diretamente a mesma. Acrescente-se que 
a presente ação de despejo não se constitui via 
adequada para cobrança dos aludidos serviços, 
devendo ser devidamente aquilatado, através de 
ação própria, os honorários devidos pelo serviço de 
topografia, na falta de instrumento contratual hábil 
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a comprovar os valores supostamente devidos.
2.5. No que pertine a cobrança de multa moratória 
acima de 2% (dois por cento), não é possível a 
redução da multa moratória prevista no contrato 
de locação para o percentual máximo de 2% da 
lei consumerista sob o argumento de violação 
ao art. 52, §1º, do CDC, uma vez que, conforme 
jurisprudência consolidada do STJ, o Código 
de Defesa do Consumidor não é aplicável aos 
contratos locatícios.
2.6. Recurso conhecido e parcialmente provido 
para reformar-se a sentença somente para conceder 
o benefício da justiça gratuita em favor do apelante, 
suspendendo-se o pagamento da condenação em 
custas e honorários, conforme art. 12, da Lei nº. 
1.060/50. 

  
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e dar parcial 
provimento a Apelação Cível nº. 0109972-16.2007.8.06.0001, tudo nos 
termos do voto da Desa. Relatora.

Fortaleza, 22 de julho de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível ajuizada por José Alcindo Rittes em 
contrariedade a decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza 
- CE que, nos autos da ação de despejo julgou procedente a pretensão da 
requerente/apelada, Maria Antônia Mendes de Meneses, concedendo ao 
locatário/apelante o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária 
do imóvel.

Em sua peça recursal, às fls. 114/130, a parte recorrente 
discorre inicialmente sobre alegado prejuízo causado pelo causídico 
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escolhido pelo apelante, uma vez que deixou de apresentar manifestação 
nos autos, tornando a parte revel. Aduz que a  procuração jungida aos autos 
revoga o mandado anterior. Solicita, preliminarmente, os préstimos da 
gratuidade judiciária.

Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso em face 
dos possíveis prejuízos à saúde do apelante, decorrentes do despejo sumário, 
uma vez que o mesmo possui idade avançada e necessita repouso absoluto 
em face do quadro clínico pelo qual perpassa, aguardando procedimento 
cirúrgico em breve lapso temporal. Roga pela concessão do duplo efeito ao 
apelo, tendo em vista que a regra contida na lei de locação não possuir viés 
absoluto, podendo ser afastada ante a existência de lesão grave e de difícil 
reparação como a que se evidencia nos autos.

No que pertine ao mérito, discorre que firmou contrato de 
locação com a parte adversa em 31 de maio de 2001, pelo prazo de 12 
(doze) meses, tendo intermediado o negócio pela corretora de imóveis 
Alessandro Belchior Imóveis Ltda.. Tendo findado o prazo avençado, as 
negociações se deram sem intermediação de terceiros, tendo sido acordado 
o valor de locação em R$ 900,00 (novecentos reais).

Entretanto, no início de 2002, em face da precária situação 
financeira em que se encontrava o apelante, buscou a proprietária/apelada 
na tentativa de pactuar solução adequada, de modo a reduzir o valor 
locatício imposto pela imobiliária, adimplindo somente o valor referente 
a comissão dos aluguéis, e pagando diretamente à proprietária o valor 
remanescente quando tivesse normalizado sua situação financeira.

Afirma que assim foi ajustado entre as partes, sendo pago à 
imobiliária o valor de R$ 90,00 (noventa reais), até o final do contrato em 30 
de maio de 2002. Disserta que nos meses de maio a junho de 2002 também 
foi efetuado o pagamento dos valores remanescentes à proprietária.

Narra que o apelante implementou em favor da locatária 
complexo serviço de topografia, oferecendo relevante contribuição à Maria 
Antônia Mendes de Meneses. O ofício ofertado teve preço orçado, à época, 
no valor global de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) e 
que não foram percebidos pelo Sr. José Alcindo Rittes, devendo serem 
creditados de forma compensatória quando da liquidação dos débitos 
existentes com a locação do imóvel em questão.
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Menciona que reconhece o dever de desocupação do imóvel 
em questão, não se opondo a acordo financeiro que defina o débito de 
forma factível de pagamento, abrindo perspectiva segura às partes para 
cumprimento adequado da entrega do imóvel, percebendo, em contrapartida, 
os valores descritos referentes aos serviços prestados. Destaca, também, 
que a multa moratória não pode ultrapassar o valor de 2% (dois por cento), 
nos termos da Lei nº. 8.078//90.

Ao término, requer o acolhimento das alegações, somente 
agora prestadas pela parte recorrente, de modo a reformar a sentença, 
reduzindo-se, também, a multa moratória aplicada ao patamar de 2% (dois 
por cento) e isentar o réu das custas e honorários advocatícios, por ser 
pobre na forma da lei.

Através de decisão interlocutória de fls. 148/150, o Juízo a 
quo indefere a pretensão de recebimento do recurso no efeito suspensivo 
em face do disposto no art. 58, inciso V, da Lei nº. 8.245/91. Assevera que se 
revela desarrazoado exigir da postulante locadora conduta assistencial ou 
filantrópica, de modo a dispensar os pagamentos dos aluguéis decorrentes 
de contrato de locação. 

A parte recorrida, devidamente intimada do feito, deixou 
transcorrer o prazo legal sem nada apresentar ou requerer nos autos.

Em petição de fl. 161, a parte recorrida informa a desocupação 
do imóvel, e requer a perda do objeto do recurso interposto, por falta 
de interesse recursal. O Juízo a quo prolata decisum em resposta a 
requisição da parte, determinando que não há perda do objeto, uma vez 
que permanece a discussão acerca dos valores relativos aos aluguéis em 
atraso, determinando a subida dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará. 

É o relatório.

VOTO

Inicialmente cabe debruçar-se sobre questionamento recursal 
preliminar referente ao pedido de benefício de gratuidade judiciária 
realizado pelo apelante.

Em homenagem ao princípio da economia processual e com 
autorização do princípio da fungibilidade, recebo tal postulação, ainda que 
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tal pleito não tenha sido requerido em primeiro grau, porquanto tal favor 
legal pode ser pedido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, 
nos termos do art. 9º, da Lei nº. 1.060/50.

No caso em apreço, o apelante afirmou não possuir condições 
de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, pois o 
custeio de tal ônus  implicaria em prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Para obtenção de tal benefício, o recorrente anexou à sua 
pretensão recursal, recibo de pagamento de benefício previdenciário 
percebido pelo INSS,  representando o patamar de R$ 1.488,09 (um mil 
quatrocentos e oitenta e oito reais e nove centavos), comprovando-se a 
contento a situação econômica de hipossuficiência que não lhe permite 
pagar as custas do processo e os honorários de advogado. O requerimento 
de gratuidade judiciária não foi refutado pela parte contrária. 

Em verdade, a condenação pelas custas e honorários não pode 
ser dispensada ou desconstituída como o requer a parte apelante, mas deve 
permanecer suspensa pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da decisão 
final de mérito, ficando a obrigação prescrita após o transcurso de tal prazo. 
Esta é a intelecção do art. 12 da Lei nº. 1.060/50, preceito o qual transcrevo 
abaixo:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das 
custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, 
sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de 
cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder 
satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Dessa feita, não subsistindo fundadas razões para indeferir o 
pedido de justiça gratuita, ACOLHO a preliminar levantada pelo apelante, 
para deferir-lhe o benefício da gratuidade judiciária, devendo ser suspenso 
o pagamento da condenação pelas custas e honorários advocatícios fixados 
em sentença pelo prazo de 5 (cinco) anos, a teor do art. 12 da Lei nº. 
1.060/50 acima epigrafado.

No mérito, a parte apelante se insurge ao julgado que deferiu 
o despejo do imóvel litigioso em favor da parte adversa, Maria Antônia 
Mendes de Meneses.

Em suas razões, argui (i) a necessidade de concessão do 
efeito suspensivo, (ii) a realização de trabalho técnico empreendido pelo 
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recorrente a merecer a devida compensação pelos débitos locatícios, (ii) a 
inaplicabilidade de multa moratória acima de 2% (dois por cento).

No que pertine a concessão do efeito suspensivo ao apelo, 
julgo prejudicado tal pleito, em face da desocupação voluntária do imóvel 
pelo locador/recorrente.

Observa-se que a argumentação forjada pelo apelante se 
circunscreve a relatar os serviços complexos de topografia alegadamente 
realizados em favor da parte locatária, os quais lhe ensejariam verbas 
honorárias no valor global de  R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos 
reais), devendo ser ressarcido ou compensado quanto ao débito da locação. 
Transcreve-se trecho do recurso apelatório, neste sentido:

Acresce registrar que as relações entre as partes no curso 
da locação foram muito diferenciadas do simples negócio 
imobiliário, desenvolvendo-se novos interesses em 
impecável cordialidade e respeito. A Sra. Maria Antônia 
Mendes de Menezes é integrante de numerosa família rural 
na região de Palmácia, detendo a posse de imóveis rurais 
naquele município, tendo contatado o Sr. José Alcindo 
Rittes para com seu apoio técnico e profissional, solucionar 
diversas pendências relativas a tal patrimônio. 
Falecendo a mãe da apelada/proprietária e pouco tempo 
após seu pai, e prenunciando-se sucessão patrimonial 
litigiosa entre os irmãos herdeiros, desde logo mobilizou 
o Sr. José Alcindo Rittes na busca de apoio técnico e 
profissional à regularização fundiária de 2 (dois) imóveis 
rurais integrantes da herança - o Sitio Cana Brava e o Sítio 
Saco do Vento, ambos em Palmada - dos quais os falecidos 
detinham posse mas não domínio. 
Engenheiro agrônomo, profissional experiente e de 
reconhecido nível e capacitação técnica, o Sr. José Alcindo 
Rittes ofereceu relevante contribuição a Sra. Maria Antônia 
Mendes de Menezes, abrangendo desde os mapeamentos 
planimétricos das duas unidades rurais referidas, aptos e 
suficientes à sua identificação cartográfica para efeito de 
escrituração legal e integração ao acervo do inventário 
dos pais falecidos e também à obtenção de seu domínio 
com apoio no estatuto do usucapião, até a elaboração 
da carta ambiental de cada propriedade, com definição 
das respectivas áreas de reserva legai e de preservação 
ambiental. respeitadas as determinações da!legislação 
ambiental brasileira. 
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Ressalte-se que a documentação apresentada aos autos, diga-
se, somente em sede recursal, não expõe qualquer minuta de contratação dos 
serviços, alegadamente prestados pelo apelante. Em verdade, pelo teor dos 
trabalhos apresentados pode-se antever que os serviços foram direcionados 
ao Espólio dos falecidos genitores da parte apelada, e não diretamente a 
mesma. Acrescente-se que a presente ação de despejo não se constitui via 
adequada para cobrança dos aludidos serviços, devendo ser devidamente 
aquilatado, através de ação própria, os honorários devidos pelo serviço de 
topografia, na falta de instrumento contratual hábil a comprovar os valores 
supostamente devidos. 

No que pertine a cobrança de multa moratória acima de 2% 
(dois por cento), não é possível a redução da multa moratória prevista no 
contrato de locação para o percentual máximo de 2% da lei consumerista 
sob o argumento de violação ao art. 52, §1º, do CDC, uma vez que, conforme 
jurisprudência consolidada do STJ, o Código de Defesa do Consumidor 
não é aplicável aos contratos locatícios.

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE DESPEJO 
CUMULADA COM COBRANÇA. MULTA MORATÓRIA. 
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO 
RECURSO ESPECIAL NAS RAZÕES RECURSAIS DO 
AGRAVO REGIMENTAL.
1. A Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33) é aplicável 
somente aos contratos de mútuo, não podendo incidir sobre 
o contrato de locação para redução da multa moratória 
livremente convencionada entre o locador e o locatário. 
Precedentes.
2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte 
agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, 
argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve 
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 361.005/MG, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
10/09/2013, DJe 17/09/2013).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI Nº 
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8.078/90. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 
DO INQUILINATO. LEI Nº 8.245/91.
1. Esta Corte firmou compreensão de que o Código de 
Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos 
locativos.
2. Aos contratos de shopping center aplica-se a Lei do 
Inquilinato (art. 54 da Lei nº 8.245/91).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 706.211/RS, Rel. Ministro PAULO 
GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 
05/11/2007, p. 387).

“LOCAÇÃO. LEI 8.245/91. RETENÇÃO E 
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90. 
INAPLICABILIDADE.
Não é nula, nos contratos de locação urbana, a cláusula que 
estabelece a renúncia ao direito de retenção ou indenização 
por benfeitorias.
Não se aplica às relações regidas pela Lei 8.245/91, 
porquanto lei específica, o Código do Consumidor.” 
Recurso conhecido e provido.
(REsp 575.020/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2004, 
DJ 08/11/2004, p. 273).

LOCAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS 79 DA LEI 8.245/91 
E 2.036 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO 
IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. MULTA. CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Tribunal a quo emitiu pronunciamento sobre as 
questões suscitadas pelo recurso especial, embora não tenha 
feito referência expressa aos respectivos dispositivos legais, 
caracterizando assim seu prequestionamento implícito.
2. É pacífica e remansosa a jurisprudência, nesta Corte, no 
sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não é 
aplicável aos contratos locatícios, que são reguladas por 
legislação própria.
3. Restam ausentes às relações locatícias as características 
delineadoras da relação de consumo apontadas na Lei 
8.078/90.
4. Recurso especial conhecido e provido.
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(REsp 689.266/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2005, DJ 
14/11/2005, p. 388).

CIVIL - RECURSO ESPECIAL - LOCAÇÃO - DESPEJO 
POR FALTA DE PAGAMENTO - MULTA MORATÓRIA 
CONTRATUAL - LEI DE USURA E CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE.
1 - A Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) é aplicável 
somente aos contratos de mútuo, não podendo incidir sobre 
o contrato de locação para redução da multa moratória 
livremente convencionada entre o locador e o locatário. 
Outrossim, é entendimento pacífico no âmbito desta Corte 
Superior de Uniformização Infraconstitucional a não 
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078/90, com a redação dada pelo art. 52, d a Lei nº 
9.298/96) nos pactos locatícios, especialmente no que se 
refere à multa pelo atraso no pagamento do aluguel, já que 
firmados de forma diversa (livre convenção) e nos termos 
da legislação pertinente (Lei nº 8.245/91).
2 - Precedentes (REsp nºs 262.620/RS, 266.625/GO e 
399.938/MS).
3 - Recurso conhecido, porém, desprovido.
(REsp 324.015/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 
QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2002, DJ 11/11/2002, 
p. 247).

Do exposto, CONHEÇO do presente apelo, para DAR-
LHE  PARCIAL PROVIMENTO, reformando-se a sentença objurgada 
somente para conceder o benefício da justiça gratuita em favor do apelante, 
suspendendo-se o pagamento da condenação em custas e honorários, 
conforme art. 12, da Lei nº. 1.060/50. 

Nos demais preceitos, mantém-se integralmente a sentença 
de primeiro grau, a qual ordenou o despejo do Sr. José Alcindo Rittes do 
imóvel locado, bem como determinou o pagamento dos aluguéis contratuais 
atrasados, bem como todos os meses subsequentes até a entrega efetiva do 
bem.

É como voto.

Fortaleza, 22 de julho de 2015.
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PROCESSO Nº 0012381-13.2012.8.06.0055
APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE CANINDÉ
APELANTE: MUNICÍPIO DE CANINDÉ
APELADO: ANTÔNIA ELZA CRUZ SAMPAIO
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª CÂMARA CÍVEL
RELATOR: DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES

EMENTA: CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 
E M P R É S T I M O  C O N S I G N A D O . 
PARCELAS NÃO REPASSADAS PELA 
MUNICIPALIDADE À INSTITUIÇÃO 
CONSIGNATÓRIA. INSCRIÇÃO DO 
NOME DA SERVIDORA NOS SERVIÇOS 
D E  P R O T E Ç Ã O  A O  C R É D I TO . 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E 
SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. INEXISTENTE. 
TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA 
APLICADA PARA RESPONSABILIZAR 
APENAS A INSTITUIÇÃO CONSIGNATÓRIA 
PELA CONDUTA ILÍCITA, INDEPENDENTE 
DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO 
DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Descontadas as prestações do empréstimo 
consignado na folha de pagamento da servidora, 
o município será o único responsável perante a 
instituição consignatória, que não poderá inscrever 
o nome da mutuária nos serviços de proteção ao 
crédito.
2. No caso, a CEF adotou conduta ilícita ao 
autorizar a anotação do nome da servidora nos 
cadastros de inadimplentes, de modo que sua 
atuação mostra-se (relativamente) independente 
da conduta do município – malgrado conexas, 
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dada a inexistência do repasse pelo município à 
instituição consignatória. 
3. Acontece que a CEF tinha o dever de evitar 
o dano, porquanto, no caso, a responsabilidade 
pelo não repasse das prestações é unicamente 
do município, consoante estabelecido na Lei 
nº 10.820/2003 e no contrato entabulado entre 
a servidora e a instituição financeira. Assim, 
inobstante a negligência do município, a CEF é 
a única responsável, direta e imediata, pelo evento 
danoso que deu ensanchas à presente lide.
4. Logo, a teor da Teoria da Causalidade Adequada, 
adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, 
em sede de responsabilidade civil, nem todas as 
condições que concorrem para o resultado são 
equivalentes, mas somente aquela que foi a mais 
adequada a produzir concretamente o resultado.
5. Nesses moldes, ante o rompimento do nexo de 
causalidade entre a conduta do município e o evento 
danoso, inexistente previsão de responsabilidade 
solidária entre aquele e a instituição consignatória, 
resta afastada a responsabilidade do município de 
Canindé de indenizar a servidora pela anotação 
indevida de seu nome nos serviços de proteção 
ao crédito.
6. Recurso de Apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, 
em conhecer do Recurso de Apelação, dando-lhe provimento, nos termos 
do voto do Relator, que faz parte desta decisão.

Fortaleza, 24 de agosto de 2015.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE 
CANINDÉ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de 
Canindé, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, deduzida por 
ANTÔNIA ELZA CRUZ SAMPAIO, que julgou parcialmente procedente 
o pedido, condenando a municipalidade a pagar R$ 3.000,00 (três mil 
reais),  a título de danos morais, corrigidos pelo IGP-M, incidentes juros 
de mora a partir da citação, mais verba honorária.

Na inicial, aduz a autora, servidora pública municipal, que 
contraiu empréstimo consignado em folha de pagamento, viabilizado em 
virtude de convênio firmado entre a instituição financeira Caixa Econômica 
Federal – CEF e o município de Canindé. Informa que as prestações mensais 
pactuadas foram descontadas em seu contracheque, porém sem repasse dos 
respectivos valores à CEF, razão pela qual seu nome foi inscrito no SPC 
e no SERASA. Requer a determinação do repasse monetário à instituição 
financeira, mais indenização de 50 (cinquenta) salários-mínimos, a título 
de danos morais.

Após a instrução do processo, sendo revel o município de 
Canindé, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o apelante se 
insurge, imputando a responsabilidade, pela ausência dos repasses, ao ex-
Gestor da municipalidade. Assevera inexistir nexo de causalidade entre o 
suposto dano sofrido pela apelada e a conduta do apelante, a considerar 
que a anotação do débito no nome da recorrida foi determinada pela CEF. 
Pontua que a apelada não comprovou se possuía outras anotações nos 
órgãos de cadastro de inadimplentes, fato que afastaria o dever de indenizar 
(Súmula 385/STJ). Por fim, alega desproporção da verba indenizatória e 
sucumbencial, requerendo a reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a recorrida corrobora a tese sufragada na 
sentença, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.
À Revisão.
Fortaleza, 10 de agosto de 2015.
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VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso, 
passo à análise da controvérsia.

O município de Canindé, por possuir convênio firmado com a 
CEF, viabilizou empréstimo consignado na folha de pagamento da servidora, 
ora apelada. Autorizado o mútuo, compete ao município efetuar o repasse 
das prestações pactuadas pela servidora à respectiva instituição financeira, 
dando efetividade ao objeto do convênio e do contrato entabulado entre a 
apelada e a CEF.

Nesse sentido, o caput do art. 5º, da Lei nº 10.820/2003, 
que dispõe sobre autorização para desconto de prestações em folha de 
pagamento, ostenta o seguinte teor: “O empregador será o responsável 
pelas informações prestadas, pelo desconto dos valores devidos e pelo 
seu repasse às instituições consignatárias, que deverá ser realizado até o 
quinto dia útil após a data de pagamento ao mutuário de sua remuneração 
disponível.”

In casu, o município de Canindé reconhece não ter efetivado 
o repasse das prestações descontadas na folha de pagamento da servidora, 
razão pela qual, de fato, encontra-se inadimplente perante a CEF, única 
legitimada para pleitear as verbas em atraso, consoante informa à fl. 52, 
visto que as prestações pactuadas estavam sendo descontadas na folha de 
pagamento da apelada, conforme demonstra à fl. 29.

A esse respeito, preconiza o § 1º do art. 5º, da citada Lei nº 
10.820/2003, in litteris: “O empregador, salvo disposição contratual em 
contrário, não será corresponsável pelo pagamento dos empréstimos, 
financiamentos, cartões de crédito e arrendamentos mercantis concedidos 
aos seus empregados, mas responderá como devedor principal e solidário 
perante a instituição consignatária por valores a ela devidos em razão de 
contratações por ele confirmadas na forma desta Lei e de seu regulamento 
que deixarem, por sua falha ou culpa, de ser retidos ou repassados.”

Dessarte, falhou a CEF quando autorizou a anotação do nome 
da apelada nos cadastros do SPC e do SERASA (fls. 31/32), conquanto a 
inadimplência verificada é do município de Canindé e não da servidora 
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apelada. Nesse aspecto, a mencionada Lei nº 10.820/2003, inclusive, põe 
a salvo o mutuário adimplente, dispondo assim, no § 2º do art. 5º: “Na 
hipótese de comprovação de que o pagamento mensal do empréstimo, 
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil tenha sido 
descontado do mutuário e não tenha sido repassado pelo empregador, ou 
pela instituição financeira mantenedora, na forma do § 5º, à instituição 
consignatária, fica esta proibida de incluir o nome do mutuário em cadastro 
de inadimplentes.”

Todavia, observo que a apelada, em vez de acionar a CEF, 
demanda contra o município de Canindé que, mesmo inadimplente frente 
a instituição consignatária, não tem responsabilidade relativamente à 
negativação do nome da servidora nos cadastros restritivos de crédito, 
porquanto, como visto, foi determinada pela CEF, e não pelo município 
de Canindé.

É de bom alvitre entender que, no caso, existem duas condutas 
ilícitas paralelas: a primeira, praticada pelo município de Canindé, que 
omitiu o repasse das prestações à CEF; e, a segunda, praticada pela CEF, 
que autorizou a inscrição da apelada nos cadastros de restrição ao crédito.

No caso concreto, busca a apelada tutela jurisdicional 
indenizatória, em virtude da segunda conduta, praticada pela CEF, malgrado 
conexa com a primeira, porém dela (relativamente) independente.

Na seara da responsabilidade civil objetiva, o art. 37, § 6º, da 
Constituição Federal assevera que: “As pessoas jurídicas de direito público 
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 

A respeito, oportuna é a lição de CELSO ANTÔNIO 
BANDEIRA DE MELLO, in Curso de Direito Administrativo; 4a ed. São 
Paulo, 1993; p. 441, verbis:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que 
incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito 
ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente 
protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera 
relação causal entre o comportamento e o dano.”
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Vale dizer, a responsabilidade do município está atrelada 
às seguintes condicionantes: verificação de conduta, dano e nexo de 
causalidade, independentemente de culpa ou dolo do agente público – art. 
37, § 6º, CF/88; arts. 43, 186 e 927, CC.

Frente a tais premissas, vejamos o seguinte: a conduta 
(inscrição do nome da servidora nos órgãos de restrição ao crédito) que 
gerou dano (de natureza moral) à apelada fora perpetrada pela CEF, ante 
a falta do repasse das prestações pactuadas entre a apelada e a instituição 
financeira (causa mediata). Acontece que a CEF tinha o dever de evitar 
o dano, porquanto, no caso, a responsabilidade pelo não repasse das 
prestações é unicamente do município, consoante estabelecido na Lei nº 
10.820/2003 e no contrato entabulado entre a servidora e a instituição 
financeira, acima mencionados. Assim, inobstante a negligência do 
município, a CEF é a única responsável, direta e imediata, pelo evento 
danoso que deu ensanchas à presente lide, por ter atuado com descuido, 
relativamente à preservação do nome da apelada.

Desse modo, aqui tem assento a Teoria da Causalidade 
Adequada (The Last Clear Chance), segundo a qual aquele que teve 
por último a oportunidade de evitar o dano, inobstante a negligência 
ou imprudência de outrem, é o responsável pelo evento. O art. 403, do 
Código Civil, chancela esse raciocínio, nos seguintes termos: “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.”

Na lição de CAVALIERI FILHO, in Programa de 
Responsabilidade Civil, 9ª ed., rev. e ampl., São Paulo: Atlas, 2010, pp. 
49-52, verbis:

“1.2 Teoria da causalidade adequada

Esta teoria, elaborada por von Kries, é a que mais se destaca 
entre aquelas que individualizam ou qualificam as condições. 
Causa, para ela, é o antecedente não só necessário, mas, 
também, adequado à produção do resultado. Logo, se 
várias condições concorreram para determinado resultado, 
nem todas serão causas, mas somente aquela que for a mais 
adequada à produção do evento.
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Diferentemente da teoria anterior, esta faz distinção entre 
causa e condição, entre os antecedentes que tiveram maior 
ou menor relevância. Estabelecido que várias condições 
concorreram para o resultado, e isso é feito através do 
mesmo processo mental hipotético (até aqui as teorias 
seguem os mesmos caminhos), é necessário agora verificar 
qual foi a mais adequada. Causa será apenas aquela que foi 
mais determinante, desconsiderando-se as demais.
O problema reside justamente neste ponto. Como 
estabelecer, entre várias condições, qual foi a mais 
adequada? Não há uma regra teórica, nenhuma fórmula 
hipotética para resolver o problema, de sorte que a solução 
terá que ser encontrada em cada caso, atentando-se para 
a realidade fática, com bom-senso e ponderação. Causa 
adequada será aquela que, de acordo com o curso normal 
das coisas e a experiência comum da vida, se revelar a mais 
idônea para gerar o evento.
De todos os autores consultados sobre essa questão, e não 
foram poucos, encontramos na lição de Antunes Varela 
a fórmula que mais nos poderá auxiliar na solução do 
problema. Não basta que o fato tenha sido, em concreto, 
uma condição sine qua non do prejuízo. É preciso, ainda 
que o fato constitua, em abstrato, uma causa adequada 
do dano. Assim, prossegue o festejado Autor, se alguém 
retém ilicitamente uma pessoa que se aprestava para tomar 
certo avião, e teve, afinal, de pegar um outro, que caiu 
e provocou a morte de todos os passageiros, enquanto o 
primeiro chegou sem incidente ao aeroporto de destino, não 
se poderá considerar a retenção ilícita do indivíduo como 
causa (jurídica) do dano ocorrido, porque, em abstrato, não 
era adequada a produzir tal efeito, embora se possa asseverar 
que este (nas condições em que se verificou não teria dado 
se não fora o fato ilícito). A ideia fundamental da doutrina é 
a de que só há uma relação de causalidade adequada entre o 
fato e o dano quando o ato ilícito praticado pelo agente seja 
de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, segundo 
o curso normal das coisas e a experiência comum da vida 
(obrigações, Forense, p. 251-252).
Deverá o julgador, retrocedendo ao momento da conduta, 
colocar-se no lugar do agente e, com base no conhecimento 
das leis da Natureza, bem como nas condições particulares 
em que se encontrava o agente, emitir seu juízo sobre a 
idoneidade de cada condição.
(…)
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12 A teoria acolhida pelo nosso Direito Civil

Os nossos melhores autores, a começar por Aguiar Dias, 
sustentam que, enquanto a teoria da equivalência das 
condições predomina na esfera penal, a da causalidade 
adequada é a prevalecente na órbita civil. Logo, em sede 
de responsabilidade civil, nem todas as condições que 
concorrem para o resultado são equivalentes (como no caso 
da responsabilidade penal), mas somente aquela que foi a 
mais adequada a produzir concretamente o resultado. Além 
de se indagar se uma determinada condição concorreu 
concretamente para o evento, é ainda preciso apurar se, 
em abstrato, ela era adequada a produzir aquele efeito. 
Entre duas ou mais circunstâncias que concretamente 
concorreram para a produção do resultado, causa adequada 
será aquela que teve interferência decisiva.”

O município demandado não atuou (direta e imediatamente) 
para a realização da conduta geradora do dano narrado pela apelada. 
Isso porque, conforme demonstrado, na esteira da Teoria da Causalidade 
Adequada, houve rompimento do nexo de causalidade entre a conduta do 
município (anterior e independente) e o evento danoso.

Na verdade, o abalo de crédito experimentado pela apelada 
foi causado pela negligência (descuido) da CEF, relativamente à servidora, 
quando autorizou a inscrição indevida do nome da recorrida nos serviços 
de proteção ao crédito, face a inadimplência do município de Canindé 
(causa anterior), que somente deveria trazer efeitos deletérios a ele e não 
à apelada.

Não se pode olvidar que à CEF cabia a adoção de cautelas 
necessárias para reaver o crédito, sendo imprescindível que comunicasse 
à servidora os problemas constatados pelo não repasse dos descontos 
efetuados na folha de pagamento pelo município apelante. Assim não 
procedendo, tenho que deva responder pelos danos causados à apelada, e 
não o município apelante.

Nesse sentido, prevê o parágrafo terceiro e inciso I da 
Cláusula Décima Primeira, do contrato entabulado entre a apelada e a CEF 
(fls. 21/27): 
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Parágrafo Terceiro – Havendo o desconto da prestação 
e não ocorrendo o repasse pela CONVENENTE/
EMPREGADOR, o(a) DEVEDOR(A), após devidamente 
notificado pela CAIXA acerca da ausência de repasse, 
deverá comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
o desconto referente à prestação mensal do empréstimo 
não repassada à CAIXA, a fim de evitar que seu nome seja 
incluído nos cadastros restritivos por esta razão.

Inciso I – Comprovado pelo(a) DEVEDOR(A), a qualquer 
tempo, que o valor não repassado foi devidamente 
descontado de seu salário, a CAIXA não poderá exigir, sob 
qualquer forma, tal valor do(a) DEVEDOR(A), devendo 
cobrá-lo diretamente da CONVENETE/EMPREGADOR.

Sufragando esse entendimento, cito precedente do TRF – 1ª 
Região, verbis:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. 
EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO. PARCELAS 
REGULARMENTE DESCONTADAS DO 
CONTRACHEQUE DA AUTORA. COBRANÇA DE 
DÉBITO. ERRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DE CLIENTE EM 
CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO 
MORAL INDENIZÁVEL. 
1. Não há dúvida de que houve o pagamento das parcelas do 
empréstimo contraído perante a CEF, tendo em vista que os 
contracheques juntados aos autos comprovam o desconto 
das parcelas do contrato de consignação.
2. Não tendo a CEF sido diligente ao garantir a regular 
operacionalização do serviço oferecido, deve a instituição 
financeira indenizar a Autora pelos danos morais causados, 
tendo em vista que a inscrição de seu nome nos cadastros 
do SERASA e do SPC constitui, sem dúvida, dano moral 
indenizável, independentemente da demonstração de 
prejuízo material. Precedentes.
3. Para a fixação do valor do dano moral, o magistrado 
deve se orientar pelos princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade e moderação (REsp 786239/SP, Terceira 
Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 13/05/2009; REsp 
680207/PA, Quarta Turma, Rel. Min. Carlos Fernando 
Mathias (conv.), DJe de 03/11/2008).
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4. Na espécie, não tendo a Autora comprovado ter sofrido 
constrangimento ou abalo de maior gravidade, o montante 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença, é 
suficiente para reparar o dano moral sofrido, além disso, 
tal valor está em linha com a jurisprudência deste Tribunal.
5. Apelação da Autora e da CEF desprovidas. Veja também: 
AC 0010906-86.2007.4.01.3800, TRF1 AC 0002480-
12.2007.4.01.3307, TRF1 RESP 786.239, STJ RESP 
680.207, STJ.
(TRF-1 – AC: 7950 RO 0007950-41.2005.4.01.4100, 
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES 
DE DEUS, Data de Julgamento: 17/11/2010, QUINTA 
TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.238 de 03/12/2010)

Além disso, se a negativação do nome da apelada decorreu de 
ato da CEF, é de se ver que os empregados públicos que compõem a sua 
estrutura não são, por óbvio, agentes públicos do município de Canindé, 
pessoa jurídica de direito público interno, alheia à esfera de atuação da 
empresa pública federal CEF – pessoa jurídica de direito privado. Assim 
sendo, o apelante não pode responder por atos praticados por pessoas 
que refogem à álea da responsabilidade civil estipulada pela Constituição 
Federal, nos termos do supratranscrito art. 37, § 6º.

Visto assim, somente a previsão de responsabilização solidária 
poderia chancelar o desfecho da sentença.

Todavia, é de se ver que a lei não previu responsabilidade 
solidária do município na hipótese de falha da instituição financeira 
mutuante (autorização da negativação do nome da mutuária). Como 
assinalado, a única previsão de solidariedade destacada no recitado art. 5º, 
da Lei nº 10.820/2003, advém da falha ou culpa da municipalidade quanto 
aos repasses à instituição consignatária, situação que refoge ao caso telado. 
Fora disso, não há como se presumir obrigação solidária, nos termos do 
art. 265, do Código Civil, que dispõe: “A solidariedade não se presume; 
resulta da lei ou da vontade das partes.” 

Saliento que também não existe solidariedade contratual 
entre a CEF e o município de Canindé, nesse aspecto, sendo certo que 
os convênios firmados pelos empregadores – no caso, o município de 
Canindé – e as instituições financeiras – no caso, a CEF –, visam a facilitar 



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 15 - 217, 2015

Apelação Cível

127

as transações bancárias entre os servidores públicos e as instituições 
financeiras, propiciando futuros ganhos destas, a partir de eventuais 
contratações pelos servidores. 

Inobstante eventual proveito econômico do ente público no 
momento da realização do convênio, isso não faz gerar relação de consumo 
entre o servidor e o empregador, a possibilitar a responsabilização solidária, 
típica da relação consumerista (parágrafo único do art. 7º, do CDC). A única 
relação existente entre a servidora apelada e o município de Canindé é de 
natureza pública, porquanto refere-se ao vínculo jurídico-administrativo, 
decorrente da nomeação dela ao cargo que ocupa.

Caso contrário, haveria responsabilidade do Estado, por 
exemplo, quando constatada falha do serviço bancário, relativamente a 
produto/serviço (v.g. plano de previdência privada) contratado por servidor 
que recebe seus vencimentos por meio de conta disponibilizada por certa 
instituição financeira, em razão de convênio firmado com o Estado. Se 
assim fosse, faria inibir as facilidades bancárias travadas entre os órgãos e 
entidades públicas com as diversas instituições financeiras, na medida em 
que não seria vantajoso para o Estado assumir tamanha responsabilidade.

Por essas razões, concluo inadequado o direcionamento da 
pretensão autoral à municipalidade, que não determinou a negativação 
do nome da servidora, junto aos órgãos de restrição de crédito, restando 
afastada a responsabilidade civil do Estado e consignada a ausência de 
relação de consumo entre as partes, bem como de solidariedade entre o 
apelante (município de Canindé) e a instituição consignatária (CEF).

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, 
DANDO-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente o pedido, com 
inversão da sucumbência, observado o art. 12, da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

Fortaleza, 24 de agosto de 2015.
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PROCESSO Nº 0128351-97.2010.8.06.0001
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES DA COMARCA DE 
FORTALEZA
APELANTES: IJF E CARLOS ALBERTO PIRES FERNANDEZ
APELADOS: IJF E CARLOS ALBERTO PIRES FERNANDEZ
RELATOR: FRANCISCO GLADYSON PONTES

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO 
CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E 
APELAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL.  GRATIFICAÇÃO DE 
TITULAÇÃO ACADÊMICA – GTA. 
R E Q U I S I T O S  C O M P R O VA D O S 
PELO AUTOR, NOS TERMOS DA LEI 
MUNICIPAL Nº 7.555/1994. OBSERVÂNCIA 
DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS 
VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 
ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. 
SÚMULA 85/STJ. CONSECTÁRIOS 
LEGAIS AJUSTADOS. HONORÁRIOS 
MAJORADOS. PROPORCIONALIDADE. 
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES 
CONHECIDAS, SENDO DESPROVIDO 
O APELO DO RÉU E PARCIALMENTE 
PROVIDOS O APELO DO AUTOR E A 
REMESSA OFICIAL. 
1. No caso, restou induvidosa a idoneidade e 
validade da titulação apresentada pelo autor, 
sendo-lhe deferida a implantação da Gratificação 
de Titulação Acadêmica – GTA, nos termos da 
legislação de regência.
2. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, 
forçoso é reconhecer a prescrição das parcelas 
vencidas antes do quinquênio anterior ao dia 
17/12/2010 – data da protocolização da presente 
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ação judicial, segundo o sistema informatizado 
deste Tribunal de Justiça (Súmula 85/STJ).
3. Ajustados os índices de correção monetária e dos 
juros moratórios, apenas em relação às parcelas 
vencidas antes de 30/6/2009 (data da publicação 
da Lei nº 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F, da 
Lei 9.494/1997), devendo o montante apurado ser 
corrigido pelo IPCA, com juros de mora de 0,5% 
(meio por cento) a.m.
4. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos 
honorários advocatícios é estabelecida de acordo 
com o § 4º do art. 20 do CPC, de forma equitativa 
pelo juiz, sem a imposição de observância dos 
limites previstos no § 3º do mesmo dispositivo 
legal. Nesse sentido, é de justiça majorar a verba 
sucumbencial para 5% do valor da condenação, 
à luz do princípio da proporcionalidade.
5. Reexame Necessário e Apelações conhecidas, 
sendo desprovido o Apelo do Réu e parcialmente 
providos o Apelo do Autor e a Remessa Oficial. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de 
votos, para conhecer do Reexame Necessário e dos Recursos de Apelação, 
negando provimento ao Apelo do réu e dando parcial provimento ao Apelo 
do autor e à Remessa Oficial, nos termos do voto do Relator, que faz parte 
desta decisão.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelações interpostas pelo 
INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF e CARLOS ALBERTO PIRES 
FERNANDEZ, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda 
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Pública do Estado do Ceará, nos autos da Ação Ordinária promovida por 
Carlos Alberto Pires Fernandez contra o IJF, que julgou parcialmente 
procedente o pedido do autor.

Na sentença, a magistrada condenou o IJF a implantar 
a Gratificação de Titulação Acadêmica – GTA, instituída pela Lei nº 
7.555/1994, na folha de pagamento do médico Carlos Alberto Pires 
Fernandez, servidor público municipal. Para tanto, reputou presentes os 
requisitos legais, tendo em vista a titulação de neurocirurgião conferida 
ao servidor, reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Ceará – CREMEC. Ademais, condenou o IJF a pagar as parcelas não 
prescritas, a partir de 17/12/2005, incidentes juros e correção monetária 
(art. 1º-F, da Lei 9.494/1997), mais honorários advocatícios de R$ 500,00 
(quinhentos reais).

Irresignado, o IJF apelou, requerendo a reforma da sentença. 
Em resumo, alega insuficiente a titulação ostentada pelo médico 
demandante, conquanto não reconhecida pela Comissão de Residência 
Médica – COREME, nos moldes em que exigidos pelo Decreto nº 
9.451/1994, que regulamenta a Lei nº 7.555/1994.

Nas contrarrazões, o autor pontua que atende os requisitos 
legais para a implantação da recitada gratificação, vez que possui 
certificado de residência médica, patrocinada por instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, consoante reconhecido pela 
magistrada de primeiro grau.

Por outro lado, nas razões do apelo do autor, postula apreciação 
do agravo retido nos autos, e, no mérito, a reforma parcial da sentença 
para que lhe sejam pagas as parcelas da gratificação telada, desde a data 
de sua admissão (20/7/2000) ou a partir do protocolo do requerimento 
administrativo de implantação da GTA. Ademais, requer a majoração da 
verba sucumbencial para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É o breve relatório. 
À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso.
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1. Agravo Retido

Insurge-se o agravante, Carlos Alberto Pires Fernandez, 
contra a decisão interlocutória que denegou a concessão da antecipação da 
tutela. Para tanto, afirma presentes o fumus boni iuris, relativamente aos 
fatos alegados, e o periculum in mora, tendo em vista o caráter alimentar 
da vantagem pecuniária em questão.

Não merece prosperar o pleito retido.
O artigo 2º-B da Lei nº 9.494/1997, incluído pela MP nº 2.180-

35/2001, veda a imediata inclusão em folha de pagamento de qualquer 
vantagem devida a servidores públicos, o que somente pode ser feito após 
o trânsito em julgado da sentença que confere o direito.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ, verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA DO 
DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR 
SUBSÍDIO. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS 
PESSOAIS INCORPORADAS. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 2º-B DA LEI N. 
9.494/97.
1. O art. 2º-B da Lei n. 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade 
de concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública 
que objetivem reclassificação, equiparação, aumentos ou 
extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, 
bem como lhes conceder pagamento de vencimentos.
2. Essas vedações foram interpretadas por esta Corte 
de forma restritiva, reforçando o entendimento de que, 
a contrario sensu, é permitida a eficácia da medida 
antecipatória em desfavor do ente público nas hipóteses não 
previstas no aludido dispositivo legal.
3. A pretensão de cumulação das vantagens pessoais 
incorporadas com o subsídio, regime remuneratório 
instituído pela Lei n. 11.361/2006, não configura exceção 
à regra estabelecida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97, 
pois demonstra desejo de aferir verdadeiro aumento de 
vencimentos.
4. Recurso ordinário improvido.
(RMS 25.828/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 13/10/2009)
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ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 11,98%. 
TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. 
REQUISITOS. REEXAME DE PROVA.
I – Não se conhece do recurso especial por ofensa ao art. 
273, do CPC, pois a constatação dos requisitos legais para a 
concessão da tutela antecipada demanda reexame de provas 
(Súmula nº 07/STJ).
II – Todavia, é vedada a concessão de tutela antecipada para 
efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias 
de servidores públicos, nos moldes do art. 2º-B da Lei 
9.494/97. O colendo Supremo Tribunal Federal, quando 
do julgamento em plenário da medida liminar na ADC nº 
4, pronunciou-se pela impossibilidade da antecipação de 
tutela, nesses casos, em face da Fazenda Pública. Recurso 
conhecido em parte e, nesta parte, provido.
(REsp 195.987/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2002, DJ 25/11/2002, 
p. 255)

Forte em tais premissas, indefiro o pedido de tutela antecipada, 
por expressa vedação legal.

2. Titulação

No caso, o servidor público municipal, Carlos Alberto Pires 
Fernandez, é neurocirurgião médico, especialidade que lhe foi conferida 
pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (fl. 24), reconhecida pelo 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará – CREMEC (fl. 25).

Sendo assim, como acentuado na sentença, não há que se 
falar em inadequação do título de especialidade apresentado pelo servidor 
público. A fim de evitar tautologia, transcrevo parte da fundamentação 
assentada pela juíza a quo, in litteris: 

“[…]

Alega o promovido que os documentos acostados 
pelo promovente não podem servir como instrumento 
probatório, por não preencher os requisitos do Art. 3º do 
Decreto Municipal 9.451/94, in verbis:
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Art. 3º. Considera-se Residência a exercida em tempo 
integral patrocinada por Instituições reconhecidas pelo 
Ministério da Educação e Cultura ou validada pela 
Comissão de Residência Médica – COREME do Sistema 
Único de Saúde SUS/Ceará, no caso específico de 
Residência promovida por instituições públicas, Sociedade 
Brasileira de Especialidade e Hospitais Universitários.

Contudo, tal argumento não prospera, tendo em vista que 
o Certificado de Residência Médica na especialidade de 
neurocirurgia expedido pelo Instituto de Neurocirurgia 
da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro adequa-
se aos requisitos exigidos no referido artigo, conforme a 
lista de Instituições com Residência Credenciada no Brasil 
disponível do site da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais – FHEMIG.

Ademais, o promovente trouxe aos autos o certificado de 
registro e inscrição no Conselho Federal de Medicina e no 
Conselho Regional de Medicina do Ceará, ratificando a sua 
especialização por entidades de reputação inquestionável 
perante o meio social do País.”

Nesses termos, reputo idôneo e adequado o título de 
especialista apresentado pelo autor da ação, porquanto condizente com os 
requisitos exigidos na legislação de regência (Lei nº 7.555/1994 e Decreto 
nº 9.451/1994).

3. Parcelas pretéritas

Não tem razão o servidor público quando afirma ter direito 
às verbas pretéritas não pagas, a partir da sua admissão no serviço público 
ou da data do requerimento administrativo do pedido de concessão da 
vantagem telada.

A gratificação em questão consubstancia-se em vantagem 
direcionada a determinada gama de servidores públicos municipais (art. 2º, 
da Lei nº 7.555/1994), instituída com a finalidade de estimular a capacitação 
dos referidos servidores, e, consequentemente, alavancar a eficiência do 
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serviço público respectivo, vetor principiológico da Administração Pública 
(art. 37, I, CF/88).

Nesse aspecto, trata-se de faculdade do servidor público 
requestar a recitada gratificação, comprovada a qualificação prescrita em 
lei, que, acaso denegada pela Administração Pública, faz nascer a pretensão 
a ser deduzida em juízo. Com efeito, pelo princípio da actio nata, o direito 
de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado. Dessa forma, afasto 
a interpretação segundo a qual são devidas ao autor as parcelas vencidas a 
partir da sua admissão no serviço público municipal.

Noutro giro, o autor afirma ter formulado requerimento 
administrativo para implantação da GTA em sua folha de pagamento, 
cujo processo administrativo é mencionado no apelo do IJF (Processo 
nº 08300/02). Acontece que não se tem notícia do termo final do aludido 
processo administrativo. Inobstante, ainda que se tivesse, é de se ver que os 
direitos prestacionais são suscetíveis de prescrição (art. 189, CC), que, na 
espécie, é regida pelo Decreto nº 20.910/1932, cujos arts. 1º e 3º assentam:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual 
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da 
data do ato ou fato do qual se originarem.

[…] 

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou 
anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações 
à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo 
presente decreto. 

Nesses moldes, cuida-se, a espécie, de obrigação de trato 
sucessivo, cuja prescrição atingirá progressivamente as prestações 
alcançadas pelo lapso temporal quinquenal, em conformidade com o teor 
da Súmula 85 do STJ, verbis: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo 
em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver 
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
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Dessarte, na trilha do que restou consignado na sentença, 
forçoso é reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes do 
quinquênio anterior ao dia 17/12/2010 – data da protocolização da presente 
ação judicial, segundo o sistema informatizado deste Tribunal de Justiça –, 
portanto, antes de 17/12/2005.

4. Consectários legais

A partir da manifestação do STF acerca da modulação dos 
efeitos das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
4.357 e 4.425, à correção monetária incidente nas dívidas não tributárias 
deve ser aplicado o índice de remuneração básica da caderneta de 
poupança até 25/3/2015, índice este igualmente aplicado no que pertine 
aos juros moratórios, a partir de 30/6/2009, data da publicação da Lei nº 
11.960/2009, que alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/1997. 

Relativamente às parcelas vencidas anteriores a 30/6/2009, 
deverão incidir correção monetária com base no IPCA e juros moratórios 
de 0,5% (meio por cento) a.m., segundo a jurisprudência consolidada do 
STJ, que defende a não retroação dos efeitos da Lei nº 11.960/2009, dada 
a sua natureza eminentemente processual. Precedentes: AgRg nos EDcl no 
AREsp 514.278/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014; REsp 1.205.946, Rel. 
Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 
19/10/2011.

5. Honorários advocatícios

O § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil reza assim: 

“Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, 
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a 
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os 
honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do 
juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo 
anterior.”
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O caso concreto cuida de causa em que foi vencida a Fazenda 
Pública, nas quais os honorários deverão ser fixados consoante apreciação 
equitativa do juiz (art. 20, § 4º, do CPC), e não com base na variação 
percentual fixada pelo legislador, com supedâneo no art. 20, § 3º, do CPC. 
Assim, ao arbitrar a verba honorária nas hipóteses do § 4º, o juiz pode se 
utilizar de percentuais sobre o valor da causa, sobre o valor da condenação 
(possível em algumas hipóteses enunciadas no § 4º), bem assim fixar os 
honorários em valor determinado, sempre atento à proporcionalidade.

Nesse sentido, o STJ:

TRIBUTÁRIO. IPTU. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
TRIBUTO LANÇADO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL 
DO PRAZO PRESCRICIONAL. JUROS DE MORA. 
PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA. ART. 20, § 4º, DO CPC.
(…)
3. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários 
advocatícios é estabelecida de acordo com o § 4º do art. 
20 do CPC, de forma equitativa pelo juiz, sem a imposição 
de observância dos limites previstos no § 3º do mesmo 
dispositivo legal.
(…)
5. Agravo Regimental não provido. 
(AgRg no REsp 759.776/RJ, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 20/04/2009).

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA 
MÉDICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO 
EM PECÚNIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica 
no sentido de que, nas causas em que for vencida a Fazenda 
Pública, o juiz não está adstrito aos limites estabelecidos 
pelo art. 20, § 3º, do CPC no cálculo dos honorários 
advocatícios, que poderão ser arbitrados com base no 
valor da causa, da condenação, ou ainda em montante fixo, 
dependendo de apreciação equitativa do magistrado.
2. Na aplicação do valor dos honorários considerou-se a 
baixa complexidade da demanda e sua repetitividade.
3. A revisão dos honorários advocatícios somente é possível 
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quando fixados em valor exorbitante ou insignificante, em 
flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Incidência 
da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 231.484/DF, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, 
DJe 31/10/2012)

Na espécie, a magistrada de primeiro grau utilizou-se de regras 
legais, porém, a meu ver, estipulou verba sucumbencial desproporcional 
ao trabalho empregado pelo advogado do autor, a considerar que atuou 
diligentemente nos autos, apresentando as peças processuais necessárias 
ao destrame do caso, que teve início há cinco anos.

Desta feita, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), de fato, é insuficiente, razão pela qual reputo condizente ao caso 
condenar o IJF a pagar 5% (cinco por cento) do valor da condenação.

6. Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO da Remessa Oficial e das 
Apelações, para:

a) NEGAR PROVIMENTO à Apelação do IJF;
b) DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de Carlos 

Alberto Pires Fernandez, fixando os honorários advocatícios em 5% (cinco 
por cento) do valor da condenação;

c) DAR PARCIAL PROVIMENTO à Remessa Oficial, 
apenas para ajustar os índices de correção monetária e dos juros moratórios, 
incidentes sobre as parcelas vencidas antes de 30/6/2009 (data da publicação 
da Lei nº 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/1997), devendo 
o montante apurado ser corrigido pelo IPCA, com juros de mora de 0,5% 
(meio por cento) a.m.

No mais, deve permanecer incólume a sentença.
É como voto.

Fortaleza, 6 de junho de 2015.
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PROCESSO Nº 0131901-66.2011.8.06.0001/1
APELAÇÃO DA COMARCA DE FORTALEZA
APELANTES: AUGUSTO TADEU BARROS DE SOUSA, ANSELMO 
MARTINS DE ARAÚJO FILHO E FRANCISCO RODRIGO TAVARES
APELADO: MUNICÍPIO DE FORTALEZA
RELATOR: DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES

E M E N TA :  A D M I N I S T R AT I VO  E 
CONSTITUCIONAL.  APELAÇÃO. 
CONCURSO PÚBLICO. RENÚNCIA 
DE CLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DE 
LISTA. PERDA DO DIREITO SUBJETIVO 
À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA 
DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ 
E DO TJCE. RECURSO DE APELAÇÃO 
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Administração, à luz do princípio da autotutela, 
tem o poder de rever e anular seus próprios atos, 
quando detectada a sua ilegalidade, consoante 
reza a Súmula 473/STF.
2. No caso, o equívoco da Administração, quando 
convocou pela segunda vez os apelantes, que 
estavam no fim da lista daqueles candidatos dentro 
do número de vagas ofertadas no certame, e não 
no fim da lista geral de aprovados, não pode servir 
de sustentáculo para a pretensão deles, a desvirtuar 
os preceitos regentes do concurso público.
3. Primeiro, porque inexiste afronta a interesses 
individuais, na espécie, conquanto, malgrado 
tenham os apelantes requerido reposicionamento 
para o final da lista dos classificados dentro do 
número de vagas, resta claro que tinham perfeito 
conhecimento de que, na verdade, estavam sendo 
deslocados para o fim da lista geral dos aprovados, 
segundo documento colacionado nos autos.
4. E em segundo lugar, porque o pedido de 
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deslocamento para final de lista representa 
verdadeira abdicação das posições galgadas 
pelos candidatos, de forma que não poderão 
invocar direito subjetivo à nomeação, mesmo 
tendo alcançado excelente colocação no certame, 
passando a ter, simplesmente, expectativa de 
direito. Precedentes do STJ e do TJCE.
5. Assim, o pleito autoral mostra-se, deveras, 
desproporcional e não isonômico, pois significaria 
conceder aos apelantes mais oportunidades 
de satisfação dos requisitos indispensáveis à 
investidura do cargo, em detrimento dos demais 
candidatos.
6. Recurso de Apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, 
em conhecer do Recurso de Apelação, negando-lhe provimento, nos termos 
do voto do Relator, que faz parte desta decisão.

Fortaleza, 1 de dezembro de 2014.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por AUGUSTO TADEU 
BARROS DE SOUSA, ANSELMO MARTINS DE ARAÚJO FILHO 
e FRANCISCO RODRIGO TAVARES, contra sentença proferida pelo 
Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, nos autos 
da Ação Ordinária nº 0131901-66.2011.8.06.0001/0, deduzida contra o 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA, que julgou improcedente o pedido inicial, 
denegando a pretensão de nomeação dos autores para o cargo de médico 
traumatologista, referente ao concurso público – Edital nº 26/2008, para 
preenchimento do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Fortaleza.



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 15 - 217, 2015140

Na sentença, o magistrado consignou que os autores, 
aprovados dentro do número de vagas ofertadas no certame, não 
ostentavam os requisitos necessários para a nomeação na data da primeira 
convocação, razão pela qual solicitaram reposicionamento para o final da 
fila dos classificados (candidatos que se posicionaram dentro do número 
de vagas), pedido este atendido, em parte, pela Administração Pública, 
que os reposicionou para o final da fila dos aprovados, composta pelos 
classificados e classificáveis (candidatos que se posicionaram após 
o número de vagas). Entendeu o julgador que, muito embora tenha a 
Administração os reposicionado, a princípio, após o último candidato 
classificado, não há ilegalidade na conduta posterior do administrador de 
os deslocar para o fim da lista dos classificáveis, tendo em vista reclamação 
formulada por candidato classificável, que se sentiu preterido ao ver os 
apelantes encabeçarem a lista da segunda convocação, em detrimento dos 
demais classificáveis.

Irresignados com o desfecho da sentença, os apelantes 
afirmam que são candidatos classificados dentro do número de vagas, 
ressentidos pela preterição havida, dada a segunda convocação ter 
beneficiado candidatos classificáveis, em detrimento deles. Afirmam que 
o reposicionamento deveria ter sido efetivado para o final da fila dos 
classificados e não para o final da fila dos aprovados. Aduzem que deve 
prevalecer o entendimento sufragado pelo STF, segundo o qual têm direito 
à nomeação os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas 
pelo edital. Requerem o provimento do apelo para reformar a sentença, no 
sentido de autorizar a nomeação pleiteada, no respectivo cargo público.

Em sede de contrarrazões, o município de Fortaleza assevera 
que a pretensão dos apelantes viola o princípio da igualdade, conquanto 
abre aos recorrentes mais oportunidades de demonstrar a satisfação dos 
requisitos necessários para a nomeação no cargo, em detrimento daqueles 
que assim não o fizeram, que só têm uma chance para tanto. Outrossim, 
asseveram que a postura da Administração Pública, em deferir o pedido de 
final de fila, é discricionária, inclusive não prevista no edital de abertura do 
certame. Requer o improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça pugna 
pelo improvimento do recurso apelatório, dado o caráter estritamente 
discricionário da medida levada a efeito pela Administração Pública, sendo 
ela congruente e razoável, no caso concreto.
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É o relatório.
À douta revisão.

Fortaleza, 18 de novembro de 2014.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso.
O Edital que disciplina o certame em liça prevê como requisito 

necessário à investidura no cargo de médico, a comprovação de título de 
especialista, reconhecido pela Associação Médica Brasileira – AMB, ou 
título de especialização reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, 
ou residência médica, na área correlata ao cargo (Anexo I ao Edital nº 
26/2008/SAM).

No caso, os apelantes concorreram ao cargo de médico, 
especialidade Traumatologia, logrando aprovação, dentro do número de 
vagas, respectivamente, nas posições 4, 10 e 14 da lista de classificados 
(fls. 32/33).

Acontece que, no momento da primeira convocação, 
porque não ostentavam o necessário título de especialista, solicitaram 
reposicionamento para o final da fila dos classificados, assinando Termo de 
Compromisso, no qual, todavia, consta requerimento de deslocamento da 
posição classificatória para o final da lista de aprovados, e não da lista dos 
classificados. Isso significa que os apelantes foram reposicionados para 
além dos candidatos classificáveis, e não para a posição logo a seguir ao 
último candidato classificado.

 Assim, a despeito de a Administração, a princípio, tê-los 
reposicionado para o fim da lista dos classificados, fato é que, em momento 
posterior, utilizando-se do seu poder de autotutela, a partir de reclamação 
formulada por candidato classificável, revisou o ato, de ofício, a fim de 
evitar violação à isonomia, no certame em liça. 

Segundo o enunciado da Súmula 473, do STF “a Administração 
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo 
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”
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Nesse sentido, cito também arestos da jurisprudência do STJ, 
verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPRESSÃO DE 
VANTAGEM. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ perfilha entendimento no sentido de que a 
Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder 
de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua 
ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, 
quando os referidos atos implicam invasão da esfera 
jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é 
obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, 
no qual seja observado o devido processo legal e os 
corolários da ampla defesa e do contraditório.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1432069/SE, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 27/03/2014, DJe 02/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA 
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE 
PROFESSOR. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE 
DIPLOMA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR NO ATO 
DA POSSE. NÃO CUMPRIMENTO. NOMEAÇÃO E 
POSSE EFETIVADAS. TERMO DE COMPROMISSO. 
DEFERIMENTO DO PRAZO DE 180 DIAS PARA 
A APRESENTAÇÃO. REVISÃO DO ATO PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO DO ATO. 
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
NECESSIDADE.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra 
desconstituir os fundamentos da decisão atacada.
2. Não se discute que, nos termos da Súmula 473/STF, a 
Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, 
pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.
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3. Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera 
de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia 
instauração de processo administrativo, garantindo-se a 
ampla defesa e o contraditório. Precedentes.
4. Na espécie, a Administração deu posse à agravada sem 
que fosse apresentada a documentação necessária para o 
exercício do cargo e, além disso, concedeu um prazo de 180 
dias para a regularização dessa situação. No entanto, antes 
do encerramento do prazo estipulado, anulou o ato sem 
proporcionar à parte interessada o direito de defesa, com 
a instauração do competente procedimento administrativo.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RMS 29.222/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2014, 
DJe 20/02/2014)

Com efeito, o equívoco da Administração, quando da segunda 
convocação (fl. 38), não pode servir de sustentáculo para a pretensão dos 
apelantes, a desvirtuar os preceitos regentes do concurso público.

Primeiro, porque inexiste afronta a interesses individuais, 
na espécie, conquanto, malgrado tenham os apelantes requerido 
reposicionamento para o final da lista dos classificados, resta claro 
que tinham perfeito conhecimento de que, na verdade, estavam sendo 
deslocados para o fim da lista dos aprovados, portanto, após o último lugar 
da lista dos classificáveis. Essa conclusão extraio do conteúdo do Termo de 
Compromisso assinado pelos apelantes, conforme modelo de fl. 39.

Transcrevo excerto do referido Termo de Compromisso, no 
que importa:  “… requeiro o deslocamento de minha posição classificatória 
para o final da lista de aprovados, com o fito de protelar minha convocação, 
isentado o Município de Fortaleza de quaisquer espécies indenizatórias 
em função desse ato.”

Ademais, vejo que inexiste previsão editalícia a amparar 
eventual pedido de final de lista, de forma que a benesse alcançada 
pelos apelantes decorreu do poder discricionário que permeia os atos 
administrativos, na medida em que essa conduta não colide com o interesse 
público, tampouco causa prejuízo ao erário, não representando transtorno 
ou ataque à credibilidade do certame, mas, antes, atendendo à eficiência 
administrativa, insculpida no caput do art. 37, da Constituição Federal de 
1988.
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Em segundo lugar, importa ressaltar que o pedido de 
deslocamento para final de lista representa verdadeira abdicação das 
posições galgadas pelos candidatos, de forma que não poderão invocar 
direito subjetivo à nomeação, mesmo tendo alcançado excelente colocação 
no certame, passando a ter, simplesmente, expectativa de direito. 

Esse é o posicionamento sufragado pelo STJ, litteris:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE 
VAGAS. NOMEAÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA 
PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS. 
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 
o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto 
no edital do certame não tem mera expectativa de direito, 
mas verdadeiro direito subjetivo à nomeação para o cargo a 
que concorrera e foi classificado (AgRg no Ag 1.331.833/
BA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, 
DJe 17/11/10).
2. No caso em concreto, porém, a candidata aprovada 
dentro do número de vagas foi nomeada, mas solicitou 
transferência para o final da lista de classificados, passando 
a ter mera expectativa de direito.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1402700/RS, Rel. Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
14/08/2012, DJe 22/08/2012)

E por esta Terceira Câmara Cível que, em processo desta 
Relatoria, consignou a perda do direito subjetivo à nomeação de candidatos 
melhores classificados, dentro do número de vagas, porque formalizaram 
renúncia de classificação, a beneficiar os próximos da lista, gerando 
naqueles mera expectativa de direito, e, nestes, verdadeiro direito subjetivo 
à nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Eis a ementa desse 
julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO. APROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO NO 
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UNIVERSO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE 
ABERTURA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 
RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO. ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA. HIPÓTESE CONFIGURADA.
I –  O edital, enquanto norma interna do concurso, 
é vinculante para a Administração Pública e para os 
candidatos inscritos.
II – É relevante o fundamento de que o candidato aprovado 
e classificado no âmbito das vagas previstas no edital 
de abertura, ainda que tal situação venha a se configurar 
somente após o encerramento do certame, em razão da 
renúncia de candidatos melhor classificados, é titular do 
direito subjetivo à nomeação.
III – Agravo desprovido.
(TJCE. 3ª CC. Apelação nº 0073112-43.2012.8.06.0000. 
Relator Des. Francisco Gladyson Pontes. Julgada em 
25/08/2014) 

Visto assim, o pleito autoral mostra-se, deveras, 
desproporcional e não isonômico, pois, consoante afirma o município 
de Fortaleza, significaria conceder aos apelantes mais oportunidades 
de satisfação dos requisitos indispensáveis à investidura do cargo, em 
detrimento dos demais candidatos. De fato, não é difícil imaginar que, 
caso os recorrentes não houvessem satisfeito as exigências editalícias na 
segunda convocação, poderiam ter pleiteado final de lista, agora para a 
lista dos classificáveis, e, assim, contariam com mais uma chance. Porém, 
ao contrário do que pensam os apelantes, na contramão do entendimento 
do STJ e deste Tribunal de Justiça, o pedido de final de lista representa 
renúncia à colocação do requerente para posição além do último colocado, 
na lista geral dos aprovados, e não após o candidato que ostente a última 
posição do número de vagas ofertadas. 

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, 
NEGANDO-LHE PROVIMENTO, devendo prevalecer incólume a 
sentença recorrida.

É como voto.

Fortaleza, 1 de dezembro de 2014.
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PROCESSO Nº 0030590-32.2011.8.06.0001
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
FORTALEZA
REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 
DA COMARCA DE FORTALEZA
APELANTE: ESTADO DO CEARÁ
APELADA: METALGRÁFICA CEARENSE S.A. - MECESA
ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
RELATOR: DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO 
E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO 
D E  S E G U R A N Ç A .  D I R E I T O 
TRIBUTÁRIO. AÇÃO FISCAL. ICMS. 
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 
DA VIA ELEITA AFASTADA. MÉRITO. 
ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE 
JURISDICIONAL. CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS FORMAIS. CONTINUIDADE, 
REINÍCIO OU REPETIÇÃO DA AÇÃO 
FISCAL. COMPETÊNCIA DIFERENTES. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 819 E 821, 
§§ 3º E 5º, INCISOS I E II, DO DECRETO 
ESTADUAL Nº 24.569/97. ATO VINCULADO 
DA ATIVIDADE DE LANÇAMENTO DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO 
DE NULIDADE DO ATO PRATICADO 
POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. 
PORTARIA Nº 0297/2003. SUBMISSÃO AO 
ART. 32 DA LEI Nº 12.732/97 E ART. 53, 
CAPUT E § 1º, DO DECRETO Nº 25.468/99. 
SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA 
ADMINISTRATIVA. ESTABILIZAÇÃO DAS 
RELAÇÕES JURÍDICAS. ALEGAÇÃO 
DE CERCEAMENTO DE DEFESA 
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NÃO CONHECIDO. PRECEDENTE DO 
CONSELHO DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 
DO ESTADO DO CEARÁ.
RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E 
IMPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I – Preliminar de inadequação da via eleita 
rejeitada, visto que demonstrada a violação de 
direito líquido e certo, o mandado de segurança 
pode ser o meio adotado para impugnar ato abusivo 
praticado pela autoridade coatora.
II – O controle jurisdicional dos atos administrativos 
deve se limitar ao exame do cumprimento dos 
requisitos formais respectivos, da conformidade do 
ato com os mandamentos constitucionais e legais 
aplicáveis, sendo certo que o alcance do ofício 
judicante não pode avançar, na grande maioria 
das vezes, ao mérito da conduta do administrador 
público.
III – Na espécie, as lavraturas dos AI's nºs 
2003.06006-7 e 2003.06008-7, resultaram de ação 
fiscal continuada, como bem expressa a Portaria 
nº 0297/2003, com ordem emanada por autoridade 
incompetente (Secretário da Fazenda Estadual), 
nos termos do art. 821, §§ 3º e 5º, incisos I e II, 
do Decreto Estadual nº 24.569/97, acarretando, 
com isso, irremediável nulidades.
IV – A atividade de lançamento do crédito tributário 
é ato vinculado, devendo o agente sujeitar-se às 
disposições legais, sob pena de sua inobservância 
macular, irremediavelmente, o ato praticado.
V – Deve-se declarar a nulidade dos atos 
praticados por autoridade incompetente e, em 
especial, a Portaria nº 0297/2003, além dos seus 
atos posteriores, nos termos do art. 32 da Lei nº 
12.732/97 e art. 53, caput e § 1º, do Decreto nº 
25.468/99.
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VI – Independente da composição do Órgão 
Colegiado julgador, constatado o vício maculador 
do ato administrado, sua consequência lógica é 
a anulação do mesmo, em nome da Segurança 
Jurídica que deve permear os administrados e o 
Poder Público.
VII – O objetivo da Coisa Julgada Administrativa, 
é indicar mera irretratabilidade dentro 
da administração, ou a preclusão da via 
administrativa, inalterando aquilo decidido por 
órgãos administrativos.
VIII – O suporte do Princípio da Estabilização das 
Relações Jurídicas, advém de um direito adquirido 
ao longo do tempo, criando verdadeira confiança 
de sua legalidade, e incorporação da situação 
jurídica do administrado, não podendo, por isso, 
sem mais retirado.
IX – Precedente do Conselho de Recursos 
Tributários do Estado do Ceará, com concordância 
dos Procuradores do Estado representantes do 
Órgão Colegiado, expressando similitude ao caso 
concreto.
X – A alegação de inexistência de cerceamento 
de defesa contida nas razões de apelação, não 
merece conhecimento, porquanto esse tópico 
não foi levantado pela parte apelada, não se 
manifestando o juiz na sentença, encontrando 
óbice, por consequência, para seu enfrentamento.
XI – Recursos Oficial e Apelatório conhecidos em 
parte, para rejeitar a preliminar de inadequação 
da via eleita e, no mérito, NEGAR-LHES 
PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos 
os seus termos.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, 
em conhecer em parte dos recursos oficial e apelatório, rejeitando a 
preliminar e, no mérito, negando-lhes provimento, com a manutenção da 
sentença, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão.

Fortaleza, 16 de março de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível em face de 
sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 
de Fortaleza, fls. 369/374, que, nos autos do Mandado de Segurança 
impetrado por METALGRÁFICA CEARENSE S.A. - MECESA contra 
ato do PRESIDENTE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO 
CEARÁ, concedeu a segurança requestada, “para assegurar o direito 
líquido e certo da Impetrante de ver reconhecida a nulidade da ação fiscal 
para os Autos de Infração de nºs 2003.06006-7 e 2003.06008-7, e, por 
decorrência, a nulidade das mencionadas autuações, com o arquivamento 
dos processos administrativos de nºs 1/002763/03 e 1/003035/03.” 
Em ato contínuo, determinou que a autoridade coatora, ou quem possa 
representá-la, torne inexigível o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços de Qualquer Natureza (ICMS), multas e juros exigidos através 
dos referidos Autos ora anulados, além de ordenar, quando requisitadas, 
a expedição das competentes certidões de Regularidade Fiscal em nome 
da empresa apelada, bem como se abstenha de incluí-la nos Cadastros de 
Inadimplentes, unicamente no que concerne ao tributo ora em discussão.

Nas razões de apelação, fls. 380/402, o ente público estadual 
sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita (Mandado de 
Segurança) para obtenção da declaração de nulidade dos Autos de 
Infrações questionados, acrescentando que, para obtenção do direito 
pretendido, torna-se necessária a dilação probatória. Quanto ao mérito, 
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defende a validade das autuações, porquanto confeccionadas de acordo 
com as exigências legais, e possuindo presunção de veracidade e de 
legitimidade, sendo ônus da parte apelada, sua desconstituição, encargo 
do qual não se desincumbiu, nos termos dos arts. 333, inciso I, e 334, 
inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Ressalta que o Secretário 
da Fazenda, com fundamento no art. 821, § 5º, inciso II, do Decreto 
Estadual nº 24.569/97, “é competente para designar servidor fazendário 
para promover ação fiscal, seja em caráter de continuidade, prorrogação ou 
repetição”, não havendo, por consequência, vícios aptos a macular os autos 
de infrações questionados, ou, acaso existam, são incapazes de resultar 
prejuízo às partes, pois respeitados o contraditório e a ampla defesa. 
Alega a impossibilidade de estender os efeitos da nulidade decretada na 
ação fiscal declarada no Auto de Infração nº 2003.06005-7 para as demais 
autuações (2003.06006-7 e 2003.06008-7), por ofensa aos Princípios da 
Segurança Jurídica, da Coisa Julgada Administrativa e da Isonomia. Ao 
final, transcreveu jurisprudência em defesa de suas teses, pugnando pela 
extinção do feito, sem julgamento do mérito, ou, ultrapassada a preliminar, 
seja julgado improcedente o pedido contido na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, fls. 406/412, 
refutando cada uma das questões trazidas no apelo, inclusive, pugnando 
pelo não conhecimento da alegação de inexistência de cerceamento de 
defesa, vez que não levantado esse ponto.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça nesta esfera recursal, 
fls. 426/432, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, com o 
fim de denegar a segurança pretendida.

É o relatório. 
Sem revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

Fortaleza, 5 de março de 2015.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos ao 
conhecimento dos recursos, eis que próprios e tempestivos.
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PRELIMINAR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Prima facie, entendo que o mandado de segurança é o remédio 
constitucional destinado a corrigir violação a direito líquido e certo, aferível 
de plano, independentemente de dilação probatória, comportando, como 
no caso, o pedido de anulação de auto de infração. 

Por isso, antes de adentrar no mérito do recurso, afasto a 
preliminar de inadequação da via eleita, pois, demonstrado, através das 
provas constantes dos autos, o direito alegado, estando a prova pré-
constituída.

Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 
AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS 
(PLANTIO IRRIGADO DE ARROZ E SOJA) EM 
ZONA DE AMORTECIMENTO DE PARQUE 
NACIONAL (PARQUE NACIONAL DO ARAGUAIA). 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. NECESSIDADE. 
AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. 
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA 
DO AGENTE RESPONSÁVEL E DUPLICIDADE 
DE SANÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA 
LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À 
GARANTIA FUNDAMENTAL DA AMPLA DEFESA E 
DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRELIMINARES 
DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, AUSÊNCIA 
DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 
REJEIÇÃO. 
I - A extemporaneidade do recurso de apelação veiculado 
antes do julgamento dos embargos de declaração opostos 
à sentença recorrida, sem a devida e oportuna ratificação, 
somente se opera quando acolhidos os aludidos embargos, 
com modificação do resultado do julgado embargado, 
hipótese não ocorrida, na espécie. Preliminar de 
intempestividade recursal, sob esse fundamento, que se 
rejeita. II - Amparando-se a pretensão mandamental, dentre 
outros, no fundamento de abusividade do ato impugnado, 
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ao argumento de que, além de ter sido praticado por 
agente público supostamente incompetente, afrontaria 
os princípios constitucionais da legalidade, da subsunção 
e da isonomia, como no caso, afigura-se adequada, 
na espécie, a utilização da ação mandamental, para o 
exercício do controle judicial da legalidade do referido 
ato administrativo. Rejeição das preliminares de ausência 
de interesse de agir e de inadequação da via eleita. III - 
A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de 
nossos tribunais é no sentido de que a errônea indicação da 
autoridade coatora não implica em ilegitimidade passiva ad 
causam se aquela pertence à mesma pessoa jurídica de direito 
público; porquanto, nesse caso não se altera a polarização 
processual, o que preserva a condição da ação "e de que" 
aplica-se a teoria da encampação quando a autoridade 
apontada como coatora, ao prestar suas informações, não 
se limita a alegar sua ilegitimidade, mas defende o mérito 
do ato impugnado, requerendo a denegação da segurança, 
assumindo a legitimatio ad causam passiva" (RMS nº. 
17889/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 
28/02/2005). IV - No caso concreto, ainda que erroneamente 
indicada, autoridade impetrada, não apenas defendeu o ato 
impugnado, como pertence à mesma pessoa jurídica a que 
também se encontra vinculada àquela responsável pelo ato 
impugnado. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 
rejeitada. V - Nos termos do § 1º do art. 70 da Lei nº. 
9.605/1998, "são autoridades competentes para lavrar auto 
de infração ambiental e instaurar processo administrativo os 
funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados 
para as atividades de fiscalização", como na hipótese em 
comento, a descaracterizar a nulidade apontada, sob esse 
fundamento. VI - A utilização de área inserida dentro dos 
limites territoriais de Parque Nacional deve observar a 
disciplina da legislação federal, inclusive, no tocante à sua 
zona de amortecimento, como no caso, que, na definição 
constante do art. 2º, inciso XVIII, da Lei nº 9.985/2000, 
abrange "o entorno de uma unidade de conservação, 
onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 
restrições específicas, com o propósito de minimizar os 
impactos negativos sobre a unidade". VII - Na hipótese 
em comento, não se vislumbra duplicidade de penalidade 
em relação a um só fato, tendo em vista que as autuações 
levadas a efeito pelos órgãos ambientais, estadual e federal, 
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repousam em suportes fáticos distintos. VIII - A lavratura 
de auto de infração sem a descrição típica clara e objetiva 
das infrações administrativas constatadas, inviabiliza 
o pleno exercício dos direitos fundamentais ao devido 
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, como 
garantias fundamentais constitucionalmente asseguradas 
a todos os litigantes, na esfera judicial ou administrativa 
(Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV). Na espécie dos 
autos, a flagrante omissão do auto de infração, quanto à 
indicação específica das condicionantes e recomendações 
supostamente descumpridas, com a tipificação dos supostos 
atos infracionais, configura violação às referidas garantias 
constitucionais, do que resulta a sua manifesta nulidade. 
IX - Apelação provida. Sentença anulada. Segurança 
concedida, nos termos do art. 515 e respectivo parágrafo 
3º do CPC, aplicável subsidiariamente, no caso em tela.” 
(TRF-1 - AMS: 4931 TO 2007.43.00.004931-4, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, 
Data de Julgamento: 29/08/2012, QUINTA TURMA, Data 
de Publicação: e-DJF1 p.59 de 12/09/2012).

“APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
- ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO ÉTICO-
ADMINISTRATIVO - CREA/MS - AUTO DE INFRAÇÃO 
QUE NÃO DESCREVE A CONDUTA PRATICADA - 
NULIDADE - PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR DE 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. 
1- Rejeitada a preliminar de carência de ação por inadequação 
da via eleita, porquanto o mandado de segurança foi instruído 
com a documentação necessária à comprovação dos fatos 
alegados, estando a prova pré-constituída. Desnecessidade 
de dilação probatória. 2- Caracterizada a nulidade do auto 
de infração, por ausência de descrição da conduta praticada, 
bem como das circunstâncias da sua prática pelo impetrante. 
Os artigos do Código de Ética Profissional mencionados no 
auto de infração apenas descrevem os deveres éticos dos 
profissionais de Agronomia. 3- Instaurado procedimento 
ético-administrativo contra o profissional por parte do 
respectivo conselho de fiscalização, com base na lavratura 
de auto de infração, não havendo a descrição dos fatos que 
configuraram a infração ao Código de Ética é impossível a 
elaboração da sua defesa, uma vez que o autuado defende-
se dos fatos a ele imputados e não da qualificação legal dada 
pela autoridade administrativa. 4- Restando configurado 
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o cerceamento ao direito de defesa do autuado, é nulo o 
auto de infração e, conseqüentemente, todo o procedimento 
administrativo que culminou na aplicação da penalidade 
de censura pública. 5- Precedentes jurisprudenciais: 
TRF 1ª Região, REOMS 1999.01.00.011566-8, Rel. Juiz 
Federal Conv. Carlos Alberto Simões De Tomaz, DJ de 
04/08/2005; TRF 4ª Região, AMS 94.04.33573-8, Rel. J. 
Luiza Dias Cassales, DJ 15/05/1996; TRF 5ª Região, AC 
97.05.073872/PE, Rel. Des. Federal Castro Meira, DJ 
16/03/2001. 6- Preliminar rejeitada. Apelação e remessa 
oficial desprovidas.”
(TRF-3 - AMS: 6911 MS 1999.03.99.006911-9, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARANO NETO, 
Data de Julgamento: 03/10/2007, SEXTA TURMA).

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
POR ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
LEGALIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 
ADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA 
VEICULAR O PLEITO. NULIDADE DA SENTENÇA 
QUE DEIXA DE APRECIAR O MÉRITO, A PRETEXTO 
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - A anulação de 
auto de infração, por alegada violação dos princípios da 
legalidade, ampla defesa e contraditório, na imposição da 
obrigação não cumprida, pode ser veiculada através da ação 
de mandado de segurança, que é adequada para decretação 
ou para a declaração de nulidade de ato jurídico que viola 
direito líquido e certo do impetrante. - Apelação conhecida 
e provida.”
(TRF-4 - AMS: 24591 RS 2004.71.00.024591-2, Relator: 
CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, 
Data de Julgamento: 08/08/2005, TERCEIRA TURMA, 
Data de Publicação: DJ 31/08/2005 PÁGINA: 548).

MÉRITO

Inicialmente, dou relevância ao fato de que o controle 
jurisdicional dos atos administrativos deve se limitar ao exame do 
cumprimento dos requisitos formais respectivos, da conformidade do ato 
com os mandamentos constitucionais e legais aplicáveis, sendo certo que o 
alcance do ofício judicante não pode avançar, na grande maioria das vezes, 
ao mérito da conduta do administrador público.
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Busca a impetrante na presente ação, do que se depreende 
da inicial e dos documentos apresentados, a suspensão dos atos relativos 
aos Processos Administrativos nº 1/002763/03 e 1/003035/03 (Autos 
de Infrações nºs 2003.06006-7 e 2003.06008-7, respectivamente), até a 
manifestação em definitivo do presente mandamus, e que a autoridade 
coatora se abstenha de promover condutas de constrição ou cobrança da 
empresa apelada, referente à matéria submetida à apreciação judicial, ou, 
ainda, venha a dificultar a expedição de Certidões de Regularidade Fiscal 
relativas ao objeto do feito e inscrevê-la nos Cadastros de Inadimplentes.

Fazendo breve narrativa dos autos, tem-se que a autora foi 
alvo de fiscalização iniciada com a Ordem de Serviço nº 2002.13327, 
emitida em 11/06/2002, continuada por atos posteriores, a partir dos 
quais resultaram na lavratura de 03 (três) Autos de Infração, sob os nºs 
2003.06005-7, 2003.06006-7 e 2003.06008-7.

Em julgamento proferido pela CONAT – Célula de Primeira 
Instância do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria da 
Fazenda do Estado do Ceará, foi reconhecida a improcedência do AI 
nº 2003.06005-7, com a declaração de nulidade das demais autuações 
(2003.06006-7 e 2003.06008-7), por impedimento da autoridade 
administrativa (Secretário da Fazenda) para a prática do ato designatório 
(continuidade) da ação fiscal, além da sua extemporaneidade.

Levadas as matérias para apreciação da 1ª Câmara de 
Julgamento do Conselho de Recursos Fiscais (2ª instância administrativa), 
as nulidades reconhecidas nos AI's nºs 2003.06006-7 e 2003.06008-7, 
foram confirmadas. Contudo, a empresa autora protocolou Embargos 
Declaratórios contra as decisões provenientes dos Processos Administrativos 
nº 1/002763/03 e 1/003035/03. 

Através de Recursos Especiais, o Estado do Ceará, por 
intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, recorreu para o Conselho de 
Recursos Tributários (3ª instância administrativa), objetivando afastar todas 
as nulidades declaradas em 2ª instância (03 processos administrativos), 
com pretensão de ver o retorno dos autos à instância singular para novo 
julgamento.

Assim, enquanto pendentes os Recursos Especiais dos 
AI's nºs 2003.06006-7 e 2003.06008-7, em razão das interposições dos 
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Aclaratórios, os membros do Conselho de Recursos, em 31/08/2005, 
deliberaram sobre o AI nº 2003.06005-7, mantendo a decisão de nulidade 
proferida pela 1ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Fiscais. 
Referida decisão transitou em julgado na esfera administrativa, com o 
reconhecimento definitivo de invalidade do ato designatório (Portaria nº 
0297/2003) que deu ensejo à ação fiscal ora questionada.

Tem-se que, quando da apreciação pelo Conselho de 
Recursos Tributários dos AI's nºs 2003.06006-7 e 2003.06008-7, em 
sessão plenária ocorrida em 01/02/2011, os membros deram, por maioria 
de votos (desempate da Presidência), provimento aos Recursos Especiais 
protocolados pelo Estado do Ceará, reformando a decisão de nulidade 
proferida pela 1ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Fiscais, 
com determinação de retorno das autuações à instância monocrática, para 
novo julgamento.

Na peça inicial, fls. 01/15, aduz a empresa apelada, em 
suma, que a “autoridade impetrada teria deixado de estender os efeitos 
da nulidade da ação fiscal já declarada através do auto de infração 
administrativo de nº 2003.06005-7, para os demais autos de infração 
lavrados durante a mesma ação fiscal, quais sejam, os de nºs 2003.06006-7 
e 2003.06008-7.” Acrescenta que, “o fato da Autoridade haver deixado de 
aplicar decisão administrativa já transitada em julgado, que reconheceu a 
nulidade da ação fiscal originária, (…) implica em ofensa ao Princípio da 
Segurança Jurídica, coisa julgada administrativa, isonomia, razoabilidade 
e proporcionalidade.”

Nas informações de fls. 263/278, esclarece a parte impetrada, 
resumidamente, que os Conselheiros da 3ª instância administrativa, 
presentes quando do julgamento do AI nº 2003.06005-7, em 31/08/2005, 
entenderam pela nulidade do processo, em razão da incompetência do 
Secretário da Fazenda em autorizar a continuidade da ação fiscal emanada 
pelo Diretor do Núcleo de Execução. Informa, outrossim, que na sessão 
de julgamento dos AIs nºs 2003.06006-7 e 2003.06008-7, decidiram os 
membros do Conselho de Recursos, diferentemente, pela competência 
do Secretário da Fazenda em designar servidor para toda e qualquer ação 
fiscal, seja em caráter de continuidade, prorrogação ou repetição fiscal, 
retornando os processos à instância singular para novo julgamento. Conclui 
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afirmando inexistir violação a direito líquido e certo, vez que as decisões 
foram devidamente motivadas.

Analisando a legislação tributária aplicável à matéria, à época 
das autuações postas em debate, vê-se que o art. 821, §§ 3º e 5º, incisos I e II, 
do Decreto nº 24.569/97 (norma que consolida e regulamenta a legislação 
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS), e dá outras providências), estabelece a competência 
para determinar a continuidade ou reinício da ação fiscal, sendo ambos 
restritos ao Diretor do Núcleo de Execução, in verbis:

“Art. 821. A ação fiscal começará com a lavratura do Termo 
de Início de Fiscalização, do qual constará, necessariamente:
(…)
§ 3º. Esgotados os prazos referidos no parágrafo anterior, 
sem que o sujeito passivo tenha sido cientificado do Termo 
de Prorrogação ou Conclusão dos trabalhos, conforme o 
caso, será obrigatoriamente emitido novo ato designatório 
para reinício da ação fiscal, pela autoridade a que se refere 
o parágrafo anterior.
(…)
§ 5º. Considera-se autoridade competente para designar 
ação fiscal:
I – O diretor do NEXAT ou, em sua ausência, o supervisor 
de célula;
II – O Secretário da Fazenda ou um dos coordenadores da 
SATRI, na hipótese do artigo 819 deste Decreto.”

 
Quanto ao fundamento legal da repetição de fiscalização, 

estabelece o art. 819, da mesma norma, que “é ato restrito do Secretário 
da Fazenda, que o faz através de Portaria.”

Considerando que, in casu, as lavraturas dos AI's nºs 
2003.06006-7 e 2003.06008-7, resultaram de ação fiscal continuada, e não 
repetida, como quer fazer crer o ente público estadual, com ordem emanada 
pelo Secretário da Fazenda, forçoso concluir por sua incompetência e, 
por consequência, a nulidade da ação fiscal correspondente, cumprindo a 
parte autora com seu ônus (art. 333, inciso I, do CPC), posto que a prova 
documental que acompanhou a inicial do Mandado de Segurança, bem 
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como aquela apresentada pela autoridade coatora, indicam que há um vício 
insanável de competência que culminou com a aplicação de multas.

Para se constatar a intenção de continuidade da Portaria nº 
0297/2003, fl. 45, basta simples leitura, in verbis:

PORTARIA Nº 0297/2003

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO 
CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
I – Designar JOSÉ GOTARDO DE PAULA FREIRE, 
matrícula 005622-1-4 e SERGIO RICARDO ALVES 
SISNANDO, matrícula 104054-1-6 sob a supervisão de 
ANTÔNIO SAMPAIO FILHO, matrícula 037994-1-7 para 
de acordo com o § 2º do artigo 88 da Lei nº 12.670, de 30 
de dezembro de 1996, DAR CONTINUIDADE A AÇÃO 
FISCAL de que trata o Projeto PROFUNDIDADE relativa 
ao período 1º/1/2000 a 31/12/2001, designada através da 
Ordem de Serviço nº 200228664, junto ao contribuinte 
METALGRÁFICA CEARENSE S.A. MECESA, inscrito 
no CGF sob o nº 06.102041-9.
DECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, 
em Fortaleza, 3 de abril de 2003.
              Paulo Rubens Fontenele Albuquerque
                 SECRETÁRIO DA FAZENDA 

Deve-se destacar que a atividade de lançamento do crédito 
tributário é ato vinculado, devendo o agente sujeitar-se às disposições 
legais, sob pena de sua inobservância macular, irremediavelmente, o ato 
praticado.

Em decisão emanada do Conselho de Recursos Tributários 
do Estado do Ceará, destaco o seguinte precedente com similitude ao caso 
concreto:

“ICMS. OMISSÃO DE VENDAS. SLE. REINÍCIO 
DA AÇÃO FISCAL. AUTORIDADE DESIGNANTE 
INCOMPETENTE. 
O Conselho Pleno, após conhecer do Recurso Especial 
interposto, admitido pela Presidência com base nos artigos 
7º, inciso II e 47, da Lei nº 12.732, de 24 de setembro de 
1997, resolve, por maioria de votos dar-lhe provimento, 



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 15 - 217, 2015

Apelação Cível

159

reformando a decisão proferida pela Câmara recorrida, 
declarando a Nulidade processual, em razão da 
inobservância do artigo 1º, § 2º, da Instrução Normativa 
n° 06/2005, nos termos do voto da Conselheira Relatora.”
(Recurso Especial nº 1/4050/2007 – Auto de Infração nº 
1/200708546, Relatora Conselheira Aderbalina Fernandes 
Scipião, 9ª Sessão Pleária ocorrida em 18/07/2011). 

No corpo do referido voto, deve-se enfatizar o seu 
entendimento:

“Constata-se que foram emitidas duas Ordens de 
Serviços: a primeira Ordem de Serviço nº 2007.03760 de 
07.02.2007 e a segunda Ordem de Serviço nº 2007.13496 
de 30.04.2007, esta foi assinada pela Orientadora da Célula 
de Auditoria, não foi aprovado pelo Orientador da Célula 
de Execução, nem tampouco houve a designação por um 
dos Coordenadores da CATRl, descumprindo o previsto no 
artigo 1°, § 2°, da Instrução Normativa nº 06/2005. 
Não resta dúvida que a Orientadora da Célula de Auditoria 
possui competência para designar servidor fazendário 
para promover ação fiscal, consoante dispositivo previsto 
no § 5°, inciso I, do artigo 821, do Decreto nº 24.569/97, 
contudo, não possui competência para determinar o seu 
reinício.
(…)
A ação fiscal foi reiniciada pela Orientadora da Célula de 
Auditoria – Ordem de Serviço nº 2007.13486, em 30 de 
abril de 2007. Apesar da Orientadora da Célula possuir 
competência para autorizar o início da ação fiscal, consoante 
determina o § 5º, do artigo 821, do Decreto n° 24.569/97, 
não possui competência para determinar o seu reinício, pois 
tal atribuição foi conferida apenas aos Coordenadores da 
CATRI.
Desse modo, há que se declarar a nulidade da autuação 
por restar caracterizada nos termos do artigo 32, da Lei nº 
12.732/97, regulamentada pelo Decreto n° 25.468/99. 
Ex positis, VOTO pelo conhecimento do Recurso Especial, 
dando-lhe provimento, para em grau de preliminar declarar a 
NULIDADE da autuação, nos termos deste voto, consoante 
artigo 32, da Lei nº 12.732/97, em razão da incompetência 
da autoridade designante para determinar o reinício da ação 
fiscal.”
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Com mais destaque, transcrevo o posicionamento contido no 
voto vencedor, dos procuradores do Estado que atuaram junto ao Conselho 
de Recursos Tributários, naquele julgamento, representando o Estado do 
Ceará, in verbis:

Dr. Matteus Viana Neto: “Consoante IN 28/2005, art. 1º, 
§ 2º, a competência para determinar o reinício da ação 
fiscal é de um dos coordenadores da CATRI. Da análise dos 
documentos vê-se que a determinação para o reinício da 
ação fiscal foi feita pelo supervisor, autoridade incompetente 
para tanto, razão pela qual a PGE retifica entendimento de 
fls. para que seja declarada a nulidade da ação fiscal por 
incompetência do agente designante." 

Dr. Ubiratan Ferreira de Andrade: “Embora a nulidade 
suscitada pelo recorrente mereça uma reflexão mais 
aprofundada, em um primeiro momento nos parece plausível 
acatar a nulidade da ação fiscal (em face da desobediência 
ao art. 1º, § 2º da Instrução Normativa na 06/2005), tendo 
em vista que a ordem de serviço nº 20041006 não foi 
autorizada por autoridade competente, qual seja um dos 
Coordenadores da CATRI."

Diante do contexto, e com fundamento no art. 32 da Lei nº 
12.732/97, que dispõe sobre a organização, estrutura e competência do 
Contencioso Administrativo Tributário, sobre os respectivos processos 
e dá outras providências, complementado pelo art. 53, caput e § 1º, do 
Decreto nº 25.468/99, deve-se declarar a nulidade dos atos praticados por 
autoridade incompetente e, em especial, a Portaria nº 0297/2003, fl. 45, 
além dos seus atos posteriores. Vejamos.

“Art. 32. São absolutamente nulos os atos praticados por 
autoridade incompetente ou impedidos, ou com preterição 
de qualquer das garantias processuais e constitucionais, 
devendo a nulidade ser declarada de ofício pela autoridade 
julgadora.”

“Art. 53. São absolutamente nulos os atos praticados por 
autoridade incompetente ou impedida, ou com preterição 
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de quaisquer das garantias processuais constitucionais, 
devendo a nulidade ser declarada de ofício pela autoridade 
julgadora. 
§ 1º Considera-se autoridade incompetente aquela a quem 
a legislação não confere atribuições para a prática do 
respectivo ato;”

Nesse aceno, não poderão ser convalidados os atos ora 
impugnados, como preceitua o § 5º do art. 53 da norma supra, eis que 
restaram comprovados os prejuízos da empresa autuada.

De mais a mais, se a administração, através da última 
instância administrativa, reconheceu a nulidade do Auto de Infração nº 
2003.06005-7 que, por sua vez, originou as demais autuações (2003.06006-
7 e 2003.06008-7), nada mais lógico que essas, por consequência, serem 
anuladas, pois decorreram do mesmo vício, independente da composição 
do Órgão Recursal, em nome da Segurança Jurídica que deve permear os 
administrados e o Poder Público e da coisa julgada administrativa.

A coisa julgada administrativa, desse modo, na esteira 
do ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, significa, tão 
somente, que determinado assunto foi decidido de forma definitiva na via 
administrativa, embora possa sê-lo na via judicial.

Os doutrinadores costumam apontar que o instituto tem o 
sentido de indicar mera irretratabilidade dentro da administração, ou a 
preclusão da via administrativa para o fim de inalterar o que foi decidido 
por órgãos administrativos.

Assim, quando a Administração Pública confere, através 
de um devido processo administrativo, direito a certa pessoa, não pode 
posteriormente partir para via jurisdicional no intuito de reformar sua 
decisão. 

No que concerne ao Princípio da Estabilização das Relações 
Jurídicas, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que, quando 
há direito conferido através de ato ilegal, sem a devida contribuição do 
administrado beneficiário, deve esse prevalecer. E, se esse direito havia 
sido concedido, como no caso ora analisado, criando verdadeira confiança 
de sua legalidade, e incorporação da situação jurídica do administrado, 
portanto, não poderia ser mais retirado.
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Exemplificando essa teoria, vemos que o primeiro julgamento 
definitivo, no Auto de Infração nº 2003.06005-7, ocorreu, em 31/08/2005, 
enquanto a apreciação das  demais autuações (2003.06006-7 e 2003.06008-
7), se deram, em 01/02/2011, mais de 05 (cinco) anos depois. 

Com efeito, o tempo transcorrido conferiu verdadeira 
estabilidade naquele direito, ainda que, hipoteticamente, tenha sido ilegal 
seu provimento, não podendo ser retirado face ao prejuízo maior que 
acarretaria. 

Na esteira do pensamento de José dos Santos Carvalho Filho, é 
certo que a jurisprudência aponta alguns casos em que foram convalidadas 
situações jurídicas ilegítimas, justificando-se a convalidação pela teoria do 
fato consumado, isto é, em certas ocasiões melhor seria convalidar o fato 
do que suprimi-lo da ordem jurídica, hipótese em que o transtorno seria 
de tal modo expressivo que chegaria ao extremo de ofender o princípio da 
estabilidade das relações jurídicas. (In Manual de Direito Administrativo, 
14ª edição, Editora Lumen Juris, 2005).

Decorre, portanto, da citada norma a clara intenção de 
sobrelevar o princípio da proteção à confiança, de modo que, após 5 (cinco) 
anos e desde que tenha havido boa-fé, fica limitado o poder de autotutela 
administrativa e, em consequência, não mais poderá a Administração 
suprimir os efeitos favoráveis que o ato produziu para seu destinatário.

Na mesma linha, observa Altamiro do Couto e Silva:

"MIGUEL REALE é o único dos nossos autores que analisa 
com profundidade o tema, no seu mencionado "Revogação 
e Anulamento do Ato Administrativo" em capítulo que tem 
por título "Nulidade e Temporalidade". Depois de salientar 
que "o tempo transcorrido pode gerar situações de fato 
equiparáveis a situações jurídicas, não obstante a nulidade 
que originariamente as comprometia", diz ele que "é mister 
distinguir duas hipóteses: (a) a de convalidação ou sanatória 
do ato nulo e anulável; (b) a perda pela Administração do 
benefício da declaração unilateral de nulidade (lebénéfice 
du préalable)"". 
(In Os Princípios da Legalidade da Administração Pública e 
da Segurança Jurídica no Estado de Direito Contemporâneo, 
Revista da Procuradoria-Geral do Estado, Publicação do 
Instituto de Informática Jurídica do Estado do Rio Grande 
do Sul, volume 18, nº 46, 1988, p.11/29). 
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Logo, esse é o tema angular do Estado de Direito sob a forma 
de proteção à confiança.

Segundo Karl Larenz, que também vê como aspecto do 
princípio da segurança jurídica o da confiança:

“O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada 
pelo comportamento do outro e não tem mais remédio 
que protegê-la, porque poder confiar (…) é condição 
fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta 
de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica.”
(Derecho Justo – Fundamentos de Ética Jurídica, Madri, 
Civitas, 1985, p. 91).

Evidencia-se que esse princípio da confiança tem um 
componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. 
Portanto, como afirma Miguel Reale sobre a revisão dos atos administrativos:

“Não é admissível, por exemplo, que, nomeado 
irregularmente um servidor público, visto carecer, na 
época, de um dos requisitos complementares exigidos 
por lei, possa a Administração anular seu ato, anos e anos 
volvidos, quando já constituída uma situação merecedora 
de amparo e, mais do que isso, quando a prática e a 
experiência podem ter compensado a lacuna originária. 
Não me refiro, é claro, a requisitos essenciais, que o tempo 
não logra por si só convalescer, - como seria, por exemplo, 
a falta de diploma para ocupar cargo reservado a médico, 
- mas a exigências outras que, tomadas no seu rigorismo 
formal, determinariam a nulidade do ato.
Escreve com acerto José Frederico Marques que a 
subordinação do exercício do poder anulatório a um 
prazo razoável pode ser considerado requisito implícito 
no princípio do due process of law. (...) haverá infração 
desse ditame fundamental toda vez que, na prática do 
ato administrativo, por preterido algum dos momentos 
essenciais à sua ocorrência; porém destruídas, sem 
motivo plausível, situações de fato, cuja continuidade 
seja economicamente aconselhável, ou se a decisão não 
corresponder ao complexo de notas distintivas da realidade 
social tipicamente configurada em lei.”
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(In Revogação e Anulamento do Ato administrativo, 2ª 
edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1980).

Outra forma de se fechar as portas tanto para o Judiciário 
quanto para o Poder de Autotutela Administrativa, sendo forçoso reconhecer 
a existência de coisa julgada administrativa, ocorre quando o direito 
adquirido é conferido em decisão oriunda de processo administrativo, 
igualmente ocorrendo com o ato jurídico perfeito.

Segundo Alexandre de Morais:

“Direito adquirido constitui-se num dos recursos de 
que se vale a Constituição da República para limitar 
a retroatividade da lei. A utilização da lei em caráter 
retroativo, em muitos casos, repugna porque fere situações 
jurídicas que já tinham por consolidadas no tempo, e esta é 
uma das fontes principais da segurança da sociedade.”
(In Direito Constitucional, Editora Atlas, 2006).

Finalmente, deixo de conhecer da alegação de inexistência 
de cerceamento de defesa contido nas razões de apelação, porquanto esse 
tópico não foi levantado pela parte apelada, não se manifestando o juiz na 
sentença, encontrando óbice, por consequência, para seu enfrentamento.

DIANTE DO EXPOSTO, considerando a doutrina e 
jurisprudência pertinentes a matéria, voto pelo CONHECIMENTO EM 
PARTE DOS RECURSOS OFICIAL E APELATÓRIO, mas para NEGAR-
LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Fortaleza, 16 de março de 2015.
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PROCESSO Nº 0474246-08.2010.8.06.0001
APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA
APELANTE: ALIANÇA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO 
LTDA.
APELADOS: JOSÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO e MARIA 
ADAILDA DE OLIVEIRA BARROS ALEXANDRE
ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
RELATOR: DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES

E M E N TA :  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L . 
EMBARGOS DE TERCEIRO. CLÁUSULA 
DE INTRANSFERIBILIDADE SOBRE 
O BEM. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO 
PRONTUÁRIO DO VEÍCULO JUNTO 
AO ÓRGÃO COMPETENTE (DETRAN) 
NA DATA DA AQUISIÇÃO. FRAUDE 
À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA 
BOA-FÉ DO TERCEIRO. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 1.046 DO CPC. PRECEDENTES 
J U R I S P R U D E N C I A I S .  Ô N U S  D A 
SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. 
RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E 
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1– Inexistindo, à época da transferência do veículo 
para o embargante, restrição sobre o bem, e ausente 
comprovação da má-fé do terceiro adquirente, 
a manutenção da constrição do bem, no caso, 
caracterizaria a imposição de penalidade indevida 
àquele cuja boa-fé se presume.
2– Preenchidos os requisitos do art. 1.046 do 
código de Processo Civil, devem ser julgados 
procedentes os Embargos de Terceiro.
3– Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4– Cumpre a parte embargada arcar com a 
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totalidade das custas e honorários advocatícios 
se, ao tomar ciência dos Embargos de Terceiro, 
impugna-os, insistindo na manutenção da restrição 
e postulando a improcedência da pretensão 
deduzida pela embargante. Aplicação do Princípio 
da Sucumbência, previsto no art. 20, caput, do 
CPC.
5– Diante do decaimento integral dos embargados, 
inverto a condenação sucumbencial, nos termos 
fixados na sentença. 
6– Recurso Apelatório CONHECIDO e PROVIDO, 
para desconstituir a restrição judicial havida sobre 
o veículo, invertendo a condenação da verba 
sucumbencial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, 
em conhecer do recurso apelatório, dando-lhe provimento, nos termos do 
voto do Relator, que faz parte desta decisão.

Fortaleza, 6 de julho de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Apelatório interposto por ALIANÇA 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA., contra 
sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, 
fls. 375/378, que, nos autos dos Embargos de Terceiro propostos contra 
JOSÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO e MARIA ADAILDA 
DE OLIVEIRA BARROS ALEXANDRE, julgou-os improcedentes, 
entendendo que a cadeia de transferência do veículo, “teve como objetivo 
burlar eventual satisfação do crédito dos autores da ação principal” - Ação 
de Indenização, “caracterizando fraude contra credores, nos termos do 
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art. 158 e seguintes do Código Civil.” Condenou a embargante, ainda, em 
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da causa.

Opostos Embargos de Declaração pela autora, fls. 425/433, 
foram rejeitados, com a manutenção dos comandos contidos no dispositivo 
sentencial, fls. 434/435.

Nas razões recursais, fls. 437/444, sustenta a apelante 
ser proprietária e terceira adquirente de boa-fé do automóvel gravado 
com cláusula de intransferibilidade, na Ação Ordinária de Indenização, 
porquanto os elementos da suposta fraude ao credor, quais sejam, eventus 
sammi e consilium fraudis, não estão presentes. Aduz ter adquirido o 
veículo quando inexistia restrições junto ao órgão competente (DETRAN). 
Ao final, pugna pela reforma in totum da sentença, para o fim de determinar 
“sejam cessados os efeitos da restrição judicial do bem objeto da presente 
demanda, tornando-o livre e desimpedido,” com a consequente inversão do 
ônus sucumbencial.

Apresentadas contrarrazões, fls. 448/460, requerendo a 
manutenção da decisão singular.

É o relatório.
À revisão. 

Fortaleza, 3 de junho de 2015.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos ao 
conhecimento do recurso, eis que próprio, tempestivo e devidamente 
preparado.

A questão da controvérsia deriva do fato que o veículo 
Scania, tipo ônibus, placas JTS 2560, ano 1989, foi objeto de constrição 
nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais movida por 
JOSÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO e MARIA ADAILDA DE 
OLIVEIRA BARROS ALEXANDRE, para garantir possível execução, 
em caso de procedência, por se tratar do único bem pertencente a empresa 
promovida - ALVIMARES LOCAÇÃO V.T.ET. LTDA. 
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In casu, pretende a apelante reformar a sentença, para que 
lhe seja declarada a propriedade do veículo objeto da lide, excluindo a 
restrição sobre este recaída, conforme dispõe o art. 1.046 do Código de 
Processo Civil:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou 
esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, 
em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, 
alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, 
partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou 
restituídos por meio de embargos.”

Pelo que se extrai dos autos, narra a embargante ALIANÇA 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO TLDA., que adquiriu o 
veículo registrado por meio do Documento Único de Transferência – DUT, 
no DETRAN/SE, de TAJUMAR TRANSPORTES LTDA., pelo preço 
ajustado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), recibos de fls. 416/418, 
transferindo-o para o seu nome, junto ao órgão competente, em 08 de 
fevereiro de 2006, fl. 415. Quanto a tal documento, não houve impugnação, 
restando caracterizada, portanto, a propriedade do bem.

Sustenta ser nula a averbação de intransferibilidade no registro, 
vez que a constrição, apesar de ter sido ordenada em 18 de fevereiro de 
2003, fl. 395, apenas foi efetivada, em 15 de setembro de 2008, fl. 408.

Mutatis mutandis, não se pode olvidar do disposto no art. 808, 
inciso II, da Legislação Processual Civil, que seja:

“Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:
(…)
II – se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;”

Como se vê, à época da celebração da compra e venda do 
bem, não havia condição restritiva sobre o veículo, bastando conferir no 
documento de fl. 415, no campo OBSERVAÇÕES, estando expresso, em 
letras garrafais: SEM RESTRIÇÕES.

Registro, ainda, que é de ser presumida a boa-fé na realização 
do negócio, em especial do adquirente, pois não configuradas as hipóteses 
previstas na Súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
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“O reconhecimento da fraude à execução depende do 
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé 
do terceiro adquirente.”

Com efeito, os elementos documentais demonstram a ausência 
de conluio entre a empresa promovida na Ação Indenizatória originária e 
o adquirente do bem, ora apelante, posto que o negócio foi realizado bem 
antes de concretizado o registro de restrição sobre o veículo, inexistindo 
configuração de fraude à execução e, por isso, resta inadmitida a imposição 
de limitação judicial à transferência do bem. Nessa toada, precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO 
DE VEÍCULO. ADQUIRENTE DE MÁ-FÉ. FRAUDE À 
EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte inclina-se no sentido 
de que presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando 
não houver registro no órgão competente acerca da restrição 
de transferência do veículo, devendo ser comprovado pelo 
credor que a oneração do bem resultou na insolvência do 
devedor e que havia ciência da existência de ação em curso 
(Precedentes: REsp 944.250/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 
de 20.8.2007; AgRg no REsp 924.327/RS, Rel. Min. José 
Delgado, DJ de 13.8.2007; AgRg no Ag 852.414/DF, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, DJ de 29.6.2007)." (REsp 675.361/
CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
julgado em 25.8.2009, DJe 16.9.2009.) 2. No presente caso, 
o Tribunal de origem, com apoio na analise pormenorizada 
dos elementos dos autos concluiu demonstrado o estado de 
insolvência do devedor, o conhecimento da existência de 
ação em curso e a má-fé do adquirente que agiu em conluio 
com a sua mãe, devedora.
3. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a 
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 
pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas 
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso 
especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.”
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(AgRg no AREsp 511.016/MG, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
28/04/2015, DJe 05/05/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE 
À EXECUÇÃO. REQUISITOS. SÚMULA Nº 375/STJ. 
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 
NºS 7 E 83/STJ.
1. O acórdão recorrido está em harmonia com a 
jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que 
a simples existência de ação em curso no momento da 
alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à 
execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior, 
devidamente registrada, que se prove o conhecimento da 
referida ação judicial pelo adquirente para que se possa 
considerar caracterizada a sua má-fé, bem como o consilium 
fraudis. Inteligência da Súmula nº 375/STJ.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto 
fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do 
recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a 
jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula 
nº 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 138.779/DF, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 18/09/2014, DJe 25/09/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
TERCEIROS. SÚMULA 375/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, à 
falta de registro da constrição que sofre o bem alienado, 
há presumir boa-fé do terceiro que o adquire, salvo se 
demonstrado o contrário.
2. "O reconhecimento da fraude à execução depende do 
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé 
de terceiro adquirente" (Súmula 375 do STJ).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 541.935/PR, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, 
DJe 01/10/2014).
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Diante do contexto, cumpre a parte embargada arcar com a 
totalidade das custas e honorários advocatícios se, ao tomar ciência dos 
Embargos de Terceiro, impugna-os, insistindo na manutenção da restrição 
e postulando a improcedência da pretensão deduzida pela embargante, com 
aplicação do Princípio da Sucumbência, previsto no art. 20, caput, do CPC.

Sendo assim, diante do decaimento integral dos embargados, 
inverto a condenação sucumbencial, nos termos fixados na sentença. 

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer e dar 
provimento ao recurso de apelação, eis que suficientemente demonstrada 
a aquisição de boa-fé, impondo-se a reforma da sentença, para julgar 
procedente os Embargos de Terceiro, da forma como requerido.

É como voto.

Fortaleza, 6 de julho de 2015.
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PROCESSO Nº 0501204-80.2000.8.06.0001/1
APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA
APELANTE: DISCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
APELADO: MANUEL GOMES FILHO
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª CÂMARA CÍVEL
RELATOR: DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES

E M E N TA :  C I V I L .  A P E L A Ç Ã O . 
ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. 
INOVAÇÃO PELO ESTIPULANTE. 
DESFAZIMENTO DO BENEFÍCIO 
OUTRORA DESTINADO AO APELADO. 
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
CLÁUSULA INIBITÓRIA. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ONEROSO 
DA ESTIPULAÇÃO. PRETENSÃO DO 
TERCEIRO DENEGADA. INVERSÃO DA 
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO 
CONHECIDO E PROVIDO.
1. É perfeitamente possível que uma pessoa 
convencione com outra, estipulando certa 
vantagem a terceiro, que não é parte do contrato. 
Nesse caso, estabelece-se um vínculo jurídico entre 
o estipulante e o promitente, sem necessidade de 
consentimento do beneficiário, terceiro em favor 
de quem se pactuou.
2. Por outro lado, o terceiro somente poderá exigir 
a obrigação se o estipulante não inovar o pacto, 
à luz da disciplina legal contida no Código Civil, 
bastando a declaração unilateral do estipulante 
para desfazer a cláusula em benefício de terceiro, 
ou substituí-lo, desde que ainda não tenha sido 
cumprida a prévia estipulação, caso da espécie.
3. No mais, inexiste definição do caráter oneroso, 
extraída da literalidade da cláusula estipulatória, 
além do que não restou demonstrada a prestação dos 
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serviços advocatícios, proclamada pelo apelado, 
relativamente ao negócio jurídico subjacente do 
qual decorreu a extinta cláusula.
4. Pretensão do apelado denegada. Inversão da 
sucumbência.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade 
de votos, em conhecer do Recurso de Apelação para dar-lhe provimento, 
nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão.

Fortaleza, 17 de novembro de 2014.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por DISCAR 
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., contra sentença oriunda do 
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, proferida nos autos da 
Ação Ordinária nº 0501204-80.2000.8.06.0001/0, deduzida por MANUEL 
GOMES FILHO, que julgou procedente o pedido, condenando a apelante a 
pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de perdas e danos suportadas 
pelo autor da demanda.

Na inicial, narra o autor que prestou serviços advocatícios à 
sociedade empresária demandada, de 1990 a 1997, assessorando-lhe em 
diversas transações. Em pagamento, afirma que a acionada estipulou, 
em seu favor, o recebimento de uma unidade condominial, por meio 
de cláusula disposta em Escritura Pública de Confissão de Dívida com 
Garantia Hipotecária, lavrada em razão de negócio jurídico entabulado 
entre a Discar Distribuidora de Veículos Ltda. e a sociedade empresária 
Soplan – Sociedade de Planejamento e Incorporações Ltda., que se 
obrigou a entregar à primeira diversas unidades condominiais de certo 
empreendimento imobiliário, dentre elas a destinada ao autor, por livre 
estipulação da parte ré.
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Aduz que algumas disposições estabelecidas no citado 
instrumento público foram alteradas, posteriormente, restando, contudo, 
inalterada a referida estipulação da unidade condominial, em favor do 
demandante.

Forte no art. 1.098 do Código Civil de 1916, requer a outorga 
definitiva do imóvel a ele destinado, por livre disposição da ré, ou, acaso 
impossível o cumprimento da obrigação, o pagamento de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), por perdas e danos (fls. 02/14).

A seu turno, a sociedade empresária demandada afirma ter 
contratado o autor, em período pretérito, porém, não a partir do negócio 
entabulado com a Soplan – Sociedade de Planejamento e Incorporações 
Ltda. Informa que seu advogado, a partir de então, passou a ser José 
Lindival de Freitas, tendo em vista a atitude empreendida pelo autor, que 
passou a representar os interesses jurídicos da Soplan, adversos aos seus.

Ao contrário do que afirma o autor, assevera a contestante 
que não lhe deve nada, a título de honorários advocatícios, razão pela qual 
requer a improcedência do pedido (fls. 47/51).

Sobreveio sentença de mérito, na qual o magistrado 
reconheceu o direito pretendido pelo autor, por entender que a estipulação 
da aludida unidade condominial, em seu favor, não fora revogada por 
nenhum documento posterior, devendo prevalecer a declaração de vontade, 
outrora emitida pela contestante (fls. 112/123).

Em sede de apelação, este Órgão Revisor anulou a sentença, 
por vislumbrar cerceamento de defesa, na medida em que a sociedade 
empresária Discar Distribuidora de Veículos Ltda. não teve oportunidade 
de demonstrar as razões que justificaram o desfazimento do ajuste entre 
as partes, quanto à prestação dos serviços advocatícios e a quitação 
relacionada a eles, reputando imprescindível para o julgamento da lide, 
haja vista o caráter oneroso da havida estipulação em favor do autor.

Durante a instrução probatória, foram colhidos os depoimentos 
das partes e de algumas testemunhas, tendo os litigantes ofertado memoriais.

Na sentença, a juíza julgou procedente o pedido, por entender 
que a Discar Distribuidora de Veículos Ltda. não comprovou o término 
e subsequente quitação dos serviços advocatícios prestados pelo autor, 
razão pela qual lícita é a cobrança do beneficiário (Manuel Gomes Filho), 
relativamente ao bem estipulado (unidade condominial) pela Discar 
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Distribuidora de Veículos Ltda. Outrossim, consignou que os instrumentos 
contratuais posteriores à Escritura Pública de Confissão de Dívida com 
Garantia Hipotecária, pactuados entre a sociedade empresária ré e a 
Soplan, ratificaram a cláusula concernente à estipulação do aludido bem 
imóvel, em favor do autor (fls. 326/332).

Irresignada, a sociedade empresária Discar Distribuidora de 
Veículos Ltda. interpôs o presente apelo, requerendo a reforma integral da 
sentença, basicamente alegando a inexistência dos serviços advocatícios 
prestados pelo apelado, relativamente ao negócio jurídico entabulado entre 
a recorrente e a Soplan – Sociedade de Planejamento e Incorporações Ltda. 
Assevera que contratou o advogado José Lindival de Freitas para tal fim, 
enquanto o apelado foi contratado pela Soplan (fls. 335/342).

Nas contrarrazões, Manuel Gomes Filho advoga que a 
estipulação de bem imóvel, em seu favor, constante da mencionada 
Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária – 
decorrente de negócio jurídico havido entre a sociedade empresária Discar 
Distribuidora de Veículos Ltda. e a Soplan – Sociedade de Planejamento 
e Incorporações Ltda. – é norma válida entre as partes, conquanto não 
revogada pelo estipulante, nos diversos instrumentos aditivos e acessórios 
ao pacto havido entre a apelante e a Soplan – Sociedade de Planejamento 
e Incorporações Ltda.

Com supedâneo no art. 439, do Código Civil, que cuida da 
promessa de fato de terceiro, requer o improvimento do apelo (fls. 348/353).

É o relatório.
À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em 
apreço, passo à análise do mérito.

A controvérsia gravita em torno da suposta validade de 
cláusula de estipulação em favor de terceiro, consignada em instrumento 
público de confissão de dívida, reconhecido pelas partes.

Nosso ordenamento jurídico prevê estipulações em favor 
de terceiro, a permitir verdadeira exceção ao princípio da relatividade 
dos efeitos do contrato, que, nas palavras de CARLOS ROBERTO 
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GONÇALVES, in Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais, 
vol. 3, 7. ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 116: “… se funda na ideia de que 
os efeitos do contrato só se produzem em relação às partes, àqueles que 
manifestaram a sua vontade, vinculando-os ao seu conteúdo, não afetando 
terceiros nem seu patrimônio.”

Assim, é perfeitamente possível que uma pessoa convencione 
com outra, estipulando certa vantagem a terceiro, que não é parte do 
contrato. Nesse caso, estabelece-se um vínculo jurídico entre o estipulante 
e o promitente, sem necessidade de consentimento do beneficiário, terceiro 
em favor de quem se pactuou.

O art. 436, do Código Civil assinala: “O que estipula em favor 
de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação”; ao passo que “ao 
terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido 
exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a 
ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438.”

Nesses termos, é clara a partícula condicionante imposta pelo 
legislador, ao afirmar que o terceiro somente poderá exigir a obrigação 
se o estipulante não inovar o pacto, a significar que, nos termos do art. 
438, do mesmo diploma legal, “o estipulante pode reservar-se o direito 
de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua 
anuência e da do outro contratante.”

In casu, as partes confirmam a existência da cláusula de 
estipulação em favor de terceiro, presente na Escritura Pública de Confissão 
de Dívida com Garantia Hipotecária, lavrada em razão de negócio jurídico 
entabulado entre a sociedade empresária Discar Distribuidora de Veículos 
Ltda. e a sociedade empresária Soplan – Sociedade de Planejamento e 
Incorporações Ltda. Tais sociedades empresárias pactuaram, anteriormente, 
permuta de bens imóveis, servindo-se o instrumento público telado como 
confissão de dívida da devedora (Soplan – Sociedade de Planejamento 
e Incorporações Ltda.) em relação à credora (Discar Distribuidora de 
Veículos Ltda.), de cuja negociação derivou a referida estipulação em 
favor do apelado, nos seguintes termos (fls. 253/256):

“ [...]
A DEVEDORA se obriga a pagar a citada dívida com a 
entrega, para a CREDORA, ou para quem esta indicar, de 
17 (dezessete) unidades, prontas e acabadas, do edifício 
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YATCH BEACH FLAT, que aquela se obrigou a construir 
no terreno acima descrito, por ocasião da assinatura do 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROTOCOLO DE 
INTENÇÃO, sendo estas as unidades: 705, 801, 802, 803, 
804, 805, 806, 807, 808, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 
1206, 1207, 1208. A DEVEDORA fica autorizada, de logo, 
a escriturar a unidade 705 em nome de MANUEL GOMES 
FILHO, brasileiro, casado, advogado, CPF n. 383.914.303-
71, ou para quem este indicar.
[...]”

Acontece que, por intermédio do Termo de Acordo de 
retificação e ratificação do citado instrumento público de confissão de 
dívida, dentre outros avençados entre a Discar Distribuidora de Veículos 
Ltda. e a Soplan – Sociedade de Planejamento e Incorporações Ltda., assim 
consignaram as referidas contraentes (fl. 293):

“[...]
1º) As partes ora acordantes ratificam os instrumentos 
supracitados, que ficam fazendo parte integrante do presente 
termo de acordo final, procedendo às seguintes alterações:
[...]
b. a  DISCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., 
fará jus às seguintes unidades imobiliárias: 705, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 
1206, 1207, 1208, e mais os apartamentos tipo cobertura, 
do mesmo empreendimento, de nºs. 1607 e 1608.
[...]”

Vê-se, pois, sem sombra de dúvidas, a inovação feita pela 
estipulante –  a sociedade empresária Discar Distribuidora de Veículos 
Ltda., –  no sentido de direcionar a unidade condominial 705 para a sua 
propriedade, desistindo, pois, da anterior estipulação em favor do advogado 
Manuel Gomes Filho. 

Nesses moldes, afasto a interpretação dada pela juíza de 
primeiro grau, que entendeu prevalecer a cláusula estipulatória porque 
não expressamente revogada pelo instrumento particular posterior (fl. 
293), acima mencionado, porquanto hialina a desobrigação da promitente 
(Soplan – Sociedade de Planejamento e Incorporações Ltda.), face ao 
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redirecionamento, pela estipulante (Discar Distribuidora de Veículos 
Ltda.), da destinação da unidade condominial 705.

Vale dizer, por oportuno, que inexiste cláusula pactuada 
no documento objeto da lide, nos termos do art. 437, do Código Civil, 
verbis: “Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o 
direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar 
o devedor.” Nesse sentido, a balizada doutrina de CARLOS ROBERTO 
GONÇALVES, in Direito Civil Brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais, 
vol. 3, 7. ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 122: “Se se estipular que o 
beneficiário pode reclamar a execução do contrato, o estipulante perde o 
direito de exonerar o promitente (CC, art. 437). Destarte, a estipulação 
será irrevogável. A ausência de previsão desse direito sujeita o terceiro 
à vontade do estipulante, que poderá desobrigar o devedor, bem como 
substituir o primeiro na forma do art. 438.”

Basta, portanto, a declaração unilateral do estipulante para 
o desfazimento da cláusula em benefício de terceiro, como ocorrente na 
espécie, vez que ainda não havia sido cumprida a prévia estipulação.

Inobstante, na sentença, a magistrada consigna que: “..., para 
se ter por rompida a estipulação em favor de terceiro, com causa onerosa, 
caberia à DISCAR comprovar o término dos serviços advocatícios 
prestados pelo autor e de ter ela quitado os valores devidos a este título.”

Esse entendimento é albergado por SÍLVIO RODRIGUES, na 
obra intitulada Direito Civil, vol. 3, 28. ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
97, a afirmar que se “... o negócio não se enquadra entre os gratuitos, por 
derivar de causa onerosa, a liberalidade do estipulante encontra barreira 
no interesse do beneficiário. Assim, por exemplo, se a estipulação foi 
obtida para compensar um débito do estipulante, que desse modo obtém 
quitação do beneficiário, será injusta a lei que permita a liberação do 
devedor, ou a substituição do terceiro.”

Todavia, impõe-se a seguinte observação: inexiste definição 
do caráter oneroso da estipulação, extraída da literalidade da cláusula 
respectiva do instrumento de confissão de dívida.

Outrossim, ainda que se considerasse a ilação da magistrada 
de origem, há de se ver que a conclusão a que chegou  – de que a apelante 
deve pagar os serviços advocatícios prestados pelo apelado, conquanto não 
comprovada a quitação – , requer premissa fática e jurídica insuperável, 
que não está demonstrada nos autos, a saber, a prestação dos tais serviços 
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advocatícios, relacionados aos negócios pactuados entre a Discar 
Distribuidora de Veículos Ltda. e a Soplan – Sociedade de Planejamento e 
Incorporações Ltda.

Com efeito, tal questionamento é, basicamente, a defesa 
da apelante, durante o transcorrer do processo, a declarar que não deve 
honorários ao apelado porque este não lhe prestou os serviços respectivos, 
passando a defender os interesses jurídicos da sociedade empresária 
Soplan – Sociedade de Planejamento e Incorporações Ltda., no negócio 
que originou a demanda. 

Na exordial, esse fato incontroverso não é exposto pelo autor, 
que se limita a clamar pelo pretenso direito, apenas em razão da existência 
(pretérita) da cláusula em seu favor (terceiro), no multicitado instrumento 
público de confissão de dívida. Por outro lado, colho de seu depoimento 
pessoal (fls. 245) afirmação de que a estipulação havida (da unidade 
condominial 705) seria em pagamento de serviços advocatícios, o que não 
restou comprovado, como se lhe impõe o art. 333, inciso I, do CPC. 

As testemunhas a seguir, ouvidas em juízo, também, nada 
esclarecem a esse respeito. Vejamos:

“... que atualmente não trabalha na Discar e saiu em 
janeiro de 1997; que não lembra o ano da negociação, 
mas trabalhou de 1985 a 1996 com o Dr. Evandro Alencar 
[representante da Discar], prestando serviços para ele 
[...]; que não chegou a ter conhecimento por escrito da 
negociação, mas presenciou algumas reuniões em que 
o Dr. Evandro disse que passaria para o autor alguma 
unidade..."
[Depoimento da testemunha MÁRCIO HELIUS PINTO 
BILHAR, fls. 302/303]

“... que tem conhecimento que o autor foi advogado da 
promovida mas não sabe por quanto tempo...
[Depoimento da testemunha FRANCISCO VILMAR 
PINTO, fl. 304]

De outra sorte, elucidativo é o depoimento do advogado JOSÉ 
LINDIVAL DE FREITAS, a asseverar ter prestado serviços advocatícios 
para a apelante, no período relativo à negociação havida com a Soplan – 
Sociedade de Planejamento e Incorporações Ltda., fls. 306/307, litteris:
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“que o depoente prestava serviços profissionais na década 
de 90; que na época tinha o Dr. Manuel Gomes e saiu; que 
o autor era advogado da Discar e de um corretor o Ricardo 
Studart de nome Soplan era o empreendimento em que o 
Dr. Evandro estava envolvido; que não sabe como o Dr. 
Evandro tratou com o Dr. Gomes no tocante aos honorários, 
sabe que quando entrou recebeu a promessa de um flat por 
conta de honorários e depois trocou por duas salas no Trade 
Center e nesse período promoveu duas ações no nome do 
Dr. Evandro contra os empreendedores por conta da não 
construção no cronograma determinado; que foi exatamente 
por conta dessas duas ações que recebeu a promessa desse 
flat; que nunca chegou a receber esse flat; que depois 
fizeram esse acordo e o depoente optou por receber duas 
salas no Trade Center e desistiram das ações contra os ditos 
empreendedores; que reitera o fato do Ricardo Studart 
ser vinculado ao empreendimento do Dr. Evandro e o Dr. 
Gomes pediu para sair em face do Dr. Evandro e Ricardo 
Studart fazerem parte do mesmo empreendimento; que 
não entrou na negociação enquanto tinha outro advogado; 
que efetivamente foi contratado somente quando o Dr. 
Gomes não estava mais à frente dos negócios tomando 
conta dos interesses do Dr, Evandro; [...] que precisamente 
foi o depoente quem prestou assessoria jurídica no 
empreendimento na transação de incorporação do terreno 
do Dr. Evandro com a Construtora (Incorporadora) e não 
teve a interferência do autor...”

Há, nos autos, documento que comprova tais serviços, 
prestados pelo advogado JOSÉ LINDIVAL DE FREITAS, consubstanciado 
no Instrumento Particular de Transação celebrado entre a apelante, a Soplan 
– Sociedade de Planejamento e Incorporações Ltda. e outras pessoas, 
datado de 02/04/1995 (fls. 18/24). 

Cito excerto do referido documento, no que interessa:

“[...]
5.9 – SOPLAN e DISCAR reconhecem que EVANDRO, 
representante legal desta última, é credor de obrigações 
assumidas por RICARDO, titular da primeira, cujo 
cumprimento está sendo exigido através de ação judicial 
(Proc. n. 95.02.03554-2), promovida por aquele contra este, 
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perante o juízo da 6ª Vara Cível de Fortaleza. Acordam, em 
consequência da presente transação, em pôr termo ao feito 
em alusão, mediante a transferência das Salas Comerciais 
ns. 204 e 407, do Edifício Trade Center, nesta Capital, de 
propriedade da SOPLAN, a que tanto se obriga a fazer, 
para LINDIVAL, como pagamento de obrigações que 
EVANDRO assumiu  perante este, a título de honorários 
advocatícios.”

Assim, chego à seguinte conclusão: i) não restou demonstrado 
o caráter oneroso da estipulação em debate; ii) inexiste comprovação dos 
serviços advocatícios prestados pelo apelado à sociedade empresária 
Discar Distribuidora de Veículos Ltda., relativamente ao negócio jurídico 
e seus consectários, outrora entabulados entre a recorrente e a Soplan – 
Sociedade de Planejamento e Incorporações Ltda..

Dessarte, impossível reconhecer a eficácia da cláusula 
concernente à estipulação em favor de terceiro, disposta na recitada 
Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, 
fls. 253/256, tal como prevista, originariamente, em virtude da patente 
inovação da apelante, que a desfez, em ato posterior, à luz dos preceitos 
legais aplicáveis.

Sem embargo dessa compreensão, se efetivada a prestação 
dos serviços advocatícios admitidos na sentença, os quais não se acham 
vinculados ao negócio jurídico em apreço, como alhures consignado, 
sobeja, opportuno tempore, ao autor exercer o direito em ação própria.

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, 
DANDO-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente o pedido 
formulado na inicial.

Consequentemente, inverto o ônus da sucumbência, arbitrando 
honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos 
termos do § 4º do art. 20, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Fortaleza, 17 de novembro de 2014.
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PROCESSO Nº 0055785-24.2008.8.06.0001
RECURSO APELATÓRIO DA COMARCA DE FORTALEZA
APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
APELADA: DANIELLE FILGUEIRA JOHNSON
ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
RELATOR: DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE 
AÉREO. ATRASO NO VOO. MANUTENÇÃO 
NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. 
INAPLICÁVEL COMO EXCLUDENTE 
D E  N E X O  D E  C A U S A L I D A D E . 
DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS IN RE IPSA. FALHA 
NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. 
PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 
DIREITO DA AUTORA. CONFIGURAÇÃO 
DE DANOS MORAIS.  REDUÇÃO 
DO QUANTUM  INDENIZATÓRIO. 
ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES 
DESTE SODALÍCIO. APLICAÇÃO DOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO 
A P E L AT Ó R I O  C O N H E C I D O  E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - A relação estabelecida entre a empresa aérea 
prestadora de serviços e o passageiro é de consumo, 
razão pela qual são aplicáveis as disposições 
contidas no Código de Defesa do Consumidor. 
II - Sendo relação de consumo, a responsabilidade 
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civil da empresa de transporte aéreo é objetiva.
III - A reparação de danos decorrentes do atraso 
do voo não necessita da demonstração de 
culpa, bastando que se prove o fato e o nexo de 
causalidade. Estes elementos estão plenamente 
configurados na espécie, sobretudo quando, entre 
os passageiros, há crianças de tenra idade e a 
companhia aérea não busca minorar os transtornos 
decorrentes da injustificada demora.
IV - A necessidade de manutenção não programada 
de aeronave não configura caso fortuito ou força 
maior, bem como não justifica o atraso. Trata-se 
de caso fortuito interno inerente ao próprio serviço 
prestado, não afastando o dever de indenizar, nos 
termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.
V - No tocante à redução do quantum indenizatório, 
resta consolidado, tanto na doutrina, como na 
jurisprudência pátria o entendimento de que 
na fixação do valor da indenização por dano 
moral deve-se sempre ter o cuidado de não 
proporcionar, por um lado, um valor que para 
o autor se torne inexpressivo e, por outro, que 
seja causa de enriquecimento injusto, nunca se 
olvidando, que a indenização do dano imaterial, 
tem efeito sancionatório ao causador do dano e 
compensatório a vítima.
VI - Portanto, prospera a pretensão interposta no 
sentido de haver a minoração do valor indenizatório 
arbitrado - R$ 10.000,00 (dez mil reais), para 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais, adequando-o aos 
parâmetros adotados por esse Egrégio Tribunal. 
VII - Precedentes jurisprudenciais do Superior 
Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
VIII - Recurso Apelatório CONHECIDO e 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Turma 
Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Recurso Apelatório, para dar 
parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator, que 
faz parte desta decisão. 

Fortaleza, 24 de agosto de 2015.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso Apelatório apresentado em 
face de sentença do juízo da 27ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, 
fls. 183/186, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e 
Morais proposta por DANIELLE FILGUEIRA JOHNSON em desfavor 
da TAM LINHAS AÉREAS S.A., julgou procedente a pretensão autoral.

Narra a autora, em síntese, que adquiriu 03 (três) bilhetes 
aéreos da companhia recorrente, para ela, sua filha de apenas 1 (um) 
ano de idade e seu esposo, ida e volta, tendo como trechos Nova York/
Fortaleza/Nova York, acrescentando que as 02 (duas) rotas tinham escala 
em São Paulo. Ciente dos horários das passagens compradas pela TAM, 
adquiriu bilhetes da Companhia Delta Air Lines, para o trecho Nova York/
Washington (destino final), previsto para 20h20min do dia 15/07/2008. 
Esclarece que a ida transcorreu tudo como previsto. Contudo, o retorno, que 
tinha como presciência a saída de Fortaleza à 01h15min, com chegada em 
São Paulo às 07h e, posteriormente, saída às 08h45min com aterrissagem 
em Nova York às 17h45min do dia 15/07/2008, não sucedeu da mesma 
forma. 

Em 15 de julho de 2008, depois do embarque, encontrava-se 
dentro da aeronave com sua filha para regressar ao seu destino, seu marido 
havia ido dias antes, quando fora surpreendida com uma espera de quase 
03 (três) horas, sem qualquer esclarecimento no transcorrer desse intervalo. 
Diante desse contexto, antevendo que perderia seu voo de São Paulo para 
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Nova York, e depois de muita discussão, foi-lhe dada à oportunidade de 
embarcar em outro voo com destino a São Paulo, que sairia às 17h15min 
do mesmo dia, e chegaria às 20h45min, com embarque para Nova York 
previsto para às 22h30min. Quanto ao trecho da companhia Delta Air 
Lines – Nova York/Washington, informou a empresa requerida não possui 
responsabilidade pelo prejuízo.

Continua aduzindo que sofreu bastante com o atraso, teve 
gastos adicionais não previstos, preocupação com o bem estar de sua filha, 
havendo um desgaste emocional, e sem nenhuma assistência por parte 
da TAM, porquanto foi necessário ligar para seu irmão para buscá-las no 
aeroporto. Fundamenta seu pedido no Código Civil e no Código de Defesa 
do Consumidor, bem como em diversos precedentes jurisprudenciais, 
pugnando, ao final, pela procedência do pedido, com o fim de ser 
condenada a ré ao pagamento de Danos Materiais no importe de R$ 288,00 
(duzentos e oitenta e oito reais), referente à passagem do percurso Nova 
York/Washington, e Danos Morais, a ser arbitrado pelo juízo, nos moldes 
contidos na peça vestibular.

Na contestação, fls. 75/81, a demandada reconhece os fatos, 
justificando que ocorreu por motivos alheios a sua vontade, quais sejam, 
ajustes técnicos. Sustenta a ausência de responsabilidade em face da 
ocorrência de caso fortuito ou força maior, tendo em vista que o atraso do 
voo se deu em virtude de problemas técnicos que exigiram a manutenção 
não programada da aeronave, verificando-se, pois, uma excludente de 
responsabilidade, nos termos do art. 14 do CDC. Salienta que o problema 
apresentado era imprevisível, por isso a necessidade da intervenção para 
garantir a segurança e integridade física dos passageiros. Destaca que 
não restou comprovada irregularidade em seu procedimento, por isso 
não possui o dever de indenizar, tendo em vista a ausência de nexo de 
causalidade entre a conduta e os supostos prejuízos. Afirma que a autora 
não experimentou dano a sua honra capaz de gerar indenização, podendo 
acarretar, com isso, fonte de enriquecimento sem causa. Requer, por fim, 
sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na peça inicial.

Sobreveio sentença, fls. 183/186, julgando procedente o 
pedido inicial, para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização 
por danos materiais de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) e danos 
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morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O primeiro, corrigido 
pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 
ambos a partir da citação. Quanto aos danos morais, advindo juros de mora 
a partir da citação e correção monetária na forma estipulada na Súmula 
nº 362 do STJ. Condenou a promovida, ainda, em custas processuais e 
honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do Código de Processo 
Civil.

Apelou a demandada, fls. 192/203, formulando em suas razões 
as mesmas alegações contidas na contestação, acrescentando que não houve 
falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar, vez 
que prestou os cuidados necessários com a promovida, com fundamento no 
art. 14, inciso II, § 1º, do Código Consumerista. Alternativamente, acaso 
mantida a condenação, busca sua redução, em nome dos Princípios da 
Razoabilidade e Proporcionalidade. Requer o provimento do recurso, para 
que seja excluída a condenação imposta a título de dano moral, ou, acaso 
mantida, sua redução.

Contrarrazões apresentadas às fls. 217/223.
É o relatório.

Fortaleza, 10 de agosto de 2015.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e está devidamente preparado. 
Passo ao seu enfrentamento.

Versa a lide instaurada sobre pedido de indenização por danos 
materiais e morais advindos de alegada falha na prestação de serviço de 
transporte aéreo.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade das 
empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos 
termos do art. 14 do CDC, independe da existência da culpa e abrange 
o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e 
riscos. Dessa forma, tratando-se de responsabilidade objetiva, somente 
pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo 
do serviço, caso fortuito ou força maior.
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No caso concreto, a empresa aérea sustenta, para afastar 
o dever de indenizar, a necessidade de manutenção não programada da 
aeronave que transportaria a autora e sua filha. 

Ocorre, entretanto, que tal situação não possui o condão de 
afastar sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados, porquanto não 
configura excludente de nexo de causalidade, eis que reflete procedimento 
inerente ao serviço que presta. 

A respeito, pertinente transcrever a lição de Hamid Charaf 
Bdine Júnior: 

“A doutrina distingue, no tratamento da força maior, fortuito 
interno e externo, para concluir que apenas este último é 
suficiente para excluir o dever de indenizar. 
A distinção entre fortuito interno e externo se estabelece 
em razão de o primeiro ser inerente à atividade empresarial 
desempenhada, enquanto o segundo tem origem em 
fenômeno estranho a ela. O fortuito externo corresponde 
à força maior, pois não se insere no desdobramento natural 
da atividade organizada da empresa (SOUZA, 2004, p. 77).
Para caracterizar a força maior, há necessidade de o fato 
ser estranho à atividade do transportado, o que é ônus da 
empresa demonstrar. Assim, na jurisprudência argentina, 
o incêndio não exclui o dever de indenizar, salvo se 
demonstrada sua origem externa, e fatores naturais e 
climáticos só serão excludentes se adquirem magnitude 
significativa (CHERSI; FRANCESCUT. ZENTNER, 2006, 
p. 25-26).” 
(In Responsabilidade Civil por Danos Decorrentes do 
Transporte - Responsabilidade Civil e sua Repercussão nos 
Tribunais, Regina Beatriz Tavares da Silva, coordenadora, 
São Paulo, Editora Saraiva, 2008. p. 279/280).

Assim, ainda que se reconhecesse que o atraso do voo se 
deu por motivos de segurança, isso não teria o condão de afastar o dever 
de indenizar, porque os problemas de manutenção e de segurança das 
aeronaves configuram fortuito interno, inerentes ao serviço prestado.

No mesmo rumo, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO 
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VOO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME 
DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 
VALOR. RAZOABILIDADE.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto 
fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do 
recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem reexaminado o 
montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos 
morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias 
inexistentes no presente caso.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 616.295/RJ, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 12/05/2015, DJe 15/05/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NO 
VÔO. PERDA DE SEPULTAMENTO. VIOLAÇÃO 
DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS 
MORAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 
DE FATO. REVISÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 
ATENDIDOS. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, 
pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, 
fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada 
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame 
do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo 
enunciado 7 da Súmula do STJ
3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o 
valor fixado a título de indenização por danos morais, 
quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o 
valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às 
circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com 
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 558.549/MS, Rel. Ministra MARIA 
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 
14/04/2015, DJe 20/04/2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 
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OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 
DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 
PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 
AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. 
CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO 
DEVIDA.
1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 
falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 
direito à devida assistência material e informacional ao 
consumidor lesado, independentemente da causa originária 
do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de 
prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re 
ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos 
suportados pelo passageiro.
3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos 
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da 
presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, 
afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, 
reformar o julgado por via inadequada.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

Não fosse isso, a versão fática apresentada pela ré sequer 
restou comprovada. Nenhum documento foi juntado aos autos no sentido 
de demonstrar a realização de manutenção da aeronave a fim de comprovar 
o afirmado, bem como a crise que justificaria os atrasos em decolagens e 
pousos.

Não obstante o contexto apresentado, verifico que, no caso 
em tela, também restou caracterizada a falha na prestação dos serviços pelo 
não cumprimento do dever de assistência aos passageiros.

Afirma a apelada que não foi disponibilizado, nem mesmo, 
o transporte para a mesma, juntamente com sua filha, ser encaminhada a 
casa dos seus pais, sendo necessário seu irmão dirigir-se até o aeroporto, 
fato que não foi contestado pela apelante que se limitou a referir que 
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empreendeu todos os esforços necessários para minimizar os transtornos 
ocasionados, providenciando a reacomodação das passageiras no seu 
primeiro voo subsequente disponível. 

Diante disso, não há como ser afastado o dever de reparação 
dos danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 
porquanto, diferente do que faz crer a empresa transportadora, não restou 
configurada qualquer excludente de responsabilidade no caso em comento.

Quanto à condenação dos danos morais e o quantum 
indenizatório, aduz a recorrente que não restou comprovado os aborrecimentos 
que alega ter sofrido a parte apelada, o que afastaria a condenação a esse 
título. Alternativamente, defendeu que a quantia arbitrada é excessiva, 
merecendo, assim, minoração.

Indubitavelmente, os danos sofridos pela autora, em 
decorrência do atraso do seu voo, que a impediu pegar o avião para seu 
destino final (Nova York/Washington), juntamente com sua filha, criança 
de apenas 01 (um) ano de idade, não podem ser catalogados como meros 
transtornos diários, tendo o condão de caracterizar abalo moral indenizável. 

Saliento que não há necessidade da comprovação do dano 
moral, em situação semelhante, expressou o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. ATRASO DE VÔO INTERNACIONAL 
- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DAS REGRAS DA 
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. DESNECESSIDADE 
DE COMPROVAÇÃO DO DANO. CONDENAÇÃO 
EM FRANCO POINCARÉ - CONVERSÃO PARA DES 
- POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - A responsabilidade civil por atraso de vôo internacional 
deve ser apurada a luz do Código de Defesa do Consumidor, 
não se restringindo as situações descritas na Convenção 
de Varsóvia, eis que aquele, traz em seu bojo a orientação 
constitucional de que o dano moral é amplamente 
indenizável.
2. O dano moral decorrente de atraso de vôo, prescinde de 
prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-
se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação 
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos 
suportados pelo passageiro.
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3 - Não obstante o texto Constitucional assegurar 
indenização por dano moral sem restrições quantitativas e 
do Código de Defesa do Consumidor garantir a indenização 
plena dos danos causados pelo mau funcionamento dos 
serviços em relação ao consumo, o pedido da parte autora 
limita a indenização ao equivalente a 5.000 francos poincaré, 
cujos precedentes desta Egrégia Corte determinam a sua 
conversão para 332 DES (Direito Especial de Saque).
4 - Recurso Especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE 
MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO 
DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2009, 
DJe 23/11/2009).

Logo, ante o ocorrido, não há falar em ausência da violação 
de direitos de personalidade e de danos morais.

Superada essa questão, no que diz com o valor da indenização, 
verifico que a apelante, alternativamente, pretende sua redução.

Sobre o assunto, destaco que, em suma, a reparação por danos 
morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/
pedagógica ao lesante. Sobre o tema, o seguinte ensinamento de Caio 
Mário da Silva Pereira:

“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de 
que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo 
imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. 
Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização 
do dano moral, corresponderá à função compensatória 
pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 
desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo 
estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso 
é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se 
uma atitude de solidariedade à vítima.” 
(In Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Forense, Rio 
de Janeiro, 1995, p. 65).

E mais, deverá o julgador se ater aos critérios de razoabilidade 
e de proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento 
ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da 
conduta lesiva pelo seu causador.
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Portanto, prospera a pretensão interposta no sentido de haver 
a minoração do valor indenizatório arbitrado - R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), para adequá-lo aos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal. 

Nesse sentido, transcrevo os arestos contendo o mesmo fato:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E 
CONSUMERISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO SUCESSIVO. 
PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL 
POR ATRASO DE VÔO. FORTUITO INTERNO. 
RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. PERNOITE 
EM AEROPORTO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS 
CONFIGURADOS. QUANTIA FIXADA EM SENTENÇA 
EXORBITANTE. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. 
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE 
PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A querela em apreço, em síntese, circunscreve-se ao fato 
de os ora apelados terem experimentado transtornos em 
viagem contratada junto à apelante com destino a Orlando, 
em virtude de uma escala inesperada, por problemas 
técnicos, durante o voo Fortaleza/Atlanta, o que acarretou a 
perda da conexão com direção ao destino final.
2. Em sentença, o d. magistrado singular considerou que 
referidos transtornos ultrapassaram a barreira do mero 
dissabor, condenando a companhia aérea ao pagamento de 
R$40.000,00 (quarenta mil reais) de indenização para cada 
autor, totalizando R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
3. Em seu recurso de apelação, a companhia alega: a) 
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 
devendo prevalecer os tratados internacionais sobre 
transporte aéreo intercontinental; b) ausência de danos 
morais indenizáveis, tendo em vista que o fato gerador do 
problema foram problemas técnicos experimentados pela 
aeronave que transportava os promovidos, o que isentaria 
a companhia de responsabilidade; c) exorbitância do valor 
fixado em sentença.
4. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça 
consolidou-se no sentido de priorizar as normas do Código 
de Defesa do Consumidor, no caso de contrato de transporte 
aéreo internacional, por verificar a existência de relação de 
consumo entre a empresa aérea e o passageiro. (AgRg no 
Ag 1343941 / RJ e  AgRg no AREsp 13010 / ES)
5. Os problemas técnicos pelos quais passou a aeronave 
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que transportava os promovidos caracterizam caso 
fortuito interno, o qual não tem o condão de excluir a 
responsabilidade civil, por serem inerentes ao próprio 
risco da atividade empresarial de aviação. Precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça.
6. Quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para reparar 
o transtorno sofrido demonstra-se exorbitante, merecendo, 
por isso, ser reformada.
7. Como é cediço, a quantificação dos danos morais é 
objeto de intenso debate na doutrina, dado seu alto caráter 
de subjetividade, cabendo ao órgão judicante fixá-los em 
quantia que desestimule o devedor a praticar o ato lesivo 
novamente, mas sem provocar o enriquecimento ilícito do 
credor. 
8. No caso em tela, tendo-se em vista as condições pessoais e 
econômicas das partes, bem como a natureza do ato abusivo 
praticado pelo promovido, o valor de R$7.000,00 (sete 
mil reais) por autor, totalizando a quantia de R$21.000,00 
(vinte e um mil reais), demonstra-se mais condizente com a 
situação em cotejo nos autos.
9. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. 
Sentença reformada.”
(Apelação Cível nº 0056234-45.2009.8.06.0001, Rel. Des. 
Paulo Francisco Banhos Ponte, 1ª Câmara Cível, Data de 
registro: 03/10/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 
VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO 
MORAL. INDENIZAÇÃO. 
1. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re 
ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados 
pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em 
que derivam do próprio fato. Precedentes.
2. Confessada nos autos a falha na prestação do serviço de 
transporte aéreo, configurado está o dever de reparar danos 
materiais e compensar pecuniariamente danos morais 
causados, ainda mais porque a responsabilidade da VASP 
S/A é objetiva. 
3. Compensação pecuniária, por danos morais, fixada em 
R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme parâmetros do STJ 
e da 4ª Câmara Cível. Dano material fixado em R$ 980,00 
(novecentos e oitenta reais).
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4. Pertinente a denunciação da lide quando provado vínculo 
contratual entre denunciante e denunciada.
5. Apelação provida para julgar parcialmente procedente o 
pedido inicial e a denunciação da lide.”
(Apelação Cível nº 0004066-50.2001.8.06.0000, Rel. Des. 
Teodoro Silva Santos, 4ª Câmara Cível, Data de registro: 
22/11/2011).

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, 
apenas para reduzir o valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a 
contar do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar 
da citação, mantendo a sentença nos demais termos. 

É como voto.

Fortaleza, 24 de agosto de 2015.
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PROCESSO Nº 0641931-89.2000.8.06.0001
RECURSO APELATÓRIO DA COMARCA DE FORTALEZA
APELANTE: TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.
APELADA: SUELEM CAMINHA DA SILVA
ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
RELATOR: DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO 
RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. 
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 
MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE 
AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO 
DE BAGAGENS. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVA DOS 
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA 
AUTORA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS 
MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE APLICADOS. 
RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I - Descabe conhecer da apelação na parte em que 
inova nas suas alegações, ao introduzir discussão 
quanto à responsabilidade de terceiros (autoridades 
aeroportuárias), bem como quando assevera que 
o transportador não responde por dano se forem 
tomadas todas as medidas necessárias para evitá-lo, 
insculpida no art. 19 da Convenção de Montreal, 
em total desconsideração com o princípio da 
estabilização da demanda, insculpido no art. 264 
do CPC.
II - O contrato de transporte contém obrigação 
de resultado, ou seja, de transportar incólume 
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o passageiro, bagagem e/ou a mercadoria, na 
forma e tempo convencionados, tratando-se, 
desse modo, de responsabilidade contratual, cujo 
inadimplemento, salvo as excludentes legais (caso 
fortuito, força maior e culpa exclusiva de terceiro), 
gera o direito à indenização. 
III - O transporte de bagagem é acessório ao 
contrato de pessoa, de modo que aquele que 
viaja, ao contratar o serviço, pagando o valor 
estabelecido, adquire o direito de levar consigo 
sua bagagem, devendo o transportador zelar pela 
incolumidade do passageiro e da bagagem na 
extensão necessária a evitar-lhe o prejuízo.
IV - Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do 
Consumidor, a empresa de transporte aéreo deve 
ser responsabilizada objetivamente por prejuízos 
decorrentes do extravio de bagagem, ato ilícito que 
configura falha na prestação do serviço e impõe a 
reparação dos danos causados.
V - Na esteira de entendimento pacífico do Superior 
Tribunal de Justiça, as normas do Código de Defesa 
do Consumidor são aplicáveis às empresas de 
transporte aéreo e se sobrepõem à Convenção de 
Varsóvia e Código Aeronáutico Brasileiro.
VI - O extravio da bagagem, por si, causa danos 
morais, pois é certa a existência de transtorno 
e angústia, gerando desconforto causado pelas 
providências necessárias para tentar reaver os 
bens transportados.
VII – O valor do dano moral deve obedecer aos 
critérios de razoabilidade e de proporcionalidade 
para que a medida não represente enriquecimento 
ilícito, bem como para que seja capaz de coibir 
a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu 
causador.
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VIII - Deve ainda ser fixado com observância da 
natureza e da intensidade do dano, da repercussão 
no meio social, da conduta do ofensor, bem como 
da capacidade econômica das partes envolvidas, 
devendo ser mantido o quantum quando fixado 
em patamar equilibrado.
IX - Precedentes jurisprudenciais do Superior 
Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
X - Recurso Apelatório CONHECIDO EM PARTE 
e IMPROVIDO. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em 
conhecer parcialmente do Recurso Apelatório, para negar-lhe provimento, 
nos termos do voto do Desembargador Relator, que faz parte desta decisão.

Fortaleza, 20 de abril de 2015.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso Apelatório apresentado em 
face de sentença do juízo da 30ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, 
fls. 160/169, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais 
proposta por SUELEM CAMINHA DA SILVA em desfavor da TAP – 
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A., julgou procedente a 
pretensão autoral.

Narra a autora, em síntese, que adquiriu passagem aérea da 
companhia recorrente, para uma viagem com destino à Europa, no período 
de 12 a 23 de outubro de 2002. Informa que, quando da chegada em 
Lisboa, perdeu a conexão para Barcelona correspondente ao voo nº 5732, 
em decorrência de atraso, só viajando na aeronave seguinte (voo nº 5730), 
constatando em seu destino (Barcelona), o extravio de suas bagagens, 
momento em que formalizou reclamação no Balcão de Malas Perdidas 
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da Companhia Ibérica, fl. 15, com tradução às fls. 132/133. Acrescenta, 
ainda, que o objetivo da viagem, era o cruzeiro pelo Mediterrâneo no navio 
“Splendour of the Seas”, quando demonstrou solidariedade a tripulação, 
oferecendo 01 (uma) camiseta e kits de higiene pessoal, enquanto a 
autora aguardava notícias sobre a localização das malas. Cientifica que, 
com a demora de informações por parte da promovida, viu-se obrigada 
a comprar roupas para seguir viagem. Registra, também, que depois de 
04 (quatro) dias embarcada, foi notificada da situação de 01 (um) dos 
volumes extraviados, recebendo-o, no Porto de Nápoles, no dia seguinte. 
Esclarece, que o cruzeiro terminou no dia 20 (vinte) de outubro, sem a ré 
apresentar a outra mala desaparecida. Quando do retorno para o Brasil, 
no dia 23 de outubro de 2002, em Lisboa, procurou o setor de malas 
perdidas da empresa postulada, encontrando, finalmente, o segundo 
volume desaparecido, com destaque para a violação do fecho e a ausência 
das etiquetas de identificação, porém, nada tendo sido retirado. Expõe os 
transtornos experimentados, devendo, por isso, ser indenizada, vez que o 
episódio provocou-lhe profundo desconforto e tristeza, com demonstração 
de lesão aos seus direitos de consumidora. Fundamenta seu pedido nos 
arts. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 1º, 2º, 3º e 6º, incisos I e 
VI, do Código do Consumidor e 159 do Código Civil/1916, pugnando, 
ao final, pela procedência do pedido, com o fim de ser condenada a ré ao 
pagamento de danos morais, nos moldes contidos na peça vestibular.

Na contestação, fls. 41/59, a empresa aduz que inexistiu a 
prova constitutiva do direito alegado, eis que as evidências apresentadas 
(passagem aérea e declarações sem a devida identificação), não confirmam 
a verossimilhança dos fatos expostos. Alega que tomou todas as medidas 
necessárias para minimizar os transtornos causados, evidenciando o 
interesse da empresa aérea em solucionar o caso. Confirma que “a autora 
permaneceu durante um período de aproximadamente 5 (cinco) dias sem 
sua mala”, sem comprovar os danos, eventualmente, suportados. Destaca 
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com observância, 
em contrapartida,  do Código Aeronáutico Brasileiro e da Convenção de 
Varsóvia, porquanto normas anteriores ao Código Consumerista. Conclui 
afastando sua responsabilidade, vez que não ocorreu a conduta ilícita e o 
nexo de causalidade ensejadores do dever de indenizar. Requer, por fim, 
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sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular.
Sobreveio sentença, fls. 160/169, julgando procedente o 

pedido inicial, para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização 
por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 
monetariamente com base no INPC a partir do arbitramento, e juros de 
mora simples de 1% (um por cento) ao mês, iniciando na data da citação. 
Condenou a promovida, ainda, em custas processuais e honorários 
advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil.

Apelou a demandada, fls. 176/198, formulando em suas 
razões as mesmas alegações contidas na contestação, acrescentando 
que não houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever 
de indenizar, posto que os fatos reclamados são de responsabilidade das 
autoridades aeroportuárias, ou seja, culpa de terceiro, como preceitua o art. 
14, § 3º, inciso II, do CDC. Indica o art. 19 da Convenção de Montreal, 
onde assevera que o transportador não responde por dano se forem tomadas 
todas as medidas necessárias para evitá-lo, apontando que a autora não 
desincumbiu de provar o dano, como determina o art. 333, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Quanto ao dano moral, restou ausente sua 
comprovação, gerando, in casu, apenas mero dissabor, sem acarretar o 
dever de indenizar. Alternativamente, acaso mantida a condenação, busca 
sua redução, em nome dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. 
Requer o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes 
os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 203/205.
É o relatório.

Fortaleza, 26 de março de 2015.

VOTO

Preambularmente, não conheço da apelação interposta pela 
TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. no tocante 
à alegação de que a responsabilidade aqui discutida, é das autoridades 
aeroportuárias - culpa de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC), bem 
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como quando assevera que o transportador não responde por dano se forem 
tomadas todas as medidas necessárias para evitá-lo, insculpida no art. 19 
da Convenção de Montreal, vez que se tratam de flagrantes inovações 
recursais, em afronta ao princípio da estabilização da demanda, insculpido 
no art. 264 do Código de Processo Civil.

Quanto aos demais pontos, destaco que o feito cinge-se à 
análise da existência, ou não, de direito da autora receber indenização 
pelos serviços prestados pela ré.

Inicialmente cumpre tecer breves comentários acerca do 
contrato de transporte estabelecido entre as partes.

Como cediço, o mesmo contém obrigação de resultado, ou 
seja, de transportar incólume o passageiro, bagagem e/ou a mercadoria, 
na forma e no tempo convencionados, tratando-se, desse modo, de 
responsabilidade contratual, cujo inadimplemento, salvo as excludentes 
legais (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro), gera o 
direito a indenização.

Portanto, sendo o transporte de bagagem acessório ao contrato 
de pessoa, de modo que aquele que viaja, ao contratar o serviço, pagando o 
valor estabelecido, adquire o direito de levar consigo sua bagagem, devendo 
o transportador zelar pela incolumidade do passageiro e da bagagem na 
extensão necessária a evitar-lhe o prejuízo.

De mais a mais, é pacífico o entendimento de que o contrato de 
transporte aéreo consubstancia relação de consumo, afastando a incidência 
da Convenção de Varsóvia e do Código Brasileiro de Aeronáutica. Desta 
forma, o fornecedor do serviço terá o dever de indenizar, desde que 
demonstrada a relação de causa e efeito entre o defeito do serviço e o 
acidente de consumo, o que efetivamente ocorreu na hipótese dos autos, 
com reconhecimento manifesto, na contestação, desincumbindo a autora 
do seu ônus (art. 333, inciso I, do CPC), in verbis:

“De fato, a bagagem pertencente à autora não foi localizada 
quando ela desembarcou em Barcelona, logo após ter sido 
transportada pelo vôo TP5730. No entanto, ao contrário 
do que ela afirma, até que fosse procedida a devolução 
de sua bagagem, a ré tomou todas as medidas adequadas, 
buscando minimizar quaisquer transtornos.
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Tanto é verdade que, com relação à sua única mala, de etiqueta 
nº TP242564, foi providenciado o seu encaminhamento 
ao local mais próximo de onde se encontrava ancorado 
o navio que realizava o cruzeiro em questão, logo após 
sua localização – quatro dias após a chegada da autora 
à Barcelona, restando evidenciado o interesse da ré em 
solucionar o caso tão logo fosse possível.” - fl. 46.

Cumpre esclarecer, ainda, que a responsabilidade do 
fornecedor, em decorrência de vício na prestação do serviço, é objetiva, 
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se fazendo 
necessária a demonstração de culpa.

Pois bem. Prevê o Código Consumerista, em seu art. 6º, 
inciso VI, como direito do consumidor, a efetiva reparação por danos 
extrapatrimoniais surgidos na relação de consumo.

Logo, deve ser aplicada a norma mais moderna e justa no que 
concerne a indenizações por danos morais.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
em casos semelhantes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 
- EXTRAVIO DE CARGA - INDENIZAÇÃO 
INTEGRAL – CDC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 
DESNECESSIDADE.  AGRAVO REGIMENTAL  A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO.
1.  A jurisprudência pacífica da Segunda Seção é no 
sentido de que o transportador aéreo, seja em viagem 
nacional ou internacional, responde (indenização integral) 
pelo extravio de bagagens e cargas, ainda que ausente 
acidente aéreo, mediante aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor, desde que o evento tenha ocorrido na 
sua vigência, conforme sucede na espécie. Fica, portanto, 
afastada a incidência da Convenção de Varsóvia e, por via 
de conseqüência, a indenização tarifada. (REsp 552.553/
RJ, Rel. Ministro  FERNANDO GONÇALVES, QUARTA 
TURMA, DJ 01/02/2006 p. 561).
2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos 
termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento 
dos recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal 
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de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, 
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 
06/09/2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro 
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08/02/2013. (AgRg no 
REsp 1.415.296/RJ, PRIMEIRA TURMA, Relator  Min. 
SÉRGIO KUKINA, DJe de 04/02/2014).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 407.809/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, 
DJe 19/03/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL 
- AÇÃO CONDENATÓRIA (INDENIZATÓRIA) - 
DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS 
DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM 
VÔO AÉREO INTERNACIONAL - PREVALÊNCIA 
DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 
NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - 
HARMONIA ENTRE O ENTENDIMENTO ADOTADO 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E A JURISPRUDÊNCIA 
DESTA CORTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. É possível a decisão monocrática denegatória de 
seguimento proferida pelo relator nos casos de recurso 
manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência 
dominante do Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior. 
Ademais, a interposição de agravo regimental para o 
colegiado permite a apreciação de todas as questões 
suscitadas no reclamo, suprindo eventual violação do artigo 
557 do CPC.
2. Em hipótese como a dos autos, na qual se pleiteia a 
condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos 
decorrentes do extravio de sua bagagem, em transporte 
aéreo internacional, a jurisprudência desta Corte Superior 
orienta-se no sentido de prevalência das normas do Código 
de Defesa do Consumidor em detrimento da Convenção de 
Varsóvia.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1314620/SP, Rel. Ministro MARCO 
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 
24/10/2013).

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
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“TRANSPORTE AÉREO.EXTRAVIO DE BAGAGEM 
DEFINITIVO. DANOS MATERIAIS, EMERGENTES 
E MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não 
incidindo as disposições restritivas aos direitos do passageiro 
previstas na Convenção de Varsóvia. A lei consumerista 
prevalece sobre a Convenção de Varsóvia, pois embora 
tenha a Convenção aplicabilidade no direito interno, esta 
não se sobrepõe às leis do País.2. A responsabilidade 
imputável ao transportador aéreo é de natureza objetiva e 
impõe o dever de ressarcimento, inclusive moral, este a ser 
fixado de acordo com as circunstâncias concretas. Em que 
pese não se desconheça que os equipamentos eletrônicos e 
valores em espécie devem ser transportados na bagagem 
de mão, não pode a companhia aérea ser isenta da 
responsabilidade nos casos em que a bagagem despachada 
contendo esses objetos é violada ou extraviada, mormente 
quando não comprovado que o passageiro tenha recebido 
orientação específica nesse sentido ou, então, que lhe foi 
solicitado que realizasse “Declaração de Bens e Valores”, 
de modo a elencar os bens que estava carregando, como é 
o caso dos autos. O extravio da bagagem caracteriza falha 
na prestação do serviço de transporte aéreo, justificando o 
dever de reparar os danos daí advindos. Indenização pelos 
danos materiais advindos do extravio de pertences devida. 
Quantum indenizatório arbitrado na sentença mantido. 
Devem ser mantidos os danos emergentes, eis que também 
comprovados.3. Redução do "quantum" indenizatório, a 
título de dano moral. Valor reduzido para R$ 10.000,00, 
a fim de guardar proporcionalidade com a magnitude da 
lesão. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível nº 357096-55.2000.8.06.0001/1, Rel. Des. 
Jucid Peixoto do Amaral, 6ª Câmara Cível, julgada em 
23/10/2012).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E 
RECURSO ADESIVO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 
DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. DIREITO CIVIL. 
CONTRATO DE TRANSPORTE ÁEREO. EXTRAVIO 
DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO 
DE VARSÓVIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. 
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1 - A responsabilidade do transportador é objetiva, à luz do 
artigo 750 do Código Civil, a ele competindo o transporte 
incólume da mercadoria até o local de destino. 2 - Aplicam-
se as normas do Código de Defesa do Consumidor, lei 
especial e posterior, para afastar a antiga tarifação na 
indenização por perda de mercadoria em transporte 
aéreo, prevista na Convenção de Varsóvia. 3 - Apelação 
conhecida e não provida. 4 - Recurso Adesivo conhecido e 
parcialmente provido para majorar o valor da condenação.” 
(Apelação Cível nº 100564-35.2006.8.06.0001/1, Rel. Des. 
Francisco Barbosa Filho, 5ª Câmara Cível, julgada em 
28/09/2011).

A propósito, Sérgio Cavalieri Filho conclui que o Código do 
Consumidor, até mesmo pela competência atribuída na Constituição da 
República, é norma específica e, portanto, aplicável à relação de consumo 
que se desenvolve no transporte aéreo:

“Em conclusão: é impertinente a regra 'lex posterior 
generalis non derrogat priori specialis', porque, tratando-
se de relações de consumo, o Código do Consumidor é a 
lei própria, específica e exclusiva: a lei que estabeleceu a 
Política Nacional de Relações de Consumo, consolidando 
em um só diploma legal todos os princípios pertinentes 
à matéria, em razão de competência que lhe foi atribuída 
pela própria Constituição Federal. E, na matéria de sua 
competência específica, nenhuma outra lei pode a ele 
(Código) se sobrepor ou subsistir. Pode apenas coexistir 
naquilo que com ele não for incompatível. 
(In Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, 3ª 
tiragem, São Paulo, Editora Malheiros, 2006).

Quanto aos danos morais pelo extravio das bagagens, entendo 
que sua reparação é devida, já que restaram inequivocamente configurados 
o desconforto, o constrangimento e o aborrecimento da autora decorrentes 
da temporária perda, que ficou privada de seus objetos pessoais.

Saliento, ainda, que, quanto à comprovação da existência de 
dano moral indenizável, encontra-se pacífico o entendimento de que tal 
dano deriva do próprio fato da lesão na esfera interna do indivíduo, não 
sendo imprescindível, portanto, a prova concreta de sua repercussão. 
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Quanto ao valor da indenização, verifico que a apelante, 
alternativamente,  pretende sua redução.

Sobre o assunto, destaco que, em suma, a reparação por danos 
morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/
pedagógica ao lesante. Sobre o tema, o seguinte ensinamento de Caio 
Mário da Silva Pereira:

“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de 
que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo 
imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. 
Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização 
do dano moral, corresponderá à função compensatória 
pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 
desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo 
estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso 
é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se 
uma atitude de solidariedade à vítima.” 
(In Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Forense, Rio 
de Janeiro, 1995, p. 65).

E mais, deverá o julgador se ater aos critérios de razoabilidade 
e de proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento 
ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da 
conduta lesiva pelo seu causador.

Em consonância com esses princípios, entendo que o valor 
fixado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização por danos morais, 
qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado se considerado 
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desse 
Sodalício. Vejamos. 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. 
FALHA DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a 
responsabilidade civil das companhias aéreas em 
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decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em 
vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção 
de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de 
Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro 
de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código 
Consumerista.
2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de 
Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias 
ordinárias a título de reparação por danos morais pode ser 
revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação 
revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos 
padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no 
presente caso.
3. Não se mostra exagerada a fixação, pelo Tribunal a quo, 
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral 
em favor da parte agravada, em virtude dos danos sofridos 
por ocasião da utilização dos serviços da agravante, motivo 
pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta 
Corte no presente feito.
4. A revisão do julgado, conforme pretendida, encontra óbice 
na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de 
matéria fático-probatória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag 1380215/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 
10/05/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM 
INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DOS DANOS 
MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DENTRO 
DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, 
após o advento do Código de Defesa do Consumidor, a 
tarifação por extravio de bagagem prevista na Convenção 
de Varsóvia não prevalece, podendo a indenização ser 
estabelecida em valor maior ou menor, consoante a 
apreciação do magistrado no tocante aos fatos acontecidos 
(cf. AgRg no REsp 1.101.131/SP, Rel. Ministro Aldir 
Passarinho Junior, DJe 27/4/2011; AgRg no Ag 1.230.663/
RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 3/9/2010, e 
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AgRg no Ag 1.035.077/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, 
DJe 1º/7/2010).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para a 
fixação de indenização por danos morais são levadas 
em consideração as peculiaridades da causa, de modo 
que eventuais disparidades do valor fixado, sem maior 
relevância, não autorizam a intervenção deste Tribunal, 
como na espécie, em que o valor foi arbitrado em R$ 
10.000,00 (dez mil reais). Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Ag 1389642/RJ, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 15/09/2011, DJe 20/09/2011).

“TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM 
DEFINITIVO. DANOS MATERIAIS, EMERGENTES 
E MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não 
incidindo as disposições restritivas aos direitos do passageiro 
previstas na Convenção de Varsóvia. A lei consumerista 
prevalece sobre a Convenção de Varsóvia, pois embora 
tenha a Convenção aplicabilidade no direito interno, esta 
não se sobrepõe às leis do País.2. A responsabilidade 
imputável ao transportador aéreo é de natureza objetiva e 
impõe o dever de ressarcimento, inclusive moral, este a ser 
fixado de acordo com as circunstâncias concretas. Em que 
pese não se desconheça que os equipamentos eletrônicos e 
valores em espécie devem ser transportados na bagagem 
de mão, não pode a companhia aérea ser isenta da 
responsabilidade nos casos em que a bagagem despachada 
contendo esses objetos é violada ou extraviada, mormente 
quando não comprovado que o passageiro tenha recebido 
orientação específica nesse sentido ou, então, que lhe foi 
solicitado que realizasse "Declaração de Bens e Valores", 
de modo a elencar os bens que estava carregando, como é 
o caso dos autos. O extravio da bagagem caracteriza falha 
na prestação do serviço de transporte aéreo, justificando o 
dever de reparar os danos daí advindos. Indenização pelos 
danos materiais advindos do extravio de pertences devida. 
Quantum indenizatório arbitrado na sentença mantido. 
Devem ser mantidos os danos emergentes, eis que também 
comprovados. 3. Redução do "quantum" indenizatório, a 
título de dano moral. Valor reduzido para R$ 10.000,00, 
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a fim de guardar proporcionalidade com a magnitude da 
lesão. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível nº 357096*55.2000.8.06.0001/1, Rel. Des. 
Jucid Peixoto do Amaral, 6ª Câmara Cível, julgamento em 
23/10/2012).

Com estas considerações, conheço em parte do recurso, 
para negar-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Fortaleza, 20 de abril de 2015.
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PROCESSO Nº 0769646-17.2000.8.06.0001
APELAÇÃO CÍVEL 
APELANTE: JOSÉ JEFFERSON REBOUÇAS DA SILVA
APELADO: ESTADO DO CEARÁ
ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
RELATOR: DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES

E M E N TA :  C O N S T I T U C I O N A L E 
ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO 
EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. 
Ô N U S  D A P R O VA D O S  FATO S 
CONSTITUTIVOS DO DIREITO AFIRMADO 
NA PETIÇÃO INICIAL. AUTOR. DIREITO 
À PROMOÇÃO NÃO CONFIGURADO. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 
APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
I – Em sede de promoção em ressarcimento de 
preterição, é do autor o ônus da prova da presença 
dos requisitos subjetivos definidos em lei e da 
inobservância da ordem legal dos militares 
postulantes a uma ou mais vagas disponíveis.  
II –  Na ausência de prova da afirmada violação 
da ordem dos militares aptos à promoção, a 
improcedência do pedido formulado pelo militar 
que se afirma preterido é de rigor.
III – Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira  
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, 
em conhecer da apelação, negando-lhe provimento, nos termos do voto do 
Relator, que faz parte desta decisão.

Fortaleza, 15 de junho de 2015.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ JEFFERSON 
REBOUÇAS DA SILVA, impugnando sentença proferida pelo Juízo da 2ª 
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza que, nos autos da Ação 
Ordinária nº 0769646-17.2000.8.06.0001, julgou improcedente o pedido 
autoral. 

Na inicial da ação proposta no juízo de origem, o autor afirma 
que ingressou no Corpo de Bombeiros Militar em 12 de março de 1990, que 
é especialista como motorista operacional desde 03 de dezembro de 1991, 
mas foi preterido nas promoções até a graduação de primeiro sargento, vez 
que “se encontra na mesma situação jurídica de seus colegas da época 
aos quais foi dado fazer o curso que os habilita às graduações posteriores, 
bem como aos demais que lhe são posteriores hierarquicamente devendo a 
preterição do requerente em relação aos demais”. Menciona que cumpriu 
os interstícios previstos em lei e que foi permitido a outros policiais a 
realização dos respectivos cursos de formação sem a observância do 
critério de antiguidade. Postula a condenação do Estado do Ceará a efetuar 
suas promoções a Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento e 1º Sargento, a partir 
de  02 de dezembro de 1992, 02 de dezembro de 1994, 02 de dezembro de 
1998 e 24 de dezembro de 2001, respectivamente. 

Ao contestar o pedido inicial, o Estado do Ceará aduz a 
existência de prescrição, a impossibilidade de o Poder Judiciário efetuar as 
promoções requeridas (CF, art. 2º) e a ausência O magistrado de primeira 
instância reconheceu a prescrição das “pretensões que se originaram de 
fatos anteriores a 5 de maio de 1999” e julgou improcedente o pedido 
referente às promoções não fulminadas pela prescrição, por não estarem 
comprovados “os requisitos legais mínimos” previstos na lei de regência. 

A sentença foi impugnada pelo recurso previsto no art. 496, 
inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, afirma-se “que a preterição decorreu 
justamente pelo fato de que a pessoas mais modernas que o demandante 
foi  permitido fazer os referidos cursos sem respeitar o critério de 
antiguidade”, “que pessoas foram indevidamente promovidas em 
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detrimento do recorrente, daí o direito de ser promovido em ressarcimento 
de preterição” e que a “promoção é direito do policial militar, consoante 
as regras estabelecidas na Lei nº 10.072/76”

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Houve resposta ao apelo. 
É o breve relatório.
À revisão. 

Fortaleza, 26 de maio de 2015. 

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, 
conheço da apelação.

Frise-se, de saída, que na hipótese de ato omissivo atribuído 
à administração pública,  como ocorre no caso da não realização de 
promoção na carreira em tese devida, não incide a prescrição do fundo de 
direito,  Assim tem decidido reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, 
como ilustram os arestos a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA 
PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL 
AUTOMÁTICA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 
DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRATO SUCESSIVO. 
SÚMULA 85/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no 
sentido de que havendo ato omissivo da Administração 
Pública não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão-
somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu 
à propositura da ação (Súmula 85/STJ). Precedentes: AgRg 
no AREsp 558.052/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014; MS 20.694/DF, 
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 
01/09/2014; AgRg no AREsp 537.217/CE, Rel. Ministro 
Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 27/08/2014; AgRg no 
AREsp 344.705/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, Primeira Turma, DJe 04/08/2014.
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2. Agravo regimental não provido.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 
599.050, Rel Min Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 
Unânime, DJ 03.02.2015

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO 
FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE FUNDO. 
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ.
1. Em se tratando de ato omissivo da Administração, 
caracterizado pela ausência de concessão à servidora 
municipal de progressão na carreira, ocorre apenas a 
prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 
precedeu o ajuizamento da ação. Incidente a Súmula nº 85/
STJ.
2. Agravo regimental não provido.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 
558.502, Rel Min Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, Unânime, DJ 28.10.2014

Não há prescrição a ser declarada.
A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, 

sob o fundamento de que “mesmo as promoções de caráter extraordinário, 
denominadas promoção em ressarcimento de preterição, serão efetuadas 
segundo critério de antiguidade e merecimento, cuja implementação 
reclama, da mesma forma, prova cabal da preterição do autor na lista 
de antiguidade em favor de outro praça menos antigo ou a computação 
parcial dos seus pontos em promoção por merecimento, para beneficiar 
outro praça, o que não restou comprovado”.

Ao tempo dos fatos descritos na petição inicial, como 
fundamento do pedido de condenação do Estado do Ceará a realizar as 
sucessivas promoções do autor, estava em vigor a Lei nº 10.072, de 20 de 
dezembro de 1976, dispondo:

Art. 58 – O acesso na hierarquia policial-militar é seletivo, 
gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, 
de conformidade com o disposto na legislação e 
regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de 
modo a abster-se um fluxo regular e equilibrado de carreira 
para os policiais militares e quem esses dispositivos se 
referem.
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Art. 59
§ 1º - Em casos extraordinários poderá haver promoção em 
ressarcimento de preterição.
§ 2º –  A promoção de policial-militar feita em ressarcimento 
de preterição será efetuada segundo só princípios de 
antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que 
lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido 
promovido na época devida pelo princípio em que é feita 
sua promoção.

É pertinente lembrar que a promoção em ressarcimento de 
preterição constitui modalidade excepcional de promoção de oficiais e 
praças, por expressa dicção da Lei nº 10.072/76 e da Lei nº 13.729 que 
a sucedeu. De regra, “o acesso na hierarquia, mediante promoção” nas 
corporações militares do Estado do Ceará ocorre “de forma seletiva, 
gradual e sucessiva”.

Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento 
de preterição é necessária a demonstração de que o militar supostamente 
prejudicado, apesar de preencher os requisitos objetivos e subjetivos 
previstos em lei para ascender ao posto ou graduação subsequente, não 
foi promovido porque outro militar foi indevidamente beneficiado com 
a promoção que lhe deveria ter sido concedida para uma específica e 
determinada vaga.

Nota-se que, além dos requisitos previstos em lei a serem 
preenchidos pelo pretendente a determinado posto ou graduação, a 
promoção em ressarcimento de preterição pressupõe a existência de erro 
comprovado da corporação militar no ato de promover.

In casu, o erro supostamente violador do direito do autor 
à promoção, em ressarcimento de preterição, consistiu na promoção de 
outros militares que teriam ingressado na corporação posteriormente ao 
ingresso do apelante.

Sucede que, ao exame do conteúdo de prova constante 
dos autos, não há como identificar e cotejar as situações funcionais dos 
militares que o autor afirma haverem sido promovidos em detrimento 
de sua promoção. Afinal, apenas os atos que formalizam tais promoções 
estão provados. Não há, com base no acervo probatório existente nos 
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autos, como comparar a situação do autor com as situações subjetivas dos 
demais militares que teriam sido promovidos em seu detrimento, restando 
inviabilizado o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de 
acesso, dos números que lhes competia e dos correspondentes interstícios 
em cada graduação, dos tempos de efetivo serviço na Corporação e dos 
respectivos cursos de habilitação. 

Presente tal contexto, é de rigor concluir que o autor não 
fez  prova do fato constitutivo do direito afirmado na inicial, é dizer, não 
demonstrou que pelo menos um dos militares promovidos, no universo 
dos que foram indicados como paradigma na configuração da suposta 
preterição, traduz erro comprovado do Corpo de Bombeiros Militar e 
conduta violadora das normas que impunham a promoção do autor para 
uma das vagas então existentes. 

Eis o quanto basta para, com fundamento no art. 333, inciso 
I, do Código de Processo Civil, negar provimento ao apelo e julgar 
improcedente o pedido inicial, consoante pacífica jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça segundo a qual é do autor o ônus do autor de 
provar o fato constitutivo do direito afirmado na inicial, verbis:

PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. FATO 
CONSTITUTIVO DO DIREITO AFIRMADO NA 
INICIAL. ÔNUS DO DEMANDANTE. CPC, ART. 333, 
I.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
Recurso Especial nº 825.243, Rel Min TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, Primeira Turma, Unânime, DJe 25/02/2011

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS 
DE DESLOCAMENTO. FATO CONSTITUTIVO 
DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE 
AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS 
MOLDES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 
constitutivo do seu direito, conforme prevê o art. 333, 
I, do CPC.
2. Na espécie, o recorrente não se desincumbiu do ônus 
comprobatório do seu direito, ou seja, não demonstrou nos 
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autos que é devida a diferença das diárias de deslocamento. 
Além disso, o Tribunal de origem expressamente consignou 
que não há elementos suficientes capazes de inverter o 
ônus da prova, razão pela qual confirmou a sentença de 
improcedência do pedido.
3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada nos 
moldes encartados pelo § 2º do art. 255 do RISTJ, bem 
como o parágrafo único do art. 541 do CPC, sob pena de 
não conhecimento.
4. A revisão do critério de justiça e razoabilidade utilizado 
pelas instâncias ordinárias para fixação dos honorários 
advocatícios atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 
não provido.
Recurso Especial nº 1.217.526, Rel Min MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, Unânime, DJe 
03/02/2011

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA 
PROVA. ART. 333, I, DO CPC. NECESSIDADE DE 
PRODUÇÃO DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do art. 333, I, do CPC, o ônus da prova 
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu 
direito.
2. A decisão pela necessidade da produção de prova é 
faculdade do magistrado, a quem caberá avaliar se há 
nos autos elementos e provas suficientes para formar sua 
convicção.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, de que a 
agravante não produziu a prova que lhe competia, demanda, 
como regra, reexame do conjunto fático-probatório dos 
autos, obstado nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 
1.172.610, Rel Min HERMAN BENJAMIN, Segunda 
Turma, Unânime, DJe 11/12/2009

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O 
ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
DISPÕE QUE O ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO 
AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU 
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DIREITO. QUESTÃO DIRIMIDA ADEQUADAMENTE, 
PELO ENFOQUE PROCESSUAL, PELA CORTE DE 
ORIGEM.
AGRAVO IMPROVIDO
Agravo Regimental no Recurso Especial nº 778.717, Rel 
Min LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Unânime, 
DJe 07/10/2010

Especificamente sobre o ônus da prova do postulante 
a promoção, em ressarcimento de preterição, quando esse constitui o 
fundamento do pedido inicial, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de 
Justiça afirma ser dele o ônus da prova da situação reveladora da afirmada 
violação ao direito pleiteado, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO 
DE DIREITO (Art. 1º DO DECRETO nº 20.910/32). 
INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO EM 10.06.2003. INGRESSO DA 
AÇÃO JUDICIAL EM 06.02.2004. INOCORRÊNCIA. 
PROMOÇÃO DE POLICIAL POR RESSARCIMENTO 
DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS 
REQUISITOS LEGAIS (ARTIGOS 11 E 17 DO 
DECRETO ESTADUAL Nº 15.275/82). APELO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 
1. O caso em análise não se enquadra na questão da 
prescrição do fundo de direito, consoante o Decreto 
20.910/32, art. 1º: "as dívidas passivas da União, dos Estados 
e Municípios, bem assim, todo e qualquer direito ou ação 
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual 
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da 
data do ato ou fato do qual se originarem". Indeferimento 
do requerimento administrativo em 10.06.2003. Ingresso da 
ação judicial em 06.02.2004. 
2. Em casos de ressarcimento de preterição, a pretensão 
de retroagir alcançando os efeitos da promoção depende 
da demonstração dos requisitos necessários à promoção, 
e as condições aptas a situar o apelado dentre os demais 
integrantes da lista de promoção, comprovando que este faz 
jus a uma das vagas ali oferecidas. 
3. O Apelado se restringiu a colacionar nomes de 
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alguns oficiais alegando que tais policiais militares em 
situações inferiores a sua foram promovidos, fazendo-o, 
porém, de forma genérica, não apontando sua posição 
e dos demais na ordem de antiguidade, ou seja, sem 
comprovar a alegada preterição. 
4. No caso, não houve comprovação da existência de 
todos os requisitos estabelecidos em legislação específica. 
Precedente STJ. 
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença 
reformada parcialmente.
(Apelação Cível 748898-61.2000.8.06.0001/1 Rel. Des. 
CLÉCIO AGUIAR DE MAGALHÃES, 5ª Câmara Cível, 
Unânime, DJ  161/08/2011) 

Forte em tais razões, conheço da apelação, para negar-
lhe provimento, confirmando a sentença recorrida e julgando improcedente 
o pedido inicial.

É como voto.

Fortaleza, 15 de junho de 2015.
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PROCESSO: 0621426-55.2015.8.06.0000.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVANTE: CASA DO IDOSO CAMINHO DE EMAÚS.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ.
RELATOR: DES. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA.

EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL . 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
NA DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS 
E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. 
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA DA DEFENSORIA 
PÚBLICA OU DA ADVOCACIA PRIVADA. 
PRECEDENTES DO STF. PRELIMINAR 
REJEITADA. IDOSOS EM SITUAÇÃO 
DE RISCO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS 
REQUISITOS LEGAIS.  RECURSO 
DESPROVIDO.
1- A despeito da previsão contida no art. 4º, XI, 
da Lei Complementar 80/1994, o qual atribui à 
Defensoria Pública como uma de suas funções 
institucionais “exercer a defesa dos interesses 
individuais e coletivos da criança e do adolescente, 
do idoso, da pessoa portadora de necessidades 
especiais, da mulher vítima de violência doméstica 
e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis 
que mereçam proteção especial do Estado”, é 
de afastar-se a prejudicial de ilegitimidade ativa 
do agente ministerial, porquanto os arts. 127 da 
Constituição da República, 74 e 81 do Estatuto do 
Idoso (Lei 10.741/2003) conferem expressamente 
ao Ministério Público poderes para agir em defesa 
de interesses sociais e individuais indisponíveis 
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do idoso, como no caso dos autos, não havendo 
falar em usurpação de competência da Defensoria 
Pública ou da advocacia privada. Precedentes do 
STF.
2- Demonstrou-se na decisão recorrida a premência 
na retirada dos idosos e demais pessoas portadoras 
de deficiência da entidade assistencial que os 
abrigava, com o fito de que lhes fosse preservada 
a dignidade, a saúde e a vida (periculum in mora), 
com respaldo no Estatuto do Idoso e particularmente 
em procedimentos administrativos instaurados 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 
por solicitação do Serviço de Vigilância Sanitária 
e Ambiental, com base nos quais (relatórios de 
vistorias, pareceres técnicos e visita do Secretário 
Municipal de Saúde ao local) foram constatadas 
diversas irregularidades no abrigamento dos idosos, 
a demonstrar a patente situação de insalubridade 
em que se encontravam, especialmente a falta 
de condições de higiene no acondicionamento 
de alimentos e de medicamentos, além de 
irregularidades como a ausência de Alvará para 
funcionamento (fumus boni juris). Evidenciados 
suficientemente os requisitos do art. 273, CPC, 
não há qualquer reproche na decisão recorrida.
3- Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os integrantes da Primeira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão 
unânime, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos 
do voto do Relator.

Fortaleza, 20 de julho de 2015
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RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Casa do 
Idoso Caminho de Emaús, ante a decisão da Juíza de Direito Ana Cleyde 
Viana de Souza, da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, 
na qual, em sede de ação civil pública (Proc. 0881709-91.2014.8.06.0001) 
promovida pelo Ministério Público do Estado do Ceará, deferiu o pleito 
antecipatório de modo a determinar a imediata interdição das atividades 
da agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada 
dia de não concretização da medida, até o limite de 10 (dez) dias, quando 
então o Ministério Público, como substituto processual, poderá requerer a 
elevação da multa ou a conversão em perdas e danos, podendo – constituir 
ato atentatório ao exercício da jurisdição e sem prejuízo das sanções 
criminais, civis e processuais cabíveis –  aplicar-se multa ao responsável 
direto por seu descumprimento, conforme autoriza o art. 14, V e p. ún., 
CPC (p. 17-21).

Em razões recursais, assere a recorrente que o Ministério 
Público Estadual não teria legitimidade para propôr ação civil pública em 
prol de terceiros, devendo-se dar a representação judicial dos necessitados 
pela Defensoria Pública Estadual, consoante o entendimento do STF nos 
Recursos Extraordinários 135328 e 496718, sendo o caso de extinguir-se o 
processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).

Ressalta que o encerramento das atividades da Casa de 
Idosos Caminhos de Emaús, entidade filantrópica criada com o intuito de 
acolher idosos em situações de carência, é um verdadeiro retrocesso social, 
mormente porque há inegável relação de afeto entre aqueles acolhidos pelo 
abrigo e seus mantenedores, consoante se extrai dos fólios.

Salienta que tem realizado esforços para melhorar sua estrutura 
e regularizar-se perante a legislação vigente, mas que referida tarefa não 
é das mais fáceis, em razão especialmente das dificuldades econômicas, 
pois o abrigo é uma instituição sem fins lucrativos e custeia suas atividades 
por meio de doações, de sorte que as imposições legais exigidas acarretam 
elevado dispêndio financeiro, não existindo possibilidade de serem 
realizadas em curto lapso temporal.
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Aponta que a decisão recorrida foi executada de forma 
arbitrária pelos promotores públicos, no dia útil seguinte à concessão da 
decisão ora atacada, sem mandado, sem a presença de oficial de justiça 
e com a presença de força policial, havendo-se dado a transferência dos 
idosos de modo inadequado, em meio à chuva, a despeito do quadro clínico 
de cada qual, sem qualquer comunicação a suas famílias.

Por fim, requer efeito suspensivo ao decisório, ao referir 
lesão grave e de difícil reparação diante do fato de o agravado  continuar 
a demandar, em desarmonia com a legislação e a jurisprudência citadas, 
além dos expressivos prejuízos que advirão à recorrente, a qual funciona 
mediante doações, acaso mantida a interdição. 

Às p. 92-110, deneguei o postulado efeito suspensivo.
Informações da Julgadora a quo às p. 105-106, em que ratifica 

os fundamentos da decisão adversada.
Contrarrazões do representante do Ministério Público às p.  

109-120, na qual ressalta a necessidade do provimento de urgência para 
a interdição da entidade filantrópica em face da ausência de infraestrutura 
e a considerar a permanente condição de vulnerabilidade dos substituídos 
processuais outrora ali abrigados e então realocados.

Desnecessidade de abrir-se vista ao Parquet na qualidade de 
custos legis, porquanto parte litigante (unicidade institucional). Precedente: 
STJ, MS 14.041DF, DJe 27/10/2009. QO no REsp 1.115.370-SP, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, em 16/3/2010 (vide Informativo n. 406).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, presentes os requisitos de admissão.
Em princípio, acerca da suscitada preliminar de ilegitimidade 

ativa, pontuo que a atuação do Ministério Público não se opera, é verdade, 
em todos os casos em que for parte pessoa idosa, mas apenas nas hipóteses 
previstas no art. 74 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) ou, ainda, 
quando o idoso estiver em situação de risco (art. 43), in verbis:
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Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003)
Art. 74. Compete ao Ministério Público:
I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para 
a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, 
individuais indisponíveis e individuais homogêneos do 
idoso;
II – promover e acompanhar as ações de alimentos, de 
interdição total ou parcial, de designação de curador 
especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e 
oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de 
idosos em condições de risco;
III – atuar como substituto processual do idoso em 
situação de risco, conforme o disposto no art. 43 desta 
Lei;
IV – promover a revogação de instrumento procuratório do 
idoso, nas hipóteses previstas no art. 43 desta Lei, quando 
necessário ou o interesse público justificar;
V – instaurar procedimento administrativo e, para instruí-
lo:
a) expedir notificações, colher depoimentos ou 
esclarecimentos e, em caso de não comparecimento 
injustificado da pessoa notificada, requisitar condução 
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar;
b) requisitar informações, exames, perícias e documentos 
de autoridades municipais, estaduais e federais, da 
administração direta e indireta, bem como promover 
inspeções e diligências investigatórias;
c) requisitar informações e documentos particulares de 
instituições privadas;
VI – instaurar sindicâncias, requisitar diligências 
investigatórias e a instauração de inquérito policial, para a 
apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao 
idoso;
VII – zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias 
legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas 
judiciais e extrajudiciais cabíveis;
VIII – inspecionar as entidades públicas e particulares 
de atendimento e os programas de que trata esta Lei, 
adotando de pronto as medidas administrativas ou 
judiciais necessárias à remoção de irregularidades 
porventura verificadas;
IX – requisitar força policial, bem como a colaboração 
dos serviços de saúde, educacionais e de assistência 
social, públicos, para o desempenho de suas atribuições;
X – referendar transações envolvendo interesses e direitos 
dos idosos previstos nesta Lei.
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§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações 
cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, 
nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei.
§ 2º As atribuições constantes deste artigo não excluem 
outras, desde que compatíveis com a finalidade e 
atribuições do Ministério Público.
§ 3º O representante do Ministério Público, no exercício 
de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de 
atendimento ao idoso.

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis 
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados:
I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou 
entidade de atendimento;
III – em razão de sua condição pessoal.

Assim sendo, o ordenamento jurídico não exclui do Ministério 
Público a promoção de ações civis, antes estabelece rol de legitimados a 
atuar concorrentemente, o que se estende à Defensoria Pública, na forma 
do inciso XI do art. 4º da Lei Complementar 80/1994.

Eis o que dispõe o art. 81 do EI, ipsis litteris:

Art. 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, 
coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, 
consideram-se legitimados, concorrentemente:
I – o Ministério Público;
II – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
III – a Ordem dos Advogados do Brasil;
IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos 
1 (um) ano e que incluam entre os fins institucionais a 
defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada 
a autorização da assembleia, se houver prévia autorização 
estatutária.
§ 1º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os 
Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos 
interesses e direitos de que cuida esta Lei.
§ 2º Em caso de desistência ou abandono da ação por 
associação legitimada, o Ministério Público ou outro 
legitimado deverá assumir a titularidade ativa.
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Sobre o assunto, esclarece Hugo Nigro Mazzilli:

O Estatuto do Idoso em muito ampliou a atuação do 
Ministério Público, incumbindo-lhe de: a) instaurar o 
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 
direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais 
indisponíveis e individuais homogêneos do idoso; b) 
promover e acompanhar as ação de alimentos, de interdição 
total ou parcial, de designação de curador especial, em 
circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos 
os feitos em que se discutam os direitos de idosos em 
condições de risco; c) atuar como substituto processual do 
idoso em situação de risco, conforme o disposto no art. 43 
da própria Lei n. 10.741/03; […]
(Cf. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses 
difusos em juízo. 20ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 645).

O Supremo Tribunal Federal também possui precedentes 
no sentido de que o Ministério Público, ao defender interesse social 
de hipossuficiente, não usurpa competência da defensoria pública ou 
advocacia privada, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITOS 
SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. 
PRECEDENTES. 
1. A Constituição do Brasil, em seu artigo 127, confere 
expressamente ao Ministério Público poderes para agir em 
defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, 
como no caso de garantir o fornecimento de medicamentos 
a hipossuficiente. 2. Não há que se falar em usurpação 
de competência da defensoria pública ou da advocacia 
privada. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STE, RE 554.088-AgR, rel. Min. EROS GRAU, DJe 
20.06.2009).

Dessa feita, a despeito da previsão contida no art. 4º, XI, da 
Lei Complementar 80/1994, o qual atribui à Defensoria Pública como uma 
de suas funções institucionais “exercer a defesa dos interesses individuais 
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e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de 
necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar 
e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do 
Estado”, afasto a prejudicial de ilegitimidade ativa do agente ministerial.

No mérito, observa-se, com esteio na narrativa do agravo, 
que os idosos ali residentes já foram de fato desalojados para outras 
instituições assistenciais, hospitalares ou congêneres por força da medida 
liminar, de maneira que a interdição das atividades desenvolvidas pela 
Organização Não-Governamental recorrente não lhe trará qualquer 
prejuízo, notadamente porque se mantém à custa de doações.

Além do mais, a decisão recorrida exibe robusta fundamen-
tação, com esteio em relatórios e pareceres acostados aos autos, expedidos 
por técnicos da municipalidade e da Vigilância Sanitária, a partir dos 
quais se constata a situação de insalubridade em que viviam os idosos 
naquela instituição de acolhimento, especialmente a falta de condições de 
higiene no acondicionamento de alimentos e de medicamentos, além de 
irregularidades como a ausência de Alvará para funcionamento.

Demonstrou-se na decisão recorrida a premência na retirada 
dos idosos e demais pessoas portadoras de deficiência da entidade 
assistencial que os abrigava, com o fito de que lhes fosse preservada a 
dignidade, a saúde e a vida (periculum in mora), com respaldo no Estatuto 
do Idoso e particularmente em procedimentos administrativos instaurados 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social e por solicitação do Serviço 
de Vigilância Sanitária e Ambiental, com base nos quais (relatórios de 
vistorias, pareceres técnicos e visita do Secretário Municipal de Saúde ao 
local) foram constatadas diversas irregularidades no abrigamento dos idosos, 
a demonstrar a patente situação de insalubridade em que se encontravam, 
especialmente a falta de condições de higiene no acondicionamento de 
alimentos e de medicamentos, além de irregularidades como a ausência de 
Alvará para funcionamento (fumus boni juris). 

Portanto, evidenciados suficientemente os requisitos do art. 
273, CPC, não há qualquer reproche na decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
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PROCESSO: 0621808-48.2015.8.06.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: J. E. DE M. R.
AGRAVADO: S. R. G. A. R.
RELATOR: DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA

EMENTA: EMENTA: CIVIL. DIREITO DO 
MENOR. GUARDA COMPARTILHADA x 
GUARDA UNILATERAL. INTERESSE DO 
MENOR. SUPREMACIA. ESPÉCIE QUE 
MELHOR SE ADEQUE A NECESSIDADE 
DO INFANTE. SITUAÇÃO CONFLITUOSA. 
SUPOSTA SEVÍCIA. APURAÇÃO. GUARDA 
UNILATERAL PARA RESGUARDO DA 
INTEGRIDADE DO MENOR. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão 
que modificou a espécie de guarda judicial, antes 
compartilhada, para unilateral em favor da mãe do 
menor nos autos da ação de Guarda c/c Alimentos e 
Visitas que a agravada ajuizou contra o agravante.
2. “Impõe-se, relativamente aos processos que 
envolvam interesse de menor, a predominância 
da diretriz legal lançada pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente – ECA, de proteção integral à 
criança e ao adolescente como pessoa humana em 
desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, 
humanos e sociais, garantidos, originariamente, 
na Constituição Federal – CF. Devem, pois, as 
decisões que afetem a criança ou o adolescente 
em sua subjetividade, necessariamente, pautar-se 
na premissa básica de prevalência dos interesses 
do menor”. Precedente do STJ.
3. A evidência de situação conflituosa entre o casal 
afasta a possibilidade da guarda compartilhada, 
porquanto deve sempre prevalecer o interesse do 
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menor, mormente se há relatos de suposta agressão 
praticada pelo genitor a ser devidamente apurada 
para verificar a verdadeira relação pai e filho e 
ensejar melhor cuidado no desenvolvimento regular 
do infante. Agravo de Instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo 
de Instrumento nº 0621808-48.2015.8.06.0000, em que figuram as partes 
acima indicadas, ACORDA a 8ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO 
ao recurso, de acordo com o voto do relator. 

Fortaleza, 14 de julho de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de 
antecipação de tutela, interposto por J. E. de M. R. contra decisão do MM 
Juiz de Direito da 7ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza – Ceará, nos 
autos da Ação de Alimentos c/c Guarda e Regulamentação de Visita que a 
agravada promove contra o agravado – fls. 01/13.

Quanto aos fatos, a agravada requereu a guarda judicial de seu 
filho J. S. A. R., bem como alimentos e regularização do direito de visita, 
através do processo nº 0914897-75.2014.8.06.0001 em tramitação perante 
a 7ª Vara de Família de Fortaleza.

A decisão recorrida concedeu à agravada a guarda unilateral 
provisória do filho comum dos litigantes, conferindo ao agravante o direito 
de visitas em finais de semana alternados, sem pernoite, devendo ocorrer 
na presença de uma babá ou de pessoa de confiança da genitora do menor.

O fundamento da decisão se pauta no poder de cautela do 
magistrado para resguardar o interesse do menor, tendo em vista situação 
conflituosa do casal, com relatos de agressão por parte do agravante.
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Em suas razões, o agravante alega que o magistrado 
estabeleceu uma relação de subordinação entre ele e a mãe do menor, pois 
seu direito de visitação se submete exclusivamente ao arbítrio da agravada.

Afirma que, no primeiro final de semana após a publicação da 
decisão, a genitora impediu sua visita ao filho sob argumento de que não 
dispunha de babá ou de pessoa de confiança para acompanhar o encontro, 
argumentando que tais requisitos, impostos pela decisão vergastada, 
inviabilizam a eficácia da relação jurídica de visitação.

Ressalta que, em nenhum momento, a agravada argumentou 
que haveria necessidade de limitar ou de estabelecer restrições de convívio 
entre ele e seu filho, mas somente pediu a concessão da guarda unilateral do 
menor, com o direito de visitação em finais de semanas alternados, tendo 
como única condição que lhe fosse comunicado caso desejasse viajar ou se 
ausentar da cidade na companhia do filho.

Destaca que, na petição inicial da ação de origem, proposta 
pela esposa, não se verificou nenhuma intenção de manter a integridade 
física da criança ou protegê-la de alguma situação de risco iminente. 

Afirma ainda que, apesar da agravada ter se queixado do 
comportamento de seu marido, não manifestou nenhuma insinuação de 
que o agravante agisse com violência em desfavor do menor.

Requer, finalmente, que a decisão recorrida seja anulada, com 
o restabelecimento de decisão anterior, que havia determinado a guarda 
compartilhada, com visitação paterna em fins de semana alternados e com 
direito à pernoite, conforme pág. 168 dos presentes autos.

Acosta aos autos copiosa documentação (fls. 14/216), dentre 
as quais destaco cópia da decisão recorrida (fl. 15).

Por decisão interlocutória, este Relator indeferiu a antecipação 
da tutela considerando descaracterizado o risco de dano ao agravante, 
porquanto a decisão atacada ainda permitia sua convivência com o filho, 
apesar das limitações. – fls. 223/226.

Contrarrazões da parte agravada, asseverando que a decisão 
se pautou em alentado parecer ministerial, sem motivo para reforma, 
requerendo, então, sua manutenção – fls. 230/233.

Informações do juízo – fls. 235/236.
Manifestação da douta Procuradoria de Justiça através da 

eminente Procuradora Maria Neves Feitosa Campos, pugnando pelo 
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desprovimento do recurso, porquanto a decisão atendeu ao melhor interesse 
do menor diante da situação conflituosa do casal – fls. 240/245.

É o breve relatório.

VOTO

Como relatado, pretende o agravante, na origem, a modificação 
da espécie de guarda judicial determinada em juízo para que seja exercida 
na modalidade compartilhada, como anteriormente estipulada.

Em juízo de admissibilidade o recurso apresenta os requisitos 
para sua propositura, merecendo, assim, apreciação.

Pela análise da decisão prolatada na origem, denota-se que foi 
fundada, principalmente, no poder de cautela do juízo para resguardar o 
interesse do menor, ante situação conflituosa do casal e relato de agressão 
física por parte do agravante.

Sobre a guarda aqui discutida, o magistrado da causa 
determinou, de início, que fosse exercitada na modalidade compartilhada, 
mas fixando data e horário para visitação – vide fl. 168.

Em pedido de reconsideração, a agravada requereu que fosse 
estipulada a guarda unilateral, ressalvado o direito de visita, tendo em vista 
o comportamento agressivo do agravante – fls. 170/172.

Ouvido o nobre representante ministerial de primeiro grau, 
este emitiu parecer favorável ao tipo de guarda pretendido considerando 
a situação conflituosa do casal, além de, “ad cautelam”, opinar por visita 
acompanhada – vide fls. 211/212.

Acatado o parecer, o magistrado deferiu a guarda do menor na 
espécie reivindicada pela agravada – fl. 15 e reproduzida à fl. 213.

Sobre esta decisão foi interposto o presente agravo.
Em suas razões o agravante discorre sobre a dificuldade de 

exercício da guarda na forma determinada ante as restrições impostas, 
como a presença de babá ou de pessoa de confiança, alegando que não 
foram solicitadas no requerimento da agravada, assim como inexistiu 
intenção de manter a integridade física do menor ou insinuação de que ele, 
recorrente, fosse agressivo com o filho.
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Cediço que, em questões desta natureza, deve prevalecer o 
interesse da menor. A espécie de guarda a ser adotada decorre de disposição 
contida no art. 1.584 do Código Civil, observada sempre a necessidade 
específica do filho.

Embora o legislador tenha priorizado o exercício da guarda 
compartilhada, cabe ao magistrado definir o melhor modo de convivência 
do filho com seus genitores, cuja prevalência deve impor alteração na 
espécie de guarda, se assim exigir o interesse  e a segurança do menor.

No presente caso, merece destaque que o acompanhamento 
exigido na visita partiu do bem elaborado parecer ministerial, “... em nome 
do resguardo da integridade da criança envolvida...”.

Considerando que o órgão ministerial possui legitimidade 
para orientar sua opinião no melhor interesse do infante, é irrelevante 
que a genitora do menor omita em seu pedido as restrições tidas como 
necessárias pelo nobre representante do parquet.

Assim, não procedem as ilações do agravante sobre a 
inexistência de solicitação de restrição por parte da agravada, cabendo 
ao magistrado, verificada sua necessidade, a obrigação de impor todas as 
condições para efetivar a visitação de modo seguro e que melhor atenda ao 
interesse do infante.

Ainda quanto à inexistência de insinuação sobre agressividade 
do pai para com o menor, destaco que a agravada inseriu nos autos fotos 
comprometedoras de maus tratos, cuja origem deve, efetivamente, ser 
apurada minuciosamente a fim de verificar o verdadeiro tipo de relação 
existente entre pai e filho, vez que fora ele o acusado pela suposta sevícia.

Para resumir com propriedade as efetivas condições para o 
deferimento da guarda, transcrevo adiante julgado da Corte Superior de 
Justiça sobre o tema:

“Ementa: Direito de Família. Recurso especial. Pedido 
de guarda de menor formulado pelo pai em face da mãe. 
Melhores condições. Prevalência do interesse da criança.
- Impõe-se, relativamente aos processos que envolvam 
interesse de menor, a predominância da diretriz legal 
lançada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 
de proteção integral à criança e ao adolescente como pessoa 
humana em desenvolvimento e como sujeito de direitos 
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civis, humanos e sociais, garantidos, originariamente, na 
Constituição Federal – CF. Devem, pois, as decisões que 
afetem a criança ou o adolescente em sua subjetividade, 
necessariamente, pautar-se na premissa básica de 
prevalência dos interesses do menor.
- Nos processos em que se litiga pela guarda de menor, não 
se atrela a temática ao direito da mãe ou do pai, ou ainda de 
outro familiar, mas sim, e sobretudo, ao direito da criança a 
uma estrutura familiar que lhe confira segurança e todos os 
elementos necessários a um crescimento equilibrado.
- Sob a ótica do interesse superior da criança, é preferível 
ao bem estar do menor, sempre que possível, o convívio 
harmônico com a família – tanto materna, quanto paterna.
- Se a conduta da mãe, nos termos do traçado probatório 
delineado pelo Tribunal de origem, denota plenas condições 
de promover o sustento, a guarda, a educação do menor, 
bem assim, assegurar a efetivação de seus direitos e facultar 
seu desenvolvimento físico, intelectual, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade, com todo 
o amor, carinho e zelo inerentes à relação materno-filial, 
deve-lhe ser atribuída a guarda da filha, porquanto revela 
melhores condições para exercê-la, conforme dispõe o art. 
1.584 do CC/02.
- Melhores condições para o exercício da guarda de 
menor, na acepção jurídica do termo, evidencia não só o 
aparelhamento econômico daquele que se pretende guardião 
do menor, mas, acima de tudo, o atendimento ao melhor 
interesse da criança, nos sentido mais completo alcançável.
- Contrapõe-se à proibição de se reexaminar provas em 
sede de recurso especial, rever a conclusão do Tribunal de 
origem, que repousa na adequação dos fatos analisados à 
lei aplicada.
Recurso especial não conhecido.” 
(STJ; REsp 916350/RN Recurso Especial 2007/0002419-
2; Rel. Min. Nancy Andrighi; Órgão: 3ª Turma; Julg. 
11/03/2008; Fonte DJe 26/03/2008).

Assim, para comprovação cabal da situação fática apresentada 
que justifique a concessão da modalidade de guarda mais adequada ao 
desenvolvimento regular e o bem estar do menor, mister que se mantenha 
a decisão de primeiro grau até melhor avaliação da situação, inclusive com 
o exame social e psicológico que o caso requer, conforme já determinada 
na decisão agravada.
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Portanto, considerando a especialidade do caso e o poder de 
cautela atinente à espécie, e ainda a devida precaução deste Relator no 
trato com as questões envolvendo menores, além de considerar o elaborado 
opinativo ministerial, hei por bem NEGAR PROVIMENTO ao recurso 
interposto para manter a guarda unilateral do menor em favor da agravada, 
de maneira provisória, até a ultimação da demanda.

É como voto.

Fortaleza, 14 de julho de 2015.
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PROCESSO:  AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0625224.58.2014.8.06.0000
AGRAVANTE: ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A
AGRAVADO:   ESTADO DO CEARÁ
RELATOR: DES. TEODORO SILVA SANTOS

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. 
DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA 
DE MERCADORIA ENTRE MATRIZ 
E FILIAL. INOCORRÊNCIA DE FATO 
GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE 
ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166 DO 
STJ. RESP 1.125.133/SP, JULGADO PELA 
SISTEMÁTICA DO ART. 543- C, DO CPC. 
MERCADORIAS JÁ TAXADAS NOS 
ESTADOS DE ORIGEM COM PERCENTUAL 
MENOR DO QUE NO ESTADO DO CEARÁ. 
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA 
DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA 
MANTIDA.  RECURSO CONHECIDO E 
NÃO PROVIDO. 
1- Segundo o procedimento efetuado pelos agentes 
fiscais do Estado do Ceará, a empresa agravante 
deixou de receber o ICMS que lhe era devido, em 
razão das notas fiscais que acobertaram diversas 
operações de vendas terem sido emitidas por suas 
filiais  situadas em outras unidades federativas, 
quando, de fato, as operações de vendas foram 
efetivadas no estabelecimento situado neste Estado. 
2- Alega a empresa agravante que, por não 
possuir em seu estoque as mercadorias pagas pelo 
consumidor final, estas foram solicitadas das filiais 
estabelecidas em outras Unidades Federativas, 
que emitiram as notas fiscais diretamente aos 
consumidores, recolhendo em favor do Estado de 



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 221 - 299, 2015

Agravo de Instrumento

237

origem o ICMS que, no entender da fiscalização, 
era devido ao Estado do Ceará.
3- O deslocamento de bens ou mercadorias entre 
estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, 
não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, 
porquanto, para a ocorrência do fato imponível é 
imprescindível a circulação jurídica da mercadoria 
com a transferência da propriedade. "Não constitui 
fato gerador de ICMS o simples deslocamento 
de mercadoria de um para outro estabelecimento 
do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 
4- A circulação de mercadorias versada na regra-
matriz do ICMS (Art. 155, II da CF/88) refere-se 
à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de 
mercancia, para o qual concorrem a finalidade de 
obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 
5- Assim, deve-se entender como ocorrido o fato 
do gerador do tributo no estado do Ceará, devendo 
ser recolhido a título de diferencial de alíquota 
de 10% (dez por cento), vez que a demandante, 
considerada a unicidade de titularidade, provou 
ter recolhido o ICMS pela alíquota interna do 
Estado de São Paulo, que é de 7% (sete por cento), 
cujo montante não pode ser olvidado pelo fisco 
cearense, sob pena de malferimento ao princípio 
informativo da não cumulação do ICM, previsto 
no art. 155, § 2º inciso I, da CF/88.
6 - Agravos de Instrumento conhecidos, porém 
não providos. Decisão inalterada. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 5ª Câmara 
CívelVistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de 
Instrumento, autuados sob o número 0625224-58.2014.8.06.0000, em que 
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são partes as pessoas acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores 
da 5ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 
julgamento de sessão, por unanimidade de votos, em CONHECER do 
agravo, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão 
guerreada, tudo nos termos do voto do Relator.

Fortaleza, 6 de maio de 2015.

RELATÓRIO

O ESTADO DO CEARÁ e ESTOK COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES S.A. interpuseram agravos de instrumentos, 
respectivamente autuados sob os números 0625578-83.2014.8.06.0000 
e 0625224-58.2014.8.06.0000, em face da decisão proferida pelo Juízo 
da 4ª Vara de Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária 
da Comarca de Fortaleza-CE que, nos autos da Ação Declaratória de 
Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal 
número 0854557-68.2014.8.06.0001 proposta pela segunda agravante, 
julgou procedente em parte o pleito autoral nos termos a seguir reduzidos: 

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela perseguido 
pela demandante, só em parte merece o abrigo desse juízo fiscal de modo 
especial e particular no que se refere ao seu direito à não cumulação do 
imposto sobre a circulação de mercadorias – ICMS recolhido em favor 
do Estado de origem, enquanto princípio constitucional informativo do 
referido imposto, sob pena de se incorrer em hipótese de “Bis in idem” ou 
de dupla tributação indevida (…)

Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela pretendida, para suspender parcialmente a exigibilidade 
do crédito tributário objeto dos autos de infração fiscal de nº 201109123-
0 e 201110784-5, no que se refere a incidência excessiva e indevida da 
alíquota cheia de 17% (dezessete por cento), que passa a ser tão somente 
de 10% (dez por cento), podendo eventual execução fiscal da dívida ativa 
correspondente seguir seu curso normal, no que pertine ao remanescente 
do crédito tributário objeto de tais execuções fiscais, o que faço com arrimo 
no art. 273, §§1º e 5º do CPCB. 
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Em razões recursais (fls.01/19, e-SAJ) apresentadas no 
processo nº 0625578-83.2014.8.06.0000, ESTADO DO CEARÁ sustenta, 
preliminarmente, nulidade da decisão recorrida, vez que o próprio Juízo 
prolator da decisão suscitou conflito negativo de competência.

No mérito, o Ente Político deduz: a parcial concessão da 
antecipação da tutela para reduzir a alíquota de ICMS contraria a Súmula 
166 do STJ, segundo a qual o mero deslocamento físico de mercadorias 
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mesmo que situados 
em Unidades Federativas distintas, não gera incidência de alíquota 
interestadual de ICMS.

Alinhando os argumentos acima listados, requer concessão de 
efeito suspensivo e, ao final, reforma definitiva da decisão agravada.

Por seu turno, a também agravante ESTOK COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES S.A. sustenta em razões (fls. 1/30, e-SAJ) 
apresentadas no processo nº 0625224-58.2014.8.06.0000: a) inexiste 
obrigação de recolher ICMS no ESTADO DO CEARÁ, no período de 
01/01/2007 a 04/12/2011, pois as mercadorias contratadas foram retiradas 
de loja situada em estado diverso da Federação; b) o fato gerador do ICMS 
é a saída da mercadoria do estabelecimento comercial, portanto quando 
a saída ocorre em outro estado, lá são feitas a emissão de nota fiscal e o 
devido recolhimento do imposto, sendo o estado do Ceará, nas transações 
em questão, somente o destino final do produto; c) os autos de infração 
aplicados à empresa são nulos, devendo ser suspensa a exigibilidade por 
flagrante desrespeito ao artigo 142 do CTN; e d) houve desconsideração 
do crédito correspondente à alíquota interestadual recolhida, cobrando-
se a totalidade da alíquota interna (17%), violando o princípio da não-
cumulatividade. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao 
final, provimento do recurso com reforma da decisão agravada.

Recebido o agravo, esta Relatoria proferiu decisão 
interlocutória, indeferindo os pleitos de suspensividade e antecipação de 
tutela, mantendo íntegra a decisão agravada, por ausência de requisitos 
autorizadores das medidas de urgência pleiteadas, até o julgamento final 
(fls.529/539, e-SAJ). Ciente, a empresa (fls.541/545, e-SAJ) reiterou que 
“as mercadorias saídas de estabelecimento da Agravante sediado no Estado 
de São Paulo (...) são entregues diretamente ao consumidor final cearense, 
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sem qualquer participação do estabelecimento cearense da Agravante” (fl. 
544, e-SAJ).

Contrarrazões (fls.546/561, e-SAJ) foram apresentadas pelo 
ESTADO DO CEARÁ, deduzindo: 1) "ocorrência do fato gerador do ICMS 
devido ao Estado do Ceará nas operações que foram objeto de autuações 
pelo Fisco Estadual, visto que o contribuinte não observou as disposições 
da legislação tributária incidente sobre as operações da natureza daquelas 
praticadas pela demandante” (fl.549, e-SAJ); 2) “não haveria cobrança de 
ICMS na operação de transferência da mercadoria para o estabelecimento 
da recorrente localizado no Estado do Ceará, sendo inaplicável a alíquota 
interestadual de 7% (sete por cento). Consequentemente, se não incidira 
ICMS nesta operação de transferência entre estabelecimentos, não haveria 
do que se creditar o estabelecimento do contribuinte situado no Estado do 
Ceará” (fl.561, e-SAJ).

Ouvido, o Ministério Público apresentou parecer pela 
manutenção da decisão agravada (fls.563/569, e-SAJ).

 Por fim, ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. 
Se manifestou, espontaneamente, sobre o parecer do Ministério Público, 
argumentando que não se discute nos autos “a legalidade da cobrança do 
diferencial das alíquotas interna (17%) e interestadual (7%) mas sim, a 
impossibilidade da sua cobrança nas operações interestaduais com destino 
a não contribuinte do imposto, que é o objeto do auto de infração, o que, 
demonstra, claramente, o erro de fato incorrido pelo MPE” (fl.571, e-SAJ).

Os autos vieram conclusos.
Recurso sem revisão, ex vi do art. 34, parágrafo 3º, do RITJCE.
É o relatório. Pede-se data para julgamento.

VOTO

Impondo-se um juízo antecedente de admissibilidade, 
conhece-se dos recursos interpostos, encontrando-se, pois, presentes os 
chamados requisitos intrínsecos e extrínsecos ao transpasse para o juízo 
de mérito recursal.

Como relatado, trata-se de pedido para desobrigação do 
recolhimento de ICMS pelos pedidos de venda efetuados no estabelecimento 
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da Empresa ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. no Estado 
do Ceará no período de 01/01/2007 a 04/12/2011, argumentando a empresa 
que as mercadorias contratadas foram retiradas de loja situada em estado 
diverso por consumidor final, não contribuinte de ICMS.

Neste sentido, não merece prosperar o argumento da empresa 
autora de que, por não possuir em seu estoque as mercadorias pagas pelos 
consumidores finais no estado do Ceará, estas foram solicitadas das filiais 
estabelecidas em outras Unidades Federativas, que - alega, acertadamente 
- emitiram as notas fiscais diretamente aos compradores, recolhendo o 
ICMS em favor daqueles estados de origem. 

Isto porque, se a venda foi celebrada entre o comprador 
e a empresa localizada no estado do Ceará, mediante pagamento das 
mercadorias, é claro que o fato gerador do imposto ocorrerá quando a 
mercadoria sair do seu estabelecimento ao daquele que remeter por sua 
conta e ordem.

O Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS 
incide, a teor do artigo 155, II, da Constituição Federal, sobre “operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior”.

Ora, pelo que se depreende do dispositivo acima, dentre os 
fatos geradores que ensejam a incidência de ICMS, estão as operações 
relativas à circulação de mercadorias, ou seja, ato ou negócio jurídico que 
implica na alteração de propriedade, o que, no caso em tela, ocorreu no 
Estado do Ceará.

Não obstante prevista expressamente na Lei Complementar 
87/1996, a transferência de mercadoria entre estabelecimentos de uma 
mesma empresa, consoante majoritária jurisprudência, não constitui fato 
gerador do ICMS, por não haver circulação econômica, mas apenas física. 

O Superior Tribunal de Justiça a fim de evitar abusos 
perpetrados pelo Fisco firmou entendimento de que a transferência entre 
os estabelecimentos não constitui fato gerador quando não implicar na 
transmissão da propriedade. 
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Súmula n° 166 - Não constitui fato gerador do ICMS o 
simples deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ratificou 
o mesmo entendimento em julgamento Recurso Repetitivo 1.125.133, 
seguindo o rito do artigo 543-C do CPC, aplicando, por analogia, os casos 
em que há transferência de ativo fixo de uma mesma empresa, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 
ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE 
MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE 
UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO 
FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE 
MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO 
DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI 
EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 
DO CPC NÃO CONFIGURADA. 
1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre 
estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se 
subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, 
para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a 
circulação jurídica da mercadoria com a transferência 
da propriedade.(...) 
2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples 
deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do 
STJ). 
3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis 
encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, 
in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito 
Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior;" 
4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo 
constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe 
efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade 
de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 
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5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização 
de operações relativas à circulação de mercadorias. A 
lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida 
se descrever uma operação relativa à circulação de 
mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal 
circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A 
circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa 
para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem 
mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em 
tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir 
sobre operações que conduzem mercadorias, mediante 
sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários 
aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in 
ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 
(…)
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime 
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1125133/SP, RECURSO ESPECIAL 2009/0033984-
4, Relator(a) Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador 
PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 25/08/2010, Data 
da Publicação/Fonte DJe 10/09/2010 RTFP vol. 96 p. 392.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE 
MATRIZ PARA FILIAL DA MESMA EMPRESA.
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA 
INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 
166/STJ.RESP 1.125.133/SP, JULGADO PELA 
SISTEMÁTICA DO ART. 543- C, DO CPC. 
(...) 
2. A jurisprudência pacífica deste Sodalício consolidada no 
julgamento o REsp 1.125.133/SP, julgado pela sistemática 
prevista no art. 543-C do CPC, é no sentido de que não 
incide ICMS na operação de transferência de mercadorias 
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não 
constituir fato gerador do imposto, consoante disposto no 
enunciado da Súmula 166/STJ. 
3. Agravo regimental não provido. AgRg no Ag 1208170/
RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 2009/0182678-6, Relator(a) Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador PRIMEIRA 
TURMA, Data do Julgamento 12/04/2011, Data da 
Publicação/Fonte DJe 15/04/2011.
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Assim sendo, acertado o entendimento do julgador singular. 
Veja-se:

(...) a compra e venda das mercadorias adquiridas pelos 
consumidores finais cearenses se perfectibilizou, fazendo-
se obrigatória e perfeita, no exato momento que ajustaram 
com a demandante o seu objeto e preço, robustecido pelo 
fato de haverem pago o preço, pelas diversas formas 
ajustadas(cheques, dinheiro, à vista, parcelado, cartão de 
crédito e etc.). Aqui não vale o argumento da demandante, 
que se não entregar a mercadoria o tributo não incidirá. 
No caso o imposto já terá incidido, pois seu valor já está 
embutido no preço pago, sendo certo que se a mercadoria 
eventualmente não for entregue no prazo acertado, nascerá 
para os consumidores compradores o sagrado direito do 
crédito pecuniário respectivo, para efeito de substituição 
da mercadoria por outra, além do direito a indenização por 
eventual dano moral suportado, a depender de cada caso, 
reconheça-se, de raríssima possibilidade de ocorrência em 
relação a demandante, face seu elevado nível organizacional 
e de solidez no mercado nacional e local.

Ademais, afastar a incidência do ICMS em tais operações 
chegar-se-ia a resultados temerários, pois, se um mesmo contribuinte 
de tal imposto tivesse pelo menos dois estabelecimentos localizados em 
diferentes Estados da federação, poderia ter o local de saída para entrega 
ao consumidor final como circunstância definidora do estado beneficiário 
do imposto.

A situação levaria a casos em que poderiam os Estados, 
principalmente aqueles mais economicamente fortes, conceder incentivos 
de toda ordem para que contribuintes ali instalados se multiplicassem pelos 
demais estados da federação na tentativa de reverter para seus cofres o 
ICMS com base no local de saída para entrega ao consumidor final.

Com relação ao valor da alíquota, também assiste razão ao 
entendimento do juízo a quo. Veja-se: 

(...) essas mercadorias passado ou não pelo estabelecimento 
da demandante, o imposto incidente sobre a circulação 
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dessas mercadorias é devido ao Estado do Ceará, pelo 
menos a título de diferencial de alíquota 10%(dez por 
cento), uma vez que a demandante, considerada a unicidade 
de titularidade, provou ter recolhido o ICM pela alíquota 
interna do Estado de São Paulo, que é de 7%(sete por cento), 
cujo montante não pode ser olvidado pelo fisco Estadual do 
Ceará, sob pena de malferimento ao princípio informativo 
da não cumulação do ICM, previsto no art. 155, § 2º inciso 
I, da CF/88.' (...)

Assim, entende-se que, da mesma forma, o Fisco apurou o 
imposto supostamente devido aplicando a alíquota interna (17%) sobre o 
valor da operação, deveria também ter aplicado a alíquota interestadual 
(7%) sobre o valor da operação para apurar o crédito da empresa e exigir 
somente a diferença entre o débito e o crédito apurados, em respeito ao 
princípio da não-cumulatividade.

Nesse diapasão, como bem determinou o magistrado de 
primeiro grau, forçoso é repelir a tese de compra e venda direta entre a 
empresa de São Paulo e os consumidores finais cearenses, tendo em vista 
que a entrega das mercadorias, fisicamente, é feita pelo estabelecimento 
situado neste Estado, mesmo aquelas em que o comprador faz opção de 
recebê-la em seu próprio domicilio ou residência, verificando-se dupla 
saída física das mercadorias, que não se confunde com a circulação 
jurídico-econômico-tributária.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conhece-se dos presentes agravos de 
instrumento para, contudo, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo 
incólume os termos do decisum monocático, submetendo este entendimento 
à apreciação de meus pares.

É como voto.

Fortaleza, 6 de maio de 2015.
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PROCESSO: 0002737-46.2014.8.06.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAUCAIA
AGRAVADO: JUSSYENE GOMES CAMPOS TIMBÓ
RELATORA: DESA. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO AO 
CARGO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS 
CONVOCADOS. DECLARAÇÃO EXPRESSA 
DO MUNICÍPIO. DIREITO SUBJETIVO À 
NOMEAÇÃO. OBEDIÊNCIA À ORDEM 
DE CLASSIFICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA 
LEI Nº. 9.494/97. INAPLICABILIDADE. 
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte agravada impetrou writ visando obter 
nomeação no cargo de Técnico Administrativo em 
seleção pública de cargos de provimento efetivo, 
então elaborada pelo Município de Caucaia, em 
conformidade com o  Edital de nº. 001/2009.
2. Observa-se através de certidão emanada pela 
Secretaria da Administração e Recursos Humanos 
do Município de Caucaia que, de fato, “foram 
convocados 17 (dezessete) candidatos para o cargo 
de Técnico Administrativo, tendo comparecido 06 
(seis) candidatos”.
3. Tal declaração do Ente municipal corrobora a 
argumentação apresentada pela parte agravada, 
então impetrante do mandamus, em consonância 
com a tese também firmada pelo Superior Tribunal 
de Justiça em que se afirma que “a desistência 
de candidatos convocados, dentro do prazo de 
validade do concurso, gera direito subjetivo 
à nomeação para os seguintes, observada a 
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ordem de classificação e a quantidade de vagas 
disponibilizadas”.
4. “A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 
8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão 
de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública 
nos casos de aumento ou extensão de vantagens 
a servidor público, não se aplica nas hipóteses 
em que o autor busca sua nomeação e posse em 
cargo público, em razão da sua aprovação no 
concurso público”. Precedentes do STJ. (AgRg 
no Ag 1.161.985/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves 
Lima, Quinta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe 
2.8.2010). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 
17.774/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, DJe 26/10/2011; REsp 1234743/
GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, DJe 31/03/2011.
5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e negar 
provimento ao agravo de instrumento nº. 0002737-46.2014.8.06.0000, 
tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Fortaleza, 27 de maio de 2015

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo 
Município de Caucaia impugnando decisão interlocutória lavrada pelo 
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Caucaia - CE que, 
através de decisão interlocutória prolatada no Mandado de Segurança 
de nº. 0044774-90.2014.8.06.0064, deferiu a parte Agravada/Impetrante 
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a nomeação ao cargo de técnico administrativo, de modo a preencher as 
vagas previamente disponibilizadas no certame realizado pela Prefeitura 
de Caucaia, conforme Edital de nº. 001/2009.

Em seu abono, o Município aduz (fls. 01/16) que a Impetrante 
foi aprovada em cadastro de reserva, na 24ª (vigésima quarta) colocação 
para o cargo de Técnico administrativo, em Concurso Público realizado 
pela Prefeitura de Caucaia para provimento de vagas do quadro permanente 
de pessoal, através do Edital de nº. 001/2009, certame que disponibilizou 
21 vagas para o aludido cargo.

Assevera que a decisão liminar não deve prosperar, pois o 
direito pleiteado pela postulante ao cargo figura como “direito heterogêneo” 
defendido em processo individual, impossibilitando-se que a decisão 
beneficiasse terceiros não participantes do processo. Alega, também, que 
a decisão vergastada qualifica-se como extra petita, pois ao determinar a 
nomeação da Impetrante, indiretamente beneficiou terceiros em relação ao 
processo. 

Destaca subsistir lesão ao art. 2º-B, da Lei 9.494/97, pois 
o fiel cumprimento ao provimento jurisdicional acarretará a liberação 
de recursos para pagamento dos vencimentos, em afronta a vedação de 
concessão de medidas antecipatórias contra o Poder Público que impliquem 
em liberação de recursos.

Expõe a inexistência de ato ilegal ou praticado com o abuso 
de poder pela autoridade impetrada, inocorrendo direito líquido e certo da 
parte impetrante, uma vez que o prazo de validade do concurso expirou 
em 14 de maio de 2014, tendo a Secretaria de Administração do Município 
de Caucaia firmado Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério 
Público Estadual para a convocação dos aprovados dentro do número de 
vagas até a expiração do prazo do Concurso.

Aponta subsistir entendimento pacificado na jurisprudência 
pátria concernente a candidato aprovado fora do número de vagas previsto 
no edital o qual possui mera expectativa de direito à nomeação, competindo 
a Administração Pública, em seu poder discricionário nomear candidatos 
aprovados de acordo com a sua conveniência. 

Ao término, requer a concessão de antecipação de tutela para 
que sejam suspensos os efeitos da tutela concedida pelo Magistrado de 
plano, que determinou a nomeação e a posse da Impetrante.
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Documentos às fls. 17/41.
Através de despacho, fl. 48, determinei a intimação do 

Município de Caucaia, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a 
juntada de cópia integral dos autos, especificamente dos documentos 
apresentados pela parte agravada para munir o mandamus, a título de 
documentação facultativa.

Petição do Município agravante à fl. 50. Documentos 
acostados às fls. 51/172.

Em contraminuta ao recurso ajuizado, fls. 175/182, a parte 
agravada, através da Defensoria Pública do Estado do Ceará expõe suas 
razões afirmando que o Município agravante, através do 5º e último Edital 
convocou 17 (dezessete) aprovados dos quais apenas 6 (seis) tomaram 
posse, verificando-se assim que restaram 11 (onze) vagas remanescentes 
ensejando a agravada o direito líquido e certo em ser convocada.

Argumenta não ocorrer justificativa plausível capaz de 
fundamentar a negativa de nomeação da candidata em vista da existência 
de vaga e a necessidade de servidores no quadro.

Ao término, roga pela conversão do recurso em agravo retido, 
ou acaso não acolhida tal tese, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Ante a formação do contraditório e o conjunto probatório 
encartado aos autos, passo a examinar a postulação meritória do presente 
recurso, observando-se as premissas do art. 522 e segs. do Código de 
Processo Civil.

No caso em comento, a parte agravada impetrou writ visando 
obter nomeação no cargo de Técnico Administrativo em seleção pública de 
cargos de provimento efetivo, então elaborada pelo Município de Caucaia, 
em conformidade com o  Edital de nº. 001/2009.

O supramencionado Edital, cf. fls 73/83 do presente 
instrumento, previa o quantitativo de 21 (vinte e uma) vagas para provimento 
no cargo de Técnico Administrativo. O certame restou homologado na data 
de 14 de maio de 2010, sendo prorrogado pelo Decreto Municipal nº. 371, 
datado de 02 de maio de 2012, por mais 02 (dois) anos.
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Observa-se através de certidão emanada pela Secretaria da 
Administração e Recursos Humanos do Município de Caucaia, fl. 98 dos 
autos que, de fato, “foram convocados 17 (dezessete) candidatos para o 
cargo de Técnico Administrativo, tendo comparecido 06 (seis) candidatos”.

Tal declaração do Ente municipal corrobora a argumentação 
apresentada pela parte agravada, então impetrante do mandamus, em 
consonância com a tese também firmada pelo Superior Tribunal de Justiça 
em que se afirma que “a desistência de candidatos convocados, dentro do 
prazo de validade do concurso, gera direito subjetivo à nomeação para 
os seguintes, observada a ordem de classificação e a quantidade de vagas 
disponibilizadas”.

Abaixo destaco os diversos precedentes que seguem em 
semelhante perfil:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 
CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS 
PREVISTAS NO EDITAL, CONSIDERADA A 
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR 
CLASSIFICADOS NO CERTAME. DIREITO 
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Em consonância com o entendimento emanado do 
Supremo Tribunal Federal (STF, RE 598099/MS, Rel. 
Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe 
de 30/09/2011), a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça orienta-se no sentido de que o candidato aprovado 
em concurso público, dentro das vagas previstas no edital, 
tem direito subjetivo à nomeação.
II. Na forma da jurisprudência do STJ, "a desistência dos 
candidatos convocados, ou mesmo a sua desclassificação 
em razão do não preenchimento de determinados requisitos, 
gera para os seguintes na ordem de classificação direito 
subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas 
vagas disponibilizadas. Precedentes: RMS 34.990/BA, 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
DJe 14/02/2012; AgRg no REsp 1.239.016/PB, Rel. Min. 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/05/2011; RMS 
32.105/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, 
DJe 30/08/2010" (STJ, AgRg no REsp 1347487/ BA, 
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, DJe de 05/03/2013).



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 221 - 299, 2015

Agravo de Instrumento

251

III. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no RMS 30.776/RO, Rel. Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, 
DJe 11/10/2013) (sublinhados nossos).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. MATÉRIA 
NÃO PREQUESTIONADA EMBORA OPOSTOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 211/STJ. 
DECADÊNCIA NA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. 
NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. TÉRMINO DA 
VALIDADE DO CERTAME. APROVAÇÃO DENTRO 
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL, 
CONSIDERADAS AS DESISTÊNCIAS. DIREITO 
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. RECURSO 
ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em sede de recurso especial, inviável a análise de 
alegação que não tenha sido devidamente prequestionada, 
não obstante a oposição dos embargos de declaração. 
Incidência da Súmula 211/STJ.
2. A jurisprudência já pacificada neste Sodalício orientada 
no sentido de que, em se tratando de impetração contra 
ausência de nomeação de aprovados em concurso público, 
a contagem do prazo decadencial de 120 dias deve ser 
iniciada com o término do período de validade do certame. 
Precedentes do STJ.
3. É também assente na jurisprudência deste Sodalício 
o entendimento segundo o qual "a prática de ato, 
pela Administração, que evidencie a necessidade de 
preenchimento de cargos vagos gera direito subjetivo 
à nomeação dos candidatos aprovados e classificados 
em concurso público inicialmente além do número de 
vagas ofertado pelo edital do certame". (REsp 1.185.379/
MG - Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA - SEXTA TURMA - Julgamento em 15.03.2012). 
Precedentes.
4. No caso em concreto, o surgimento das vagas decorrentes 
das desistências de outros candidatos se deu no prazo de 
validade do certame, o que acentua a existência do direito 
líquido e certo reclamado.
5. Inviável a análise da divergência jurisprudencial 
suscitada a teor da Súmula 83/STJ.
6. Recurso especial não provido.
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(REsp 1330890/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, 
DJe 16/04/2013) (sublinhados nossos).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. 
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC QUE NÃO SE 
VERIFICA. CANDIDATO APROVADO FORA DAS 
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA 
E EXCLUSÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS. 
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE 
DA ADMINISTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS 
VAGAS REMANESCENTES. DIREITO SUBJETIVO À 
NOMEAÇÃO.
1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando o Tribunal 
de origem, mesmo sem ter examinado individualmente cada 
um dos argumentos da recorrente, adota fundamentação 
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, 
apenas não acolhendo a tese da recorrente.
2. A desistência dos candidatos convocados, ou mesmo 
a sua desclassificação em razão do não preenchimento 
de determinados requisitos, gera para os seguintes na 
ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, 
observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas. 
Precedentes: RMS 34.990/BA, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 14/02/2012; AgRg no REsp 
1.239.016/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 
Turma, DJe 20/05/2011; RMS 32.105/DF, Rel. Min. Eliana 
Calmon, Segunda Turma, DJe 30/08/2010.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1347487/BA, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
26/02/2013, DJe 05/03/2013) (sublinhados nossos).

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO 
- NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS, 
AINDA QUE EXCEDENTES ÀS PREVISTAS NO 
EDITAL, CARACTERIZADA POR ATO INEQUÍVOCO 
DA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À 
NOMEAÇÃO - PRECEDENTES.
1. A aprovação do candidato, ainda que fora do número 
de vagas disponíveis no edital do concurso, lhe confere 
direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se 
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a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a 
necessidade do preenchimento de novas vagas.
2. A desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a 
sua desclassificação em razão do não preenchimento de 
determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem 
de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a 
quantidade das novas vagas disponibilizadas.
3. Hipótese em que o Governador do Distrito Federal, 
mediante decreto, convocou os candidatos do cadastro 
de reserva para o preenchimento de 37 novas vagas do 
cargo de Analista de Administração Pública - Arquivista, 
gerando para os candidatos subsequentes direito subjetivo 
à nomeação para as vagas não ocupadas por motivo de 
desistência.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS 32.105/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 
30/08/2010) (sublinhados nossos).

Ressalte-se que a nomeação da postulante ao cargo intentado, 
em sede de antecipação de tutela, não se encontra inserida na vedação 
prevista no art. 2º-B da Lei 9.494/97, conforme delineado nos precedentes 
abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO.  NOMEAÇÃO E POSSE 
EM CARGO PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI 9.494/97. 
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO 
MODIFICATIVO.
1. A vedação contida na Lei 9.494/97 em relação à 
concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda 
Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a 
servidor público não se aplica nas hipóteses em que o autor 
busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da 
sua aprovação em concurso público. Precedentes do STJ.
2. Possibilidade da execução provisória, na hipótese dos 
autos, para cumprimento da determinação do acórdão 
embargado.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito 
modificativo.
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(EDcl nos EDcl no RMS 27.311/AM, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 
14/02/2014)  (sublinhados nossos).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. CONTADOR DO QUADRO 
DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA. 
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 
VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE 
NOVAS VAGAS EM NÚMERO SUFICIENTE PARA 
ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. 
PRAZO PARA IMPETRAÇÃO. FIM DA VALIDADE 
DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO DOS DEMAIS 
CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS QUE O 
IMPETRANTE. DESNECESSIDADE. CONTRATAÇÃO 
DE NOVOS SERVIDORES. NECESSIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REQUISIÇÃO 
DE SERVIDORES/EMPREGADOS PÚBLICOS. 
ABUSO. EXISTÊNCIA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS 
DA NOMEAÇÃO À DATA DE EXPIRAÇÃO 
DA VALIDADE DO CONCURSO (29/6/12). 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO 
ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANDAMUS 
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE 
COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 
TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA. SEGURANÇA 
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Para fins de impetração de mandado de segurança, 
entende-se por Autoridade "a pessoa física investida de 
poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é 
atribuída pela norma legal" (MEIRELLES, Hely Lopes et 
al. Mandado de Segurança e ações constitucionais. 34ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2012, p. 33).
2. O "término da validade do concurso marca o termo a 
quo da contagem do prazo decadencial para a impetração 
de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da 
autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no 
cargo para o qual fora aprovado" (AgRg no RMS 36.299/
SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 
21/8/12).
3. [..]
14. A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 
e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação 
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de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento 
ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica 
nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse 
em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso 
público. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.234.859/AM, Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJe 
10/2/12.
15. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
firmou-se no sentido de que a vedação de execução 
provisória de sentença contra a Fazenda Pública restringe-
se às hipóteses previstas no art. 2º-B da Lei 9.494/97, 
o que não é o caso dos autos, pois não há determinação 
de pagamentos pretéritos, mas apenas o pagamento pelo 
efetivo serviço prestado" (AgRg no REsp 1.259.941/DF, 
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 
19/12/12).
16. Hipótese em que se mostra possível a antecipação 
dos efeitos da tutela, uma vez que os requisitos do art. 
273 do CPC encontram-se atendidos na espécie, a saber: 
(i) demonstração da verossimilhança do direito pleiteado, 
nos termos da fundamentação; (ii) a demora na nomeação 
do Impetrante impõe-lhe danos de difícil reparação, em 
virtude de não poder trabalhar e, por conseguinte, receber 
a devida contraprestação remuneratória pelo exercício 
do cargo; (iii) inexiste perigo de irreversibilidade do 
provimento antecipado, porquanto o exercício provisório 
do cargo público, por força de antecipação dos efeitos da 
tutela, não assegura o direito à nomeação definitiva caso o 
pedido principal seja julgado improcedente.
17. Segurança parcialmente concedida a fim de reconhecer 
o direito do Impetrante de ser nomeado no cargo de 
Contador do quadro de pessoal da Advocacia-Geral da 
União, com todos os efeitos funcionais, pecuniários e 
previdenciários contados a partir da respectiva posse. 
Pedido de antecipação dos efeitos da tutela deferido, a fim 
de determinar às Autoridades Impetradas que, no âmbito de 
suas respectivas competências, promovam todas as medidas 
necessárias à imediata nomeação e posse do Impetrante, 
uma vez atendidas por este último as exigências legais para 
investidura do mencionado cargo público. Sem condenação 
em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 105/
STJ.
(MS 19.227/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 
30/04/2013) (sublinhados nossos).
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ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS 
LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 211 DO 
STF. ARTIGOS DE LEI QUE NÃO POSSUEM FORÇA 
NORMATIVA PARA  INDUZIR A REFORMA DO 
JULGADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
1. Discute-se a admissibilidade de recurso especial no qual 
se impugna acórdão que entendeu pela possibilidade de 
execução provisória em mandado de segurança, consistente 
na determinação de nomeação de candidato, antes do 
trânsito em julgado.
2. Os artigos 128, 460, 468 e 472 do CPC, além não se 
encontram prequestionados, não servem à pretensão recursal 
porque suas disposições não teriam o condão de induzir a 
reforma do julgado a quo, o que atrai os entendimentos da 
Súmula n. 211 do STJ e da Súmula n. 284 do STF.
3. "A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 
e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação 
de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento 
ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica 
nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse 
em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso 
público. Precedente do STJ" (AgRg no Ag 1.161.985/ES, 
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado 
em 22.6.2010, DJe 2.8.2010). No mesmo sentido: AgRg 
no AREsp 17.774/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, DJe 26/10/2011; REsp 1234743/GO, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 
31/03/2011.
4. Nos termos em que decidida a controvérsia pelo 
acórdão a quo, não há falar em violação do art. 535 
do CPC, pois o Tribunal de origem julgou a matéria, de 
forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, 
suficientemente, sobre os pontos que entendeu relevantes 
para a solução da controvérsia.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 15.804/GO, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
21/02/2013, DJe 11/03/2013) (sublinhados nossos).
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Do exposto, CONHEÇO do recurso intentado, mas para 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão vergastada que 
determinou a nomeação da impetrante/agravada ao cargo de Técnico 
Administrativo, observando a ordem de classificação e a quantidade de 
vagas disponíveis.

É como voto.

Fortaleza, 27 de maio de 2015.
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PROCESSO: 0620953-69.2015.8.06.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: SERVTEC ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: JOÃO BOSCO AGUIAR DIAS
RELATORA: DESA. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE BEM 
IMÓVEL À PENHORA. ORDEM LEGAL 
DOS BENS. ART. 655, DO CPC. MENOR 
ONEROSIDADE PARA O EXECUTADO. 
IMÓVEL NOMEADO ANTERIORMENTE 
GRAVADO POR PENHORA. REJEIÇÃO 
DA NOMEAÇÃO. ART. 656, IV, CPC. 
ADMISSIBILIDADE. ESGOTAMENTO 
DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A 
LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 
PENHORA. PRESCINDIBILIDADE APÓS A 
EDIÇÃO DA LEI Nº. 11.382/2006. PENHORA 
ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. 
EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO EM ESPÉCIE. 
ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A presente lide gira em torno da insurgência da 
empresa agravante, Servtec Engenharia Ltda. em 
face da decisão do Juízo da 22ª Vara da Comarca 
de Fortaleza – CE, que em execução provisória 
de verba concernente a honorários advocatícios 
indeferiu a indicação de bem imóvel à penhora, a 
qual não foi aceita pelo agravado, sendo penhorado 
ativos da empresa devedora.
2. Observa-se que o bem indicado a penhora, 
imóvel registrado sob o nº. 1.242, do Registro de 
Imóveis da Comarca de Caucaia possui anterior 
determinação judicial de penhora, conforme AV. 
07/001.242, ônus impresso pelo Juízo da 29ª 
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Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos 
da execução de nº. 1999.02.21456-8.
3. O Superior Tribunal de Justiça, através do 
julgamento do REsp 1112943/MA e do REsp 
1184765/PA, ambos submetidos ao regime de 
recursos repetitivos do art. 543-C do CPC, adotou 
a solução aplicável aos requerimentos realizados 
após a entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, 
que alterou, entre outros dispositivos, o art. 655 
do CPC.
4. Neste sentido, restou consolidado que a “penhora 
não exige mais a comprovação de esgotamento 
de vias extrajudiciais de busca de bens a serem 
penhorados”. O fundamento desse entendimento 
é justamente do fato de que a Lei n. 11.382/2006 
equipara os ativos financeiros a dinheiro em 
espécie.
5. Neste passo, não há que se tratar, no caso em 
espécie, de desobediência ou relativização da 
ordem legal ou, ainda, de onerosidade da execução 
sobre o devedor, pois a empresa agravante não 
apresenta diverso bem, livre e desimpedido, para 
adimplir o débito pendente, bem como não se 
evidencia demasiado ônus a penhora dos ativos 
financeiros da empresa, uma vez indemonstrado 
o caráter desproporcional da medida executiva.
6. Recurso conhecido e improvido. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e negar 
provimento ao agravo de instrumento nº. 0620953-69.2015.8.06.0000, 
tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Fortaleza, 20 de maio de 2015
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RELATÓRIO

Cogita-se de agravo de instrumento interposto por Servtec 
Engenharia Ltda impugnando decisão interlocutória lavrada pela MMª 
Juíza de Direito da 22ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, no 
cumprimento provisório de sentença de nº. 0847971-15.2014.8.06.0001, 
favorável a João Bosco Aguiar Dias, indeferiu a indicação do bem dado 
à penhora, determinando a penhora online dos ativos financeiros da 
agravante/executada, no importe de R$ 297.258,80 (duzentos e noventa e 
sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

Em seu abono, a parte agravante aduz, em síntese (fls. 01/12), 
que a decisão recorrida não deve prevalecer por configurar flagrante 
violação aos princípios da menor onerosidade para o executado (art. 620, 
CPC) e relativizar a ordem de gradação legal de bens (art. 655 do CPC).

Ao término, requer a concessão do efeito suspensivo ao 
presente recurso, e em julgamento do mérito, pleiteia o provimento integral 
do recurso, reformando-se o decisum guerreado e reconhecendo válida a 
nomeação feita pelo agravante.

Documentos às fls. 13/130.
Através de despacho (fl. 140), apresentei reserva a apreciação 

do pedido liminar, após a manifestação em contraditório da parte agravada 
e dos informes de estilo pela Magistrada de plano.

Em contraminuta ao recurso ajuizado (fls. 144/152), expõe 
suas razões o agravado, Sr. João Bosco Aguiar Dias, afirmando reconhecer 
a flexibilidade da gradação legal contida no art. 655, do CPC, contudo, o 
imóvel indicado pelo devedor não se mostra legítimo pela prevalência da 
ordem legal, uma vez que subsiste sobre o mesmo outra penhora que o 
impede de satisfazer o crédito arguido.

Destaca que nos termos do art. 656, CPC é possível requerer 
a substituição da penhora, pois o imóvel indicado não se presta a finalidade 
do feito executivo, sendo plenamente correta a decisão proferida pela 
Magistrada a quo.

Informações prestadas pelo Juízo a quo, fls. 153/154.
É o relatório.
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VOTO

Ante a formação do contraditório e o conjunto probatório 
encartado aos autos, passo a examinar a postulação meritória do presente 
recurso, observando-se as premissas do art. 522 e segs. do Código de 
Processo Civil.

A presente lide gira em torno da insurgência da empresa 
agravante, Servtec Engenharia Ltda em face da decisão do Juízo da 22ª 
Vara da Comarca de Fortaleza – CE, que em execução provisória de verba 
concernente a honorários advocatícios indeferiu a indicação de bem imóvel 
à penhora, a qual não foi aceita pelo agravado, sendo penhorado ativos da 
empresa devedora.

Observa-se, em primeira análise, que o bem indicado a 
penhora, imóvel registrado sob o nº. 1.242, do Registro de Imóveis da 
Comarca de Caucaia (fls. 113/116) possui anterior determinação judicial 
de penhora, conforme AV. 07/001.242, ônus impresso pelo Juízo da 
29ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da execução de nº. 
1999.02.21456-8.

Ressalte-se que após a vigência da Lei n. 11.382/2006, que 
alterou, entre outros dispositivos, o art. 655, I, do Código de Processo 
Civil, o mesmo passou a ter a seguinte redação: 

Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a 
seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 
instituição financeira;
[...] 

Nesta senda, o Superior Tribunal de Justiça, através do 
julgamento do REsp 1112943/MA e do REsp 1184765/PA, ambos 
submetidos ao regime de recursos repetitivos do art. 543-C do CPC, 
adotou a solução aplicável aos requerimentos realizados após a entrada 
em vigor da mencionada lei, no sentido de que a “penhora não exige mais 
a comprovação de esgotamento de vias extrajudiciais de busca de bens a 
serem penhorados”. O fundamento desse entendimento é justamente do 
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fato de que a Lei n. 11.382/2006 equipara os ativos financeiros a dinheiro 
em espécie. 

Sobre o tema, destaco os precedentes, acima nominados, do 
Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO 
CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 
11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
I- JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS 
QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. 
ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE.
a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei 
n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, 
cuja efetivação está condicionada à comprovação de que 
o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de 
localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do 
devedor.
b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir 
acerca da realização da penhora on line, não pode mais 
exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias 
extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO 
- Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, 
alegando, para tanto, titularizar determinado crédito 
documentado por contrato de adesão ao “Crédito Direto 
Caixa”, produto oferecido pela instituição bancária para 
concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio 
de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens 
à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a 
conversão do mandado inicial em título executivo, diante 
do que dispõe o art. 1.102-C do CPC.
- O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu 
o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida 
pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de 
instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da 
penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou 
as tentativas para localização de outros bens do devedor.
- Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância 
que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, 
deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento 
da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que 
alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em 
instituições financeiras como bens preferenciais na ordem 
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da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) 
e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente 
por meio eletrônico (art. 655-A).
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 
23/11/2010) (sublinhados nossos).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. 
PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 
FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-
JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS 
PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 
PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 
185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. 
ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO 
SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO 
DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE 
ÍNDOLE PROCESSUAL.
1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período 
posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), 
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, 
por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio 
eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras 
(Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, 
Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, 
julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010.  Precedentes 
das Turmas de Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. 
Ministra  Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 
22.06.2010, DJe 01.07.2010; AgRg no REsp 1.143.806/SP, 
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 
em 08.06.2010, DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. 
Ministro  Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 
em 02.04.2009, DJe 20.04.2009; e REsp 1.074.228/MG, 
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008. Precedente 
da Corte Especial que adotou a mesma exegese para a 
execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy 
Andrighi, julgado em 15.09.2010).
[...]
8. Nada obstante, a partir da vigência da Lei 11.382/2006, 
os depósitos e as aplicações em instituições financeiras 
passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem 
da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 
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655, I, do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de 
diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora on 
line (artigo 655-A, do CPC).
9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do CTN (que 
cuida da decretação de indisponibilidade de bens e direitos 
do devedor executado) e os artigos 655 e 655-A, do CPC 
(penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira) 
é superada com a aplicação da Teoria pós-moderna do 
Diálogo das Fontes, idealizada pelo alemão Erik Jayme e 
aplicada, no Brasil, pela primeira vez, por Cláudia Lima 
Marques, a fim de preservar a coexistência entre o Código 
de Defesa do Consumidor e o novo Código Civil.
10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo das Fontes, 
as normas gerais mais benéficas supervenientes preferem 
à norma especial (concebida para conferir tratamento 
privilegiado a determinada categoria), a fim de preservar a 
coerência do sistema normativo.
11. Deveras, a ratio essendi do artigo 185-A, do CTN, é 
erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, não se 
revelando coerente "colocar o credor privado em situação 
melhor que o credor público, principalmente no que diz 
respeito à cobrança do crédito tributário, que deriva do 
dever fundamental de pagar tributos (artigos 145 e seguintes 
da Constituição Federal de 1988)" (REsp 1.074.228/MG, 
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008).
12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, 
do CTN, com os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-
A, do CPC, autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou 
aplicações financeiras independentemente do exaurimento 
de diligências extrajudiciais por parte do exeqüente.
13. À luz da regra de direito intertemporal que preconiza 
a aplicação imediata da lei nova de índole processual, 
infere-se a existência de dois regimes normativos no que 
concerne à penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou 
aplicação financeira: (i) período anterior à égide da Lei 
11.382, de 6 de dezembro de 2006 (que obedeceu a vacatio 
legis de 45 dias após a publicação), no qual a utilização do 
Sistema BACEN-JUD pressupunha a demonstração de que 
o exeqüente não lograra êxito em suas tentativas de obter as 
informações sobre o executado e seus bens; e (ii) período 
posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), 
a partir do qual se revela prescindível o exaurimento de 
diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora 
eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras.
14. In casu, a decisão proferida pelo Juízo Singular em 
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30.01.2008 determinou, com base no poder geral de 
cautela, o "arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico 
pelo sistema BACENJUD) dos valores existentes em contas 
bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (até 
o limite do valor exeqüendo), sob o fundamento de que 
"nos processos de execução fiscal que tramitam nesta vara, 
tradicionalmente, os executados têm se desfeito de bens 
e valores depositados em instituições bancárias após o 
recebimento da carta da citação".
15. Consectariamente, a argumentação empresarial de 
que o bloqueio eletrônico dera-se antes da regular citação 
esbarra na existência ou não dos requisitos autorizadores 
da medida provisória (em tese, apta a evitar lesão grave 
e de difícil reparação, ex vi do disposto nos artigos 798 e 
799, do CPC), cuja análise impõe o reexame do contexto 
fático-probatório valorado pelo Juízo Singular, providência 
obstada pela Súmula 7/STJ.
16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e 
aplicações financeiras dos executados, determinado em 
2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), 
não se condicionava à demonstração da realização de todas 
as diligências possíveis para encontrar bens do devedor.
17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica 
dos valores depositados nas contas bancárias não pode 
descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC 
(com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a 
qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, 
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias 
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao 
sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador 
autônomo e os honorários de profissional liberal".
18. As questões atinentes à prescrição dos créditos 
tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da 
empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) 
deverão ser objeto de discussão na instância ordinária, no 
âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o 
requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, 
pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria 
não debatida na origem.
19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se 
a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio 
liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes 
das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido 
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 
08/2008.
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(REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) 
(sublinhados nossos).

Ora, no caso em epígrafe, a parte agravada, verificando-se 
o óbice da penhora anterior sobre o imóvel indicado para satisfação do 
crédito, conforme supramencionado, requereu a substituição do bem de 
acordo com a premissa do art. 656, IV do CPC.

Nestes termos, o Magistrado de plano agiu escorreitamente, 
pois determinou a penhora on line de ativos financeiros da empresa 
devedora em obediência a ordem prevista no art. 655 e ao preceito do 
art. 655-A, ambos do CPC, uma vez que os ativos financeiros da empresa 
são comparáveis a dinheiro em espécie, tornando-se prescindível o 
exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora 
online, inteligência do julgamento do REsp 1184765/PA.

Neste passo, não há que se tratar, no caso em espécie, de 
desobediência ou relativização da ordem legal ou, ainda, de onerosidade da 
execução sobre o devedor, pois a empresa agravante não apresenta diverso 
bem, livre e desimpedido, a adimplir o débito pendente, bem como não 
se evidencia demasiado ônus a penhora dos ativos financeiros, uma vez 
indemonstrado o caráter desproporcional da medida executiva.  Ademais 
disso, deve-se privilegiar a proximidade do Julgador de piso para com os 
fatos narrados na hipótese vertente.

Do exposto, CONHEÇO do recurso intentado, mas para 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão vergastada que 
indeferiu a indicação do bem à penhora apresentado pelo agravante, bem 
como determinou a penhora online dos ativos financeiros da empresa 
executada no importe de R$ 297.258,80 (duzentos e noventa e sete mil, 
duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

É como voto.

Fortaleza, 20 de maio de 2015
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AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº: 0625386-19.2015.8.06.0000     
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADA: BOM SINAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
RELATOR: DES. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE
ÓRGÃO JULGADOR: 7ª CÂMARA CÍVEL

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO 
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS E CRÉDITOS. 
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
INAPLICÁVEIS. ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 
11.101/05. ASTREINTES EXORBITANTE. 
MINORAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL 
À REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA. 
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça e demais Cortes de Justiça, inclusive deste 
Sodalício, entende que os créditos decorrentes de 
arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária 
- inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não 
se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 
Inteligência do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/05.
II - O conflito entre o disposto no art. 49, § 3º e o art. 
47, o qual regulamenta o princípio da preservação 
da empresa, é aparente, à medida que na dissonância 
entre regra e princípio, ambos presentes no mesmo 
diploma legal, prevalece aquela, a não ser que seja 
declarada sua inconstitucionalidade nos termos do 
que prevê a redação da Súmula Vinculante nº 10, 
do Supremo Tribunal Federal. 
III – Comprovada a Cessão Fiduciária apenas 
da Cédula de Crédito Bancária de nº 5150 (fls. 
99/104) e sua efetiva regularidade e registro em 
Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do 
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devedor (fls. 15/16), outro resultado não há senão 
a proteção dos valores nela vinculados quanto aos 
efeitos da recuperação judicial, consoante dicção 
do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05. 
IV – O Superior Tribunal de Justiça prevê 
uma exceção à regra esposada no art. 49, § 3º, 
da Lei n.º 11.101/05, quando o bem alienado 
fiduciariamente corresponde à sede da empresa, 
o que impossibilitaria sua recuperação judicial 
por trata-se de bem indispensável à preservação 
de sua atividade econômica.
V - No que pese a reforma da decisão objurgada, 
parte dela ainda deve ser efetivamente aplicada, 
à vista das razões dispostas. Ocorre que, em face 
dessa reforma parcial, implica-se diretamente na 
minoração da multa por ele arbitrada a título de 
astreintes, no ensejo de evitar injustiça para com 
o banco recorrente.
VI - Agravo de Instrumento conhecido e provido 
em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM 
os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
reunidos na 7ª Câmara Cível, à unanimidade, conheço do presente agravo 
de instrumento, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, 
nos termos do voto deste Relator.

Fortaleza/CE, 25 de agosto de 2015.

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo 
Banco Santander (Brasil) S/A, em face da douta decisão exarada pelo MM. 
Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barbalha, às fls. 140/141, nos 
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autos da Ação Cautelar Inominada Incidental de nº 9809-18.2015.8.06.0043 
intentada pela empresa Agravada, Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda., 
onde determinou:

“Assim sendo, por considerar presentes, concomitantemente, 
os pressupostos cautelares, sendo o fumus boni iuris 
consubstanciado na argumentação inicial expendida e 
corroborada pela documentação acostada aos autos; e o 
periculum in mora em face da normal e regular tramitação 
do feito principal, defiro o provimento liminar requerido, 
determinando que:
1) Todos as entidades componentes da parte requerida 
Banco do Brasil S/A; Banco do Nordeste do Brasil S/A; 
Banco Santander (Brasil) S/A; Caixa Econômica Federal; 
Banco Bradesco S/A; Banco Itaú S/A; Banco Safra S/A 
se abstenham de bloquear/reter qualquer valor nas contas 
correntes em nome da Recuperanda, e ainda, que libere 
todo e qualquer acesso aos gerenciadores financeiros, 
sites do banco, meios eletrônicos e físicos, sejam eles, 
movimentações bancárias, saques, DOC's, TED's, 
compensações, folha de pagamento dos empregados, sob 
pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) que será destinado à empresa requerente.
2) Seja procedida a intimação do Banco Santander S/A 
para que proceda o desbloqueio, no prazo de 24 horas 
dos valores no importe de R$ 1.527.308,28 (hum milhão, 
quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e oito reais e vinte 
e oito centavos) mais R$ 3.524.700,00 (três milhões, 
quinhentos e vinte e quatro mil e setecentos reais) sob pena 
de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
destinado à empresa Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda.
3. Outrossim defiro o pagamento antecipado a Classe I 
(credores trabalhistas) com o produto integral do depósito 
oriundo de contrato com o METROFOR.
Nos termos do art. 14, parágrafo único, do CPC, fica sujeito 
à multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa toda 
aquele (pessoa física responsável pela execução) que de 
qualquer forma não cumprir com exatidão este provimento 
judicial ou criar embaraços à sua efetivação.”

Irresignado, interpôs, o banco Agravante, o presente recurso, 
no qual alega, em suma, que: I) é credor quirografário (Classe III), na 
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recuperação judicial aforada pela parte Agravada, com crédito no montante 
total de R$ 4.937.422,10 (quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais e dez centavos), atinente às cédulas de 
crédito bancário nºs 5150 e 50000 e contrato de cheque especial, mas dos três 
contratos, apenas o último está sujeito aos efeitos da Lei nº 11.101/2005; II) 
os valores oriundos de ambas as Cédulas de Crédito Bancário, devidamente 
garantidas por Cessão Fiduciária de Direitos, não se submetem aos efeitos 
da recuperação judicial, por se adequarem à exceção prevista no art. 49, § 
3º, da Lei nº 11.101/2005; III) o Banco Agravante é proprietário fiduciário 
de 100% (cem por cento) de direitos creditícios cedidos ofertados como 
garantia às operações firmadas entre as partes, avençada anteriormente à 
data de distribuição do pedido de recuperação judicial feito pela Agravada; 
iv) os títulos discutidos encontram-se perfeitamente registrados em 
cartório, restando, por conseguinte, totalmente regular a propriedade 
fiduciária ali materializadas; iv) a multa aplicada a título de astreintes é 
excessiva, fugindo à razoabilidade.

Por todo o exposto, requer, in limine, a suspensão da decisão 
objurgada e: a) em pedido principal, a manutenção dos valores discutidos 
nas contas do banco Agravante, evitando, desse modo, o perecimento do 
seu direito creditício, ou b) de modo subsidiário, que seja determinado o 
depósito das quantias em conta judicial, onde deverão permanecer até o 
julgamento do recurso. 

Ao final, requer a confirmação da liminar pugnada, 
reformando, por conseguinte, a decisão guerreada, reconhecendo-
se a extraconcursalidade dos créditos acima descritos, bem como, a 
impossibilidade de devolução de quaisquer quantias, posto que cedidos 
fiduciariamente ao Agravante e, outrossim, que seja minorada a multa 
diária estipulada.

Recebidos os autos neste Sodalício, foi proferida decisão 
interlocutória de fls. 164/169, na qual restou concedido efeito suspensivo 
ao recurso e determinado o depósito da importância em disputa, R$ 
5.052.008,28 (cinco milhões, cinquenta e dois mil, oito reais e vinte e 
oito centavos), à disposição da justiça na conta única do Poder Judiciário 
do Estado do Ceará de depósitos judiciais, até decisão final do recurso. 
Além disso, requisitou-se informações ao juízo de piso e determinou-se a 
intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
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Dessa decisão, foram interpostos embargos declaratórios, 
os quais restaram providos em parte, apenas para retificar o valor a ser 
depositado pelo irresignante (valor supra mencionado).

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida às fls. 233/265.
Informações prestadas e carreada às fls. 185/230.
É o lacônico relatório.

VOTO

É consabido que o procedimento recursal exige o 
preenchimento de pressupostos específicos, necessários para que se possa 
examinar o mérito do recurso interposto. Portanto, torna-se imperiosa, 
num primeiro momento, a análise dos pressupostos recursais, em razão de 
constituírem a matéria preliminar do procedimento recursal, ficando vedado 
ao Tribunal o conhecimento do mérito no caso de não preenchimento de 
quaisquer destes pressupostos. 

Tais pressupostos são classificados como intrínsecos 
(cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de 
fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, 
tempestividade e preparo). Os pressupostos intrínsecos estão atrelados ao 
direito de recorrer, ao passo que os extrínsecos se referem ao exercício 
desse direito.

No presente recurso, todas as exigências legais foram 
cumpridas, razão pela qual o conheço. 

Cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo 
Banco Santander (Brasil) S/A, em face da douta decisão exarada pelo MM. 
Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barbalha, às fls. 140/141, nos 
autos da Ação Cautelar Inominada Incidental de nº 9809-18.2015.8.06.0043 
intentada pela empresa Agravada, Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda, 
onde determinou:

“Assim sendo, por considerar presentes, concomitantemente, 
os pressupostos cautelares, sendo o fumus boni iuris 
consubstanciado na argumentação inicial expendida e 
corroborada pela documentação acostada aos autos; e o 
periculum in mora em face da normal e regular tramitação 
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do feito principal, defiro o provimento liminar requerido, 
determinando que:
1) Todos as entidades componentes da parte requerida 
Banco do Brasil S/A; Banco do Nordeste do Brasil S/A; 
Banco Santander (Brasil) S/A; Caixa Econômica Federal; 
Banco Bradesco S/A; Banco Itaú S/A; Banco Safra S/A 
se abstenham de bloquear/reter qualquer valor nas contas 
correntes em nome da Recuperanda, e ainda, que libere 
todo e qualquer acesso aos gerenciadores financeiros, 
sites do banco, meios eletrônicos e físicos, sejam eles, 
movimentações bancárias, saques, DOC's, TED's, 
compensações, folha de pagamento dos empregados, sob 
pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) que será destinado à empresa requerente.
2) Seja procedida a intimação do Banco Santander S/A 
para que proceda o desbloqueio, no prazo de 24 horas 
dos valores no importe de R$ 1.527.308,28 (hum milhão, 
quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e oito reais e vinte 
e oito centavos) mais R$ 3.524.700,00 (três milhões, 
quinhentos e vinte e quatro mil e setecentos reais) sob pena 
de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
destinado à empresa Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda.
3. Outrossim defiro o pagamento antecipado a Classe I 
(credores trabalhistas) com o produto integral do depósito 
oriundo de contrato com o METROFOR.
Nos termos do art. 14, parágrafo único, do CPC, fica sujeito 
à multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa toda 
aquele (pessoa física responsável pela execução) que de 
qualquer forma não cumprir com exatidão este provimento 
judicial ou criar embaraços à sua efetivação.”

Irresignado, interpôs, o banco Agravante, o presente recurso, 
no qual alega, em suma, que: i) é credor quirografário (Classe III), na 
recuperação judicial aforada pela parte Agravada, com crédito no montante 
total de R$ 4.937.422,10 (quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais e dez centavos), atinente às cédulas de 
crédito bancário nºs 5150 e 5000 e contrato de cheque especial, mas dos três 
contratos, apenas o último está sujeito aos efeitos da Lei nº 11.101/2005; ii) 
os valores oriundos de ambas as Cédulas de Crédito Bancário, devidamente 
garantidas por Cessão Fiduciária de Direitos, não se submetem aos efeitos 
da recuperação judicial, por se adequarem à exceção prevista no art. 49, § 
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3º, da Lei nº 11.101/2005; iii) o Banco Agravante é proprietário fiduciário 
de 100% (cem por cento) de direitos creditícios cedidos ofertados como 
garantia às operações firmadas entre as partes, avençada anteriormente à 
data de distribuição do pedido de recuperação judicial feito pela Agravada; 
iv) os títulos discutidos encontram-se perfeitamente registrados em 
cartório, restando, por conseguinte, totalmente regular a propriedade 
fiduciária ali materializadas; v) a multa aplicada a título de astreintes é 
excessiva, fugindo à razoabilidade.

Com efeito, merece acolhimento em parte o recurso interposto.
Explica-se.
Preambularmente, há que se ressaltar que a controvérsia dos 

autos cinge-se à reforma da determinação de quebra da trava bancária pelo 
juízo de piso, no que diz respeito aos créditos estabelecidos nas Cédulas 
de Crédito Bancário de nºs 5150 e 5000, não obstante a cessão fiduciária 
de direitos, prevista em contrato (fls. 90/131). A liberação desses valores 
para pagamento dos créditos trabalhistas é o que motivou a empresa 
Agravada a ajuizar a Ação Cautelar Inominada Incidental de nº 9809-
18.2015.8.06.0043, onde foi prolatada a decisão primeva, em face do 
processo de recuperação judicial de nº 9671-51.2015.8.06.0043, o qual 
também tramita na 2ª Vara da Comarca de Barbalha.

Infere-se dos autos que a relação entre as partes advém de 
duas  Cédulas de Crédito Bancário de nºs 5150 (R$ 5.000.000,00) e 5000 
(R$ 1.000.000,00) e de um contrato de cheque especial, este último não 
tratado no recurso interposto, conforme se lê da referida peça, fls. 6: “Dos 
contratos acima, apenas o terceiro está sujeito aos efeitos da recuperação 
judicial.”. Entretanto, nas duas cédulas teria havido, nos dizeres do banco 
recorrente, uma cessão fiduciária de direitos em seus valores totais.

O argumento principal do Agravante é o de que, no que 
concerne aos valores decorrentes dessas duas Cédulas, ambos não se 
submetem aos efeitos da recuperação judicial, consoante disposto na 
própria lei de regência sobre o tema – lei nº 11.101/05 -, à vista da redação 
do art. 49, § 3º, verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 
créditos existentes na data do pedido, ainda que não 
vencidos.
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(...)
§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário 
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador 
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de 
imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula 
de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 
incorporações imobiliárias, ou de proprietário em 
contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito 
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e 
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as 
condições contratuais, observada a legislação respectiva, 
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão 
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a 
retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital 
essenciais a sua atividade empresarial.”

Da leitura do dispositivo supra, percebe-se que o contrato 
de cessão fiduciária de crédito possui tratamento diferenciado na lei de 
recuperação judicial e falências, eis que o crédito dele advindo, como bem 
arguido na irresignação do banco agravante, não está sujeito aos efeitos da 
recuperação judicial.

A combater a eventual discussão acerca da submissão da 
cessão fiduciária de crédito ou "trava bancária" aos efeitos da recuperação 
judicial, a doutrina e a jurisprudência esposam o entendimento de que o 
conceito de "bens" mencionado no §3º, do art. 49, da lei de recuperação 
judicial, abrange não somente os bens corpóreos como também os direitos, 
os bens protegidos na hipótese em tablado.

Na esteira desse entendimento é a lição de Fábio Ulhoa 
Coelho:

“Alguns advogados de sociedades empresárias recuperandas 
procuraram levantar a "trava bancária" do art. 49, §3º, da 
LF, sob o argumento de que a cessão fiduciária de direitos 
creditórios não estaria abrangida pelo dispositivo porque 
este cuida da propriedade fiduciária de bens móveis ou 
imóveis. Esse argumento procurava sustentar que na noção 
de bens somente poderiam ser enquadradas as coisas 
corpóreas.
Não vinga a tentativa, Os direitos são, por lei, considerados 
espécies de bens móveis. Confira se, a propósito, o art. 
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83, III, do CC. Nesse dispositivo, o legislador brasileiro 
consagrou uma categoria jurídica secular, a dos bens 
móveis para efeitos legais.
Não há dissenso doutrinário a respeito do assunto: Orlando 
Gomes, Caio Mário da Silva Pereira, Carlos Roberto 
Gonçalves, Sílvio de Salvo Venosa, Renan Lotufo tratam 
do tema na mesma direção.
Assim, segundo lição assente na doutrina civilista, os 
bens móveis se tripartem em móveis propriamente ditos 
(animais, veículos, mobiliário, etc), móveis por antecipação 
(árvores destinadas ao corte, frutas ainda não colhidas, etc.) 
e móveis para efeitos legais (energia com valor econômico, 
direitos autorais, etc.). Aliás, esta categoria já se encontrava 
amparada no Código Civil anterior, de 1.916, no art. 48, II, 
que definia como bem móvel "os direitos de obrigação". 
Se a lei quisesse eventualmente circunscrever a exclusão 
dos efeitos da recuperação judicial à titularidade fiduciária 
sobre bens corpóreos, teria se valido dessa categoria 
jurídica, ou mesmo da expressão equivalente a "coisa". 
Enquanto "bens" abrange todos os objetos suscetíveis 
de apropriação econômica, "coisa" restringe-se aos bens 
corpóreos.
Concluindo, ao há discrepância, na doutrina, sobre a 
extensão do conceito de "bens móveis", no sentido de 
alcançar também os "direitos obrigacionais" (salvo apenas 
se referidos a bens imóveis). Por isso, o art. 49, §3º, da 
Lei n. 11.101/2005 deve ser interpretado em consonância 
com o art. 83, III, do CC, para fins de assentar que a cessão 
fiduciária de direitos creditórios também está excluída dos 
efeitos da recuperação judicial do cedente.” (COELHO, 
Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de 
recuperação de empresas. São Paulo: Saraiva, 10ª edição, 
2010, p.150-152).

Em artigo publicado na rede mundial de computadores, Jean 
Carlos Fernandes (in http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7686), ademais, complementa:

“Ainda, para embasar tal entendimento, pode-se também 
reconhecer que a cessão fiduciária de títulos de crédito 
é espécie de propriedade fiduciária de bem móvel, pela 
própria natureza das cártulas como bem móvel, cujos 
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favorecidos, portanto, encontram-se excluídos dos efeitos 
da recuperação judicial.”

Ultrapassada a discussão acerca da natureza dos direitos 
obrigacionais como bens móveis, exige-se que a cessão fiduciária atenda a 
todos os pressupostos legais para sua validade. As cédulas bancárias devem 
estar registradas junto ao Cartório de Títulos e Documentos do domicílio 
do devedor antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, para 
constituir a propriedade fiduciária, o que, de fato, ocorreu na hipótese, 
como observamos da documentação colacionada com o recurso, às fls. 
15/16 e 81. O registro foi realizado em cartório da cidade de Botucatu, no 
estado de São Paulo, cidade sede da empresa agravada, conforme atesta o 
Contrato Social de fls. 81/87.

A tempo, como bem asseverou a e. Desembargadora 
Sérgia Maria Miranda Mendonça, presidenta da 6ª Câmara Cível desta 
Corte Alencarina, ao relatar o AI nº 0620514-58.2015.8.0.0000: “(...) é 
necessário que os contratos de garantias fiduciária instituídas em cédulas 
bancárias sejam registrados junto ao Cartório de Títulos e Documentos, 
do domicílio do devedor, a fim de constituir a propriedade fiduciária, 
requisito indispensável, não se tratando de mera publicidade, mas de 
conferir-lhe efeito 'erga omnes'.”

A extraconcursalidade dos créditos abrangidos no parágrafo 
3º, do art. 49, da Lei nº 11.101/05 e a necessidade de registro em Cartório 
de Títulos e Documentos das Cessões Fiduciárias é confirmada pela vasta 
jurisprudência sobre o tema, inclusive do Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 
COTEJO INEXISTENTE.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS E CRÉDITOS 
DECORRENTES DE ADIANTAMENTO DE 
CONTRATO DE CÂMBIO NÃO SE SUJEITAM AOS 
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Não demonstrada a divergência pretoriana conforme 
preconizado nos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, 
§ 1º, a, e § 2º, do RISTJ, deixa-se de conhecer o recurso 
especial.
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2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
entende que os créditos decorrentes de arrendamento 
mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os 
resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos 
efeitos da recuperação judicial.
3. Conforme entendimento adotado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, o art. 49, § 4º, da Lei n.º 11.101/05, 
estabelece que o crédito advindo de adiantamento 
de contrato de câmbio não está sujeito aos efeitos da 
recuperação judicial.
4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos 
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram 
a decisão agravada.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg 
no REsp 1306924/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
12/08/2014, DJe 28/08/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. 
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. 
AUSÊNCIA DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS. 
IMPROVIMENTO.
1.- Esta Corte, em casos excepcionalíssimos, tem admitido 
a ação cautelar para a atribuição de efeito suspensivo a 
Recurso Especial, desde que evidente e marcante a presença 
concomitante dos pressupostos que lhe são necessários: 
fumus boni iuris e periculum in mora.
2.- No caso, não obstante se vislumbre a presença do 
periculum in mora o outro requisito da pretensão cautelar 
não está claramente evidente, como é necessário ao sucesso 
da Medida Cautelar - medida excepcional, que, relembre-
se, deve apresentar-se com evidência que praticamente 
pressupõe a teratologia da decisão atacada.
3.- Os temas tratados nos arts. 499 e 512 do Código de 
Processo Civil e 8º da Lei nº 11.101/2005, não foram 
objeto de debate pelo Acórdão recorrido. Assim, não se tem 
como certo o prequestionamento das matérias trazidas no 
Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "a" 
do permissivo constitucional.
4.- Quanto à divergência jurisprudencial alegada, esta não 
está demonstrada, com evidência, aparentando, em exame 
perfunctório, faltar a comprovação da similitude fática 
entre os julgados confrontados, de maneira que inviável, a 
um primeiro exame, o inconformismo apontado pela alínea 
c do permissivo constitucional.
5.- Constata-se, outrossim, que o Acórdão recorrido 
aparenta estar em conformidade com a orientação das 
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Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, no 
sentido de que o crédito garantido por cessão fiduciária 
não se submete ao processo de recuperação judicial, 
uma vez que possui a mesma natureza de propriedade 
fiduciária, podendo o credor valer-se da chamada trava 
bancária.
6.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl na MC 
22.761/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL - PRELIMINAR - FALTA DE PRESSUPOSTOS 
- REJEITADA -CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA 
DE DIREITOS CREDITÓRIOS - ARTIGO 49, §3º DA LEI 
DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS 
- INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO - LIBERAÇÃO 
DAS DUPLICATAS - IMPOSSIBILIDADE - JUÍZO 
UNIVERSAL - ATOS DE BLOQUEIO DE VALORES DA 
EMPRESA RECUPERANDA. 
- O princípio da preservação da empresa, pode ser 
entendido como aquele que visa recuperar a atividade 
empresarial de crise econômica, financeira ou patrimonial, 
a fim de possibilitar a continuidade do negócio, bem 
como a manutenção de empregos e interesses de terceiros, 
especialmente dos credores. - Os créditos objeto de 
cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios 
continuam a compor o patrimônio do credor, até a 
liquidação da dívida, sendo imunes aos efeitos de 
uma eventual recuperação judicial ou falência da 
empresa devedora. - Em face da regra do art. 49, § 3º 
da Lei nº 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da 
recuperação judicial os créditos garantidos por cessão 
fiduciária. (REsp 1263500/ES, Rel. Ministra MARIA 
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado 
em 05/02/2013, DJe 12/04/2013) - Eventuais pedidos de 
bloqueio deverão ser realizados perante o juízo que está 
processando a recuperação judicial, para evitar prejuízos 
aos interesses que visam ser protegidos com a recuperação 
judicial. - Não conhecer a preliminar de falta dos 
pressupostos recursais e dar parcial provimento ao recurso. 
(TJMG, agravo de instrumento 1.0223.14.019727-6/002, 
relatora desembargadora Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, 
julgado em 19.3.2015, publicado em 25.3.2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL - NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE 
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL - "TRAVA BANCÁRIA" 
- CONTRATOS DE CESSÃO JUDICIÁRIA NÃO 
REGISTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 
Evidencia-se que a "trava bancária", ou cessão fiduciária 
de créditos recebíveis, é a garantia oferecida aos bancos 
pelas empresas na obtenção de empréstimos bancários para 
fomentação de suas atividades. Para a validade da "trava 
bancária", a fim de oposição do crédito fiduciário aos 
demais credores da empresa em recuperação judicial, 
faz-se necessário seu registro perante o Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos do domicílio da 
empresa recuperanda, antes da distribuição do pedido 
de recuperação judicial. Verificando que o contrato de 
cessão fiduciária de crédito, conhecido por "trava bancária", 
não foi registrado no Registro de Títulos e Documentos do 
domicílio da devedora, a instituição financeira não poderá 
proceder a "trava bancária" bloqueando os valores da 
recuperanda. Portanto, há necessidade prévia de registro 
do contrato de alienação fiduciária como condição sine qua 
non para a constituição da propriedade fiduciária. (TJ-MG 
- AI: 10024132763418003 MG , Relator: Vanessa Verdolim 
Hudson Andrade, Data de Julgamento: 16/12/2014, 
Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
23/01/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO 
- Cédula de crédito bancário -Instrumento de cessão 
fiduciária de títulos de crédito e de direitos creditórios 
em garantia - Propriedade fiduciária que se constitui 
mediante o registro do título no Registro de Títulos e 
Documentos - Inteligência do art. 1.361, § 1º, do Código 
Civil- Súmula nº 60 do E. TJSP - Inexistência de registro 
anterior ao pedido de recuperação judicial - Recurso 
provido. (TJ-SP, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 
Julgamento: 03/07/2012, Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação)
Recuperação judicial - Despacho judicial que deferiu o 
desbloqueio de bens por parte do agravante, liberando-os 
para a agravada e recuperanda - Inadmissibilidade - Cédula 
de crédito bancário com contrato de constituição de 
alienação fiduciária em garantia (cessão fiduciária 
de direitos de crédito - Os direitos de crédito são bens 
móveis para os efeitos legais (art. 83, III , do CC) 
e se incluem no § 3ºdo art. 49 da Lei 11.101/2005 – 
Propriedade fiduciária constituída com o registro do 
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contrato - Aplicação do disposto no art. 49, §§ 3º e 5 , 
da Lei 11.101/2005 - Recurso interposto tempestivamente, 
ou seja, dentro do prazo legal, contado a partir do dia em 
que o agravante teve efetivamente vista dos autos - Agravo 
de instrumento conhecido e provido. (AI 994.08.020330-8, 
julg. 19/11/2009, v.u., rei. Romeu Ricupero)
Recuperação judicial. Determinação de transferência, 
para conta vinculada, dos valores que forem recebidos 
após o pedido de recuperação judicial, em relação aos 
créditos objeto de cessão fiduciária. Inadmissibilidade. 
Créditos que não se sujeitam à recuperação judicial 
(Lei 11.101/05, art. 49, § 3º). Recurso provido, na parte 
conhecida. (TJ-SP, Relator: Boris Kauffmann, Data de 
Julgamento: 27/08/2008, Câmara Especial de Falências e 
Recup. Judiciais)

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Contrato 
de cédula de crédito bancário e instrumento particular 
de cessão fiduciária. Crédito que não se subsume a 
recuperação judicial, consoante § 3º do artigo 49 da Lei 
nº 11.101/2005, se e somente se, registrado no Cartório 
de Títulos e Documentos antes da recuperação judicial 
ser decretada. Precedentes da Corte. Recurso não provido. 
(Agravo de Instrumento Nº 70054665245, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann 
Neto, Julgado em 31/07/2013)

Desta Corte de Justiça, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. LEI Nº 11.101, DE 2005. CESSÃO 
FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS 
QUE SE CONSTITUI ATRAVÉS DO REGISTRO DOS 
TÍTULOS. CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1. A ausência de registro da garantia é óbice para 
assegurar o bloqueio dos valores pela financeira na 
situação concreta pois, em se tratando de recuperação 
judicial, todos os demais credores podem ser 
considerados terceiros e, sem o registro, a cessão não 
tem eficácia contra estes, não podendo ser preteridos na 
ordem de pagamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (AI nº 0620514-
58.2015.8.06.0000, Relator(a): SÉRGIA MARIA 
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MENDONÇA MIRANDA; Comarca: Fortaleza; Órgão 
julgador: 6ª Câmara Cível; Data do julgamento: 
01/07/2015; Data de registro: 01/07/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CÉDULA DE 
CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO 
DO OBJETO DADO EM GARANTIA. CRÉDITO 
SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO 
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1. Créditos oriundos de cessão fiduciária de duplicatas, 
cheques e bens móveis fungíveis, submetidos ao registro 
previsto no artigo 1361, § 1º do Código Civil. Contratos, 
no entanto, que não descrevem o objeto da garantia (no 
caso das duplicatas e cheques), sendo impossível a sua 
identificação. Inobservância do art. 1362, IV, do CC. 
Subsunção à recuperação judicial.
2. Recurso conhecido e improvido.(AI nº 0620333-
57.2015.8.06.0000, Relator(a): SÉRGIA MARIA 
MENDONÇA MIRANDA; Comarca: Fortaleza; Órgão 
julgador: 6ª Câmara Cível; Data do julgamento: 
17/06/2015; Data de registro: 17/06/2015)

Com efeito, no Tribunal Bandeirante o entendimento de 
impossibilidade de liberação das “travas bancárias” em recuperação judicial 
já está sedimentado, como se vê da redação da Súmula nº 62, verbis: “Na 
recuperação judicial, é inadmissível a liberação de travas bancárias com 
penhor de recebíveis e, em consequência, o valor recebido em pagamento 
das garantias deve permanecer em conta vinculada durante o período de 
suspensão previsto no § 4º do art. 6º da referida lei.”

Assim, a cessão fiduciária de títulos de crédito e recebíveis 
é uma garantia de extraordinária importância, uma vez que livra o 
credor fiduciário dos riscos de insolvência do cedente fiduciante, salvo, 
evidentemente, se ficar comprovado que a cessão foi feita com intuito de 
fraude, o que não me parece ser a hipótese dos autos.

Em excelente artigo elaborado pela professora Cláudia Ribeiro 
Pereira Nunes, sob o título “Trava Bancária” em Recuperação Judicial - 
Efetividade ou Flexibilização da Garantia das Instituições Financeiras na 
Contemporaneidade?”, podemos verificar como a doutrina especialzada 
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vem posicionando-se acerca da utilização das referidas “travas bancárias” 
no dinâmico mercado financeiro:

“A justificativa para a posição favorável às “travas 
bancárias” reside na necessidade de se conceder 
uma garantia mais tangível e segura às instituições 
financeiras responsáveis pelo financiamento de crédito 
no mercado empresarial (AYOUB e CAVALLI, 2013: 
67).
Nesse segmento, o risco de inadimplência é inerente 
aos contratos de crédito celebrados com todos os 
tipos de sociedades empresárias, seja qual for sua 
atividade. Pensando por esse lado, o instrumento legal 
de travamento dos créditos é de caráter econômico-
financeiro e torna o mercado empresarial mais eficaz. 
Pois, se a concessão do crédito financiável é necessária 
e inerente ao desenvolvimento do negócio, e mesmo 
do país, será também imprescindível a concessão 
satisfatória da garantia ao adimplemento das obrigações 
financeiras contraídas pela sociedade empresária 
em crise perante os fomentadores e financiadores da 
atividade empresarial no país 
(PACHECO,2012:2-3). (http://www.publicadireito.com.br/
artigos/?cod=1a3c31f4aad8845d) (grifei)

Ademais, impende frisar que a cessão fiduciária de títulos 
de crédito foi instituída pelo art. 66-B, § 3º, da Lei nº 4.728/65 – a qual 
Disciplina o mercado de capitais - passando a admitir a cessão fiduciária 
de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito. Com isso, 
o sistema legal brasileiro passou a contar com duas espécies do gênero 
negócios fiduciários: 1) a alienação fiduciária de coisa, que pode ser móvel 
ou imóvel e 2) a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de 
títulos de crédito.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

“Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no 
âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como em 
garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, 
além dos requisitos definidos na Lei no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula 
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penal, o índice de atualização monetária, se houver, e as 
demais comissões e encargos. (Incluído pela Lei 10.931, 
de 2004)
(...)
§ 3º É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível 
e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, 
bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo 
disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem 
objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo 
do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso 
de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá 
vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária 
independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra 
medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço 
da venda no pagamento do seu crédito e das despesas 
decorrentes da realização da garantia, entregando ao 
devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo 
da operação realizada. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004).
§ 4º No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas 
móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, também, 
o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de 
novembro de 1997. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)”

Portanto, outra não pode ser a ilação a que se chega senão a de 
que o crédito decorrente da celebração dos contratos de cessão fiduciária, 
desde que regularmente registrado, como na oportunidade, possui natureza 
extraconcursal, como forma de atenuar os riscos associados à insolvência 
do devedor.

Assim, reprise-se, por força do disposto na lei de recuperação 
judicial e falências, o crédito do banco agravante não está sujeito aos efeitos 
da recuperação judicial, ou seja, não se sujeita à suspensão da execução, 
novação ou alteração pelo plano de recuperação aprovado em assembléia, 
nem dela deve participar.

É de se destacar ainda que as empresas que adquirem o 
empréstimo também são agraciadas de vantagens com a utilização de uma 
linha de crédito mais barata e mais acessível, à medida que o credor, como 
dito sobejamente, detém garantias mais seguras de reavença do crédito, 
inclusive com a proteção contra a recuperação judicial, como se vê da 
cessão fiduciária de direitos.
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Isso é o que bem observa a renomada doutrina do já citado 
Fábio Ulhoa Coelho:

“Os titulares de determinadas garantias reais ou posições 
financeiras (fiduciário, leasing etc.) e os bancos que 
anteciparam recursos ao exportador em função de contrato 
de câmbio excluem-se dos efeitos da recuperação judicial 
para que possam praticar juros menores (com spreads não 
impactados pelo risco associado à recuperação judicial), 
contribuindo a lei, desse modo, com a criação do ambiente 
propício à retomada do desenvolvimento econômico. 
(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências 
e de recuperação judicial. São Paulo: Saraiva, 7ª edição, 
2010, p.148).

Ademais disso, sobreleva ainda mencionar que a existência 
da regra contida do art. 49, §3º, da Lei 11.101, de 2005 não vai de encontro 
ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da mesma lei, 
verbis:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar 
a superação da situação de crise econômico-financeira do 
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, 
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função 
social e o estímulo à atividade econômica.”

De fato, não se pode promover o afastamento da regra contida 
no art. 49, § 3º, da lei de recuperação judicial e falência, pela aplicação do 
princípio contido no art. 47, da mesma lei.

Essa é a conclusão a que se chega a partir da leitura da Súmula 
Vinculante nº 10, do Pretório Excelso, ao dispor: “viola a reserva de 
plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, 
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte".

Se nenhuma regra pode deixar de ser aplicada até ser declarada 
sua inconstitucionalidade, em pleno vigor está a previsão do art. 49, § 3º, 
inobstante o aparente conflito com o art. 47.
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Essa também é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
ADIANTAMENTO A CONTRATO DE CÂMBIO - ACC. 
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ARTS. 47 e 49, § 4°, DA 
LEI N° 11.101/05. 
1. As execuções de títulos de adiantamento a contrato de 
câmbio - ACC não se sujeitam aos efeitos da recuperação 
judicial (art. 49, §4°, da Lei n° 11.101/05). Precedentes. 
2. Sem declaração de inconstitucionalidade, as 
regras da Lei n° 11.101/05 sobre as quais não existem 
dúvidas quanto às hipóteses de aplicação, não podem 
ser afastadas a pretexto de se preservar a empresa. 
3. Recurso especial provido. (STJ, REsp. 1279525-
PA, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 
Turma, julgado em 7.3.2013, publicado em 13.3.2013).

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO 
ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 
FALÊNCIA. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE 
CÂMBIO. VALOR PERTENCENTE AO CREDOR, NÃO 
À MASSA. IMPOSSIBILIDADE DE PRETERIÇÃO 
FRENTE A CRÉDITOS TRABALHISTAS. 
RESTITUIÇÃO DEVIDA. SÚMULA N. 307/STJ. 
Documento: 20171745 - RELATÓRIO E VOTO - Site 
certificado Página 6 de 8 Superior Tribunal de Justiça 
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta 
suficientemente as questões essenciais ao deslinde da 
controvérsia, apenas por conter conclusão desfavorável à 
parte. II. Constitui entendimento pacificado na 2a Seção 
do Superior Tribunal de Justiça, que o adiantamento de 
contrato de câmbio, por representar patrimônio do credor 
em poder da falida e não bem da Massa, não pode ser 
preterido em favor de créditos trabalhistas, cabendo ser 
restituído ao banco titular, antes do pagamento daqueles. 
III. Recurso especial conhecido em parte e provido (STJ, 
REsp. 486.240-RS, relator ministro Aldir Passarinho 
Júnior, Quarta Turma, publicado em 5.5.2008).

Outrossim, como leciona Humberto Ávila, a regra constitui a 
delimitação do desejado pelo legislador, exatamente para concretizar, na 
medida fiel de seus desígnios, as finalidades estabelecidas pelos princípios, 
assim, em uma disputa entre regra e princípio, aquela prevalece:
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“A regra consiste numa espécie de decisão parlamentar 
preliminar acerca de um conflito de interesses e, por isso 
mesmo, deve prevalecer no caso de conflito com uma 
norma imediatamente complementar, como é o caso dos 
princípios. Daí a função eficacial de trincheira das regras. 
(...)
É justamente par evitar o surgimento de um conflito moral 
e para afastar a incerteza decorrente da falta de resolução 
desse conflito que o Poder Legislativo opta pela edição de 
uma regra.” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. São 
Paulo: Malheiros. 12ª edição. 2011. p. 102-132).

À evidência, não estando o contrato de cessão fiduciária de 
créditos sujeito aos efeitos da recuperação judicial, ele deve ter tratamento 
diferenciado, sendo destacado do plano de recuperação, não podendo ser 
objeto de novação, nem integrar o patrimônio da empresa para fins de 
pagamento dos demais credores.

Entretanto, no caso em baila, apesar das duas Cédulas 
de Crédito Bancário em discussão estarem devidamente registradas e 
comprovadas nos autos, apenas a de nº 5150, cujo valor contratado foi o 
montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), foi o que restou 
comprovada sua cessão, a partir do instrumento juntado às fls. 99/104. Na 
Cédula de nº 5000, que diz respeito ao crédito de R$ 1.000.000,00 (hum 
milhão de reais), apesar de prevista a possibilidade de cessão na cláusula 
22.1 (fls. 109), o instrumento de sua realização não se encontra evidente 
nos autos.

À razão do exposto, apenas o crédito pertinente à Cédula de nº 
5150 merece ser revestida da proteção adquirida a partir da dicção do art. 
49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, pelos argumentos por vezes citados. 

Ademais disso, vale também destacar que não merece 
acolhimento a pretensão da empresa Agravada quando alude, em suas 
contrarrazões, fls. 246, a nulidade da cessão fiduciária realizada, pois, 
ao seu viso, trata-se de cláusula típica de contrato de adesão, imposta ao 
contratante, revelando-se arbitrária e abusiva, além de possuir natureza 
inibitória e intimidatória. 
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A cessão fiduciária, por tratar-se de garantia complementar, 
como dito alhures, traz ao banco credor mais segurança no adimplemento 
final do contrato, o que possibilita, como é de costume, a cobrança de taxas 
de juros menores, tornando tais créditos mais atrativos. 

Falar em cláusula abusiva ou inibitória é tentar desvencilhar 
a vantagem percebida pela empresa agravada, por força da mencionada 
garantia (trava bancária), a partir da captação de uma linha de crédito mais 
barata. 

Em verdade, não há, sequer, a possibilidade de falar-se em 
aplicação do Código Consumerista à hipótese, uma vez que ao ser tomadora 
do crédito, por não sê-lo crédito diretamente ligado a sua atividade fim e 
sim para implementação de seu capital de giro, a empresa agravada não 
pode ser denominada de consumidora.

Neste sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA. AUTORA QUE CONTRATOU 
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CAPITAL DE GIRO 
PARA VIABILIZAR A ATIVIDADE LUCRATIVA DA 
EMPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO 
DE CONSUMO. RECURSO FINANCEIRO QUE 
SE CONVERTE EM INSUMO E CARACTERIZA A 
EMPRESA COMO CONSUMIDORA INTERMEDIÁRIA. 
TEORIA SUBJETIVISTA, ONDE NÃO SE ADMITE 
QUE A AQUISIÇÃO OU A UTILIZAÇÃO DE PRODUTO 
OU SERVIÇO PROPRICIE A CONTINUIDADE DA 
ATIVIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA 
NÃO CARACTERIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DO 
CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR AO CASO 
CONCRETO, AFASTANDO A INVERSÃO DO ÔNUS 
DA PROVA APLICADA, DEVENDO SER OBSERVADA 
A REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 
PROVA CONTIDA NO ART. 333, DO CPC. RECURSO 
QUE SE DÁ PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 
557, § 1º - A, DO CPC. (0156586-48.2009.8.19.0001 – 
APELACAO DES. MARIA AUGUSTA VAZ - Julgamento: 
09/03/2012 - PRIMEIRA CÂMARA CIVEL)
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Além de todo o arguido, apenas por amor ao debate, é 
oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado 
sobre o tema, decidiu pela excepcionalidade da regra disposta no art. 49, § 
3 º, da Lei nº 11.101/05, no CC 110.392/SP, da Relatoria do Ministro Raul 
Araújo, quando o bem alienado fiduciariamente tratar-se de imóvel onde 
funciona a sede da empresa e, diante de situação emergencial, tratar-se de 
bem imprescindível ao seu regular funcionamento, verbis:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMISSÃO DE 
POSSE NO JUÍZO CÍVEL. ARRESTO DE IMÓVEL NO 
JUÍZO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
EM CURSO. CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE 
PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. BEM NA POSSE DO 
DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
1. Em regra, o credor titular da posição de proprietário 
fiduciário de bem imóvel (Lei federal n. 9.514/97) não se 
submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante 
disciplina o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05.
2. Na hipótese, porém, há peculiaridade que recomenda 
excepcionar a regra. É que o imóvel alienado 
fiduciariamente, objeto da ação de imissão de posse 
movida pelo credor ou proprietário fiduciário, é aquele 
em que situada a própria planta industrial da sociedade 
empresária sob recuperação judicial, mostrando-se 
indispensável à preservação da atividade econômica da 
devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos 
empregos ali gerados.
3. Em casos que se pode ter como assemelhados, em 
ação de busca e apreensão de bem móvel referente 
à alienação fiduciária, a jurisprudência desta Corte 
admite flexibilização à regra, permitindo que permaneça 
com o devedor fiduciante " bem necessário à atividade 
produtiva do réu" (v. REsp 250.190-SP, Rel. Min. 
ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, QUARTA TURMA, 
DJ 02/12/2002).
4. Esse tratamento especial, que leva em conta o fato 
de o bem estar sendo empregado em benefício da 
coletividade, cumprindo sua função social (CF, arts. 
5º, XXIV, e 170, III), não significa, porém, que o imóvel 
não possa ser entregue oportunamente ao credor 
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fiduciário, mas sim que, em atendimento ao princípio 
da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/05), 
caberá ao Juízo da Recuperação Judicial processar e 
julgar a ação de imissão de posse, segundo prudente 
avaliação própria dessa instância ordinária.
5. Em exame de conflito de competência pode este Superior 
Tribunal de Justiça declarar a competência de outro Juízo 
ou Tribunal que não o suscitante e o suscitado. Precedentes.
6. Conflito conhecido para  declarar a competência do Juízo 
da 2ª Vara Cível de Itaquaquecetuba - SP, onde é processada 
a recuperação judicial da sociedade empresária. (CC 
110.392/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 22/03/2011)

Como bem se vê do enxerto acima, a exceção à regra do art. 
49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, só é implementada quando a preservação 
da empresa depende do bem que fora alienado fiduciariamente. A partir 
de tal exceção resta ausente de dúvidas a inexistência de conflitos entre o 
princípio disciplinado no art. 47 (princípio de preservação da empresa) e o 
dispositivo retro citado, o que confirma todo o racicínio acima desenvolvido. 
Assim, cai por terra qualquer argumento que leve ao julgador a pensar em 
um conflito entre as duas normas.

A exceção citada, confirma a regra cuja aplicação na hipótese 
está amplamente demonstrada. 

Por último, cabem considerações acerca do pleito de 
minoração da multa diária, a título de astreintes.

Sabe-se que as astreintes representam meio de coerção 
indireta (cf. REsp n. 771616) vocacionado à tutela específica de obrigações 
de fazer, positivas ou negativas (art. 461, CPC), ou de dever jurídico 
de entregar coisa (art. 461-A, CPC), relegando para segundo plano o 
sucedâneo das perdas e danos (art. 461, § 1°, CPC). Não possuem tônica 
indenizatória ou compensatória ao credor da prestação inadimplida (art. 
461, § 2°, CPC), tampouco a gênese essencialmente punitiva das sanções 
processuais (art. 14, V, e parágrafo único, CPC), característica apenas 
remota, porque recôndita na forma de sanção pecuniária. O escopo das 
astreintes, na verdade, é dirigido ao fim de incutir pressão psicológica 
sobre o destinatário de ordem mandamental, instando-o, com cominação 
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persuasiva, à adoção da postura de fazer, não fazer ou entregar em benefício 
da parte adversa.

O escopo dessa multa diária é, portanto, a efetividade da 
decisão judicial, lembrando que “O objetivo das astreintes não é obrigar 
o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na 
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o 
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale 
dizer, o devedor deve sentir ser preferível a obrigação de forma específica 
a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Nelson Nery Junior e 
Rosa Maria de Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado e 
Legislação Extravagante, 8ª ed.).

No caso trazido à baila, observa-se que a decisão do magistrado 
singular merece reforma parcial. No entanto, no que pese a reforma da 
decisão objurgada, parte dela ainda deve ser efetivamente aplicada, à vista 
das razões acima esposadas. Ocorre que, em face dessa reforma parcial, ao 
meu viso, implica-se diretamente na minoração da multa por ele arbitrada 
a título de astreintes, no ensejo de evitar injustiça para com o banco 
recorrente.

Por esta razão, entendo por razoável a minoração para R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) de multa diária, caso a decisão a quo seja 
descumprida, no que pertine à Cédula de Crédito Bancário de nº 5000, não 
alcançada por este decisum, em face da ausência de provas de sua cessão.

Ante todo o exposto, conheço do presente agravo de 
instrumento, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, 
no sentido de reformar a decisão tomada pelo magistrado de piso para i) 
excluir da decisão por ele proferida a Cédula de Crédito Bancário de nº 
5150, uma vez que, demonstrada a cessão fiduciária a ela pertinente, sua 
extraconcursalidade resta comprovada, devendo ser mantida a garantia, 
quanto a essa Cédula, nos moldes do pactuado, e ii) minorar o valor das 
astreintes para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia.

É como voto.
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PROCESSO: 0627377.64.2014.8.06.0000
AGRAVANTE: UNICHRISTUS - CENTRO UNIVERSITARIO CHRISTUS 
- FACULDADE DE MEDICINA
AGRAVADA: MELINA DE PAIVA BEZERRA VIDAL
RELATOR: DES. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO

E M E N TA :  C O N S T I T U C I O N A L . 
P R O C E S S U A L C I V I L .  A G R AVO 
D E  I N S T R U M E N T O .  D E C I S Ã O 
INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU A 
TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA NA 
ORIGEM POSSIBILITANDO À AUTORA 
MATRICULAR-SE NO CURSO DE 
MEDICINA DA FACULDADE AGRAVANTE 
A DESPEITO DE NÃO TER OBTIDO 
ÊXITO NO PROCESSO SELETIVO 
INAUGURADO PARA ESTA FINALIDADE. 
TRANSFERÊNCIA EXTERNA ENTRE 
FACULDADES PARTICULARES QUE 
SOMENTE É POSSÍVEL DENTRO DAS 
HIPÓTESES LEGAIS ENCARTADAS NO 
ART. 49 DA LEI N.º 9.394/96, A QUAL EXIGE 
A EXISTÊNCIA DE VAGA DA ENTIDADE 
RECEBEDORA. PRECEDENTES DESTE 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE 
PRIMEIRO GRAU CASSADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em 
conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do em. 
Des. Relator. 
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Fortaleza, 24 de agosto de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro 
Universitário Christus (Unichristus - Faculdade de Medicina) em face de 
Melina de Paiva Bezerra Vidal, visando desconstituir a decisão de primeiro 
grau que deferiu a tutela antecipada em favor da Agravada.

Consta da minuta recursal que a agravada cursava o primeiro 
semestre do curso de medicina da Faculdade Pernambuco de Saúde, 
quando participou do processo seletivo de transferência do Centro 
Universitário Christus regulado pelo Edital nº 13/2014, para o qual não 
obteve êxito, ficando fora do número de vagas ofertadas para ingresso 
por transferência. Assim, ingressou em juízo  através da ação ordinária 
nº 886542-55.2014.8.06.0001, obtendo provimento liminar que lhe 
possibilitou, apesar do insucesso no certame, matricular-se no curso de 
Medicina da Faculdade agravante.

Inconformada, a Unichristus manejou  o presente recurso 
alegando, em sede meritória, que a decisão a quo encontra em manifesto 
confronto com a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Superior (Lei nº 
9.394/96), não podendo ser compelida a realizar a matrícula da Agravada 
independente do número de vagas, conforme se observa da linha de 
argumentação vazada nas razões de fls. 01/28.

Meu antecessor na relatoria do presente feito, proferiu a 
decisão monocrática de fls.272/299, negando seguimento ao recurso.

Contra esta decisão interpôs-se o competente agravo 
regimental, o qual fora provido, determinando-se o regular processamento 
da presente insurgência.

Novo pedido para apreciação da antecipação da tutela recursal 
às fls.302/307, determinei a formação do contraditório e o préstimo das 
informações decendiais de estilo.

Sem contrarrazões, a teor da certidão de fl.315.
Assim, conclusos, vieram-me os autos.
É o relatório.
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VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os pressupostos gerais e 
específicos de recorribilidade, pelo que a via recursal encontra-se em plena 
aptidão formal para ser processada.

O caso que ora submeto à apreciação da 1ª Câmara Cível, 
diz respeito à decisão de primeiro grau que concedeu a medida liminar 
vindicada possibilitando à autora/agravada matricular-se, na condição de 
aluna transferida, no curso de medicina da Faculdade Christus, a despeito 
de não ter logrado êxito no certame inaugurado para esta finalidade.

O tema que subjaz à presente iniciativa, qual seja, a 
transferência de alunos entre cursos de medicina de faculdades particulares 
independentemente da existência de vagas e/ou aprovação em processos 
seletivos com este desiderato, já foi objeto de inúmeros julgados pela 
Corte de Justiça Alencarina, sobressaindo-se a posição majoritária segundo 
a qual, não se tratando da hipótese legal que autoriza a transferência ex 
officio, faz-se de mister a oferta de vagas pela instituição de ensino, bem 
como a submissão do candidato ao respectivo processo seletivo.

Exemplifico:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. PLEITO ANTECIPATÓRIO DE 
TUTELA. PRETENSÃO TRANSFERENCIAL ENTRE 
ENTIDADES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR 
SEDIADAS EM ESTADOS DIVERSOS DA FEDERAÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE ANOXERIA NERVOSA. VIOLAÇÃO 
DO ART. 49 DA LEI Nº 9.394/96. IMPOSSIBILIDADE 
DE SEU AFASTAMENTO. INCONFIGURAÇÃO DO 
JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA E DE SUA PROVA 
INEQUÍVOCA (ART. 527, II, COM REMISSÃO AO ART. 
273, CPC). MANTENÇA DA DECISÃO RECORRIDA. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Cuidam-se os presentes autos de Agravo de Instrumento 
interposto pela autora, irresignada com a decisão 
interlocutória do juízo a quo que não concedeu a antecipação 
de tutela pleiteada para garantir-lhe a transferência para 
uma entidade privada de ensino superior em estado diverso, 
por entender ausente prova inequívoca do direito alegado.
2. Primeiramente, cumpre frisar que, regra geral, a 
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transferência, nos termos em que dispõe o art. 49, da Lei 
9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação), somente 
é possível na hipótese de existência de vagas na instituição 
de ensino, e mediante aprovação em prévio processo 
seletivo, exame para o qual a agravante não se inscreveu. 
Além dessa possibilidade prevista em lei, a jurisprudência 
pátria tem admitido a transferência externa, como medida 
excepcional, em situações de extremas gravidade que 
clamam por uma interferência do Poder Judiciário.
3. Como requisito necessário para a concessão da tutela 
antecipada, temos a prova inequívoca do direito alegado, 
conforme o art. 273 do Código de Processo Civil. Nesse 
pesar, entendo que a tutela em questão, na forma que requer 
a agravante, não pode ser antecipada com fulcro em prova 
documental que não demonstra, de modo inequívoco, ser a 
transferência de faculdade a única medida apta a melhorar 
o estado de saúde da recorrente, limitando-se o atestado 
médico a descrever a doença da autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(Relator(a): PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE; 
Comarca: Conversão; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; 
Data de registro: 14/11/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  MATRÍCULA E 
TRANSFERÊNCIA DE ALUNO. INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO SUPERIOR PARTICULARES. CURSO DE 
MEDICINA. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE 
VAGAS E SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI N. 9.394/96. 
NÃO OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1.  Nos termos do art. 49 da Lei n. 9.394/96, não se tratando 
de transferência ex officio, para o deferimento da pretensão 
do aluno é necessária a existência de vagas na instituição 
de ensino superior e a submissão do candidato a processo 
seletivo. 
2. No caso, o Recorrente fundamenta seu pedido de 
transferência em virtude de doença adquirida por seu filho 
em decorrência da sua ausência no lar. 
3. Todavia, a referida hipótese não está contemplada na 
lei de regência, inexistindo comprovação de existência 
de vagas no curso de Medicina, tampouco submissão a 
processo seletivo pelo Agravante, não havendo como se 
consentir a transferência pretendida. 
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4. Decisão mantida. 
5. Agravo conhecido e improvido.
(Relator(a): RÔMULO MOREIRA DE DEUS; Comarca: 
Conversão; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data de 
registro: 10/11/2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. PLEITO ANTECIPATÓRIO 
DE TUTELA. PRETENSÃO TRANSFERENCIAL 
ENTRE ENTIDADES PRIVADAS DE ENSINO 
SUPERIOR SEDIADAS EM ESTADOS DIVERSOS 
DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE 
RESPIRATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 49  DA 
LEI Nº 9.394/96. IMPOSSIBILIDADE DE SEU 
AFASTAMENTO. INCONFIGURAÇÃO DO JUÍZO DE 
VEROSSIMILHANÇA E DE SUA PROVA INEQUÍVOCA 
(ART. 527, II, COM REMISSÃO AO ART. 273, CPC). 
PRETERIÇÃO DE INTERESSE DA COLETIVIDADE 
PELO PRIVADO. LESÃO GRAVE À ORDEM PÚBLICA 
E ADMINISTRATIVA. MANTENÇA DA DECISÃO 
RECORRIDA. 
1. No exercício das novas faculdades relatoriais, tem 
presença o empréstimo de efeito ativo ao decisório 
denegatório de origem, com subordinação expressa e 
integral ao art. 273 do CPC, daí a exigência da prova 
inequívoca do juízo de verossimilhança a par do perigo de 
dano irreparável e de difícil reparação. 
2. Não pode servir o instituto da transferência, restrito às 
hipóteses legais (Lei nº 9.536/97), para burlar o concurso 
vestibular, com o fito exclusivo de voltar o estudante para 
a cidade onde residia juntamente com a família, sob pena 
de se subjugar o interesse da coletividade ao do particular. 
3. A prodigalização de decisórios com a determinação 
digitada acarreta lesão grave e irreparável à ordem pública, 
especificamente à ordem administrativa do enfermiço setor 
educacional público, tendente a desestruturação inaceitável. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 
(TJ/CE - Agravo de Instrumento 108185720098060000 - 
Rel. Des. Francisco de Assis Filgueira Mendes - 2ª Câmara 
Cível - j. Em 20/01/2010).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
ENSINO SUPERIOR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA 
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ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. 
ALEGADA ENFERMIDADE DE SUA GENITORA. 
IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI 
Nº 9.394/96. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DA 
ALEGAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONFIRMADA.
1. O presente agravo de instrumento visa reformar decisão 
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Juazeiro do Norte, que indeferiu os efeitos da antecipação 
da tutela, objetivando a transferência do autor/agravante, 
estudante do curso de Medicina da Universidade Nacional 
de Rosário, na Argentina para a Faculdade de Medicina 
de Juazeiro do Norte – FMJ, por motivo de saúde de sua 
genitora. 
2. A teor do disposto no art. 49 da Lei nº 9.394/96, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
a transferência voluntária de alunos regulares entre 
instituições de ensino superior, pressupõe a existência de 
vagas e aprovação em processo seletivo. 
3. No caso dos autos, ausente tais requisitos autorizadores, 
não se justifica a flexibilização da referida norma para 
autorizar a transferência do agravante em razão de doença 
em pessoa da família, nos moldes requerido.
4. Destarte, o não provimento do agravo de instrumento 
interposto, consequente manutenção da decisão 
interlocutória recorrida, é medida que se impõe. 
- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
- Decisão interlocutória mantida.
- Unânime. 
(TJCE, 4ª Câmara Cível, AI 30818-39.2013.8.06.0000, Rel. 
Das, Maria Iracema Martins do Vale, j.: 11.06.2014)

Com efeito, a transferência externa de de um estudante de 
determinada faculdade para outra instituição de ensino congênere somente 
é possível na hipótese de existência de vagas e mediante aprovação em 
prévio processo seletivo, a teor do artigo 49 da Lei nº 9.394/96, verbis:

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão 
a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na 
hipótese de existência de vagas, e mediante processo 
seletivo.
Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na 
forma da lei.
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Não se desconhece que, excepcionalmente, a jurisprudência 
nacional, prevê hipóteses extremas onde se admite a transferência externa 
fora da previsão legal, contemplando casos de extrema singeleza, que 
reclamam intervenção do Poder Judiciário.

Não é o caso dos autos, em que a agravada já possuía um 
filho de tenra idade quando foi morar no vizinho estado de Pernambuco 
para cursar faculdade de medicina, quando, ainda no primeiro semestre, foi 
contemplada com nova gravidez. Submetida ao processo seletivo levado a 
efeito da faculdade Agravada, não conseguiu aprovação dentro do número 
de vagas ofertadas para ingresso por transferência.

Diante dessas circunstâncias, não há como se entrever, em 
sede antecipatória, e antes de maior dilação probatória, a plausabilidade 
dos argumentos expendidos pela autora/agravada para albergar sua 
pretensão, notadamente por que não se pode desconsiderar a exigência 
legal de submissão do candidato ao respectivo certame, de acordo com o 
número de vagas ofertadas pela instituição de ensino, sob pena, inclusive, 
de se prestigiar o interesse do particular em detrimento do interesse da 
sociedade.

A jurisprudência pátria é iterativa:

Processual Civil. Administrativo. Constitucional. Agravo de 
instrumento movimentado para a obtenção de tutela recursal 
de urgência, no sentido de obrigar o Centro Universitário 
Christus - Unichristus, instituição de ensino superior 
localizada em Fortaleza, a recebê-la por transferência do 
curso de medicina das Faculdades Integradas Aparício 
Carvalho [FIMCA], em Porto Velho, Estado de Rondônia. 
1. Atualmente, prestigia-se a denominada teoria da ultra-
atividade, segundo a qual, o ato do Tribunal, proferido no 
agravo de instrumento, prevalece sobre a sentença a quo, 
cujo resultado não coincida com aquele. 
2. Na hipótese, a sentença prolatada no primeiro grau colide 
com a pretensão recursal trazida pela agravante, persistindo 
o potencial interesse no julgamento do agravo. 
3. Inexiste vaga disponível para a transferência escolar na 
instituição de ensino agravada, nem previsão de processo 
seletivo para seu preenchimento. 
4. A única hipótese prevista em lei para transferência escolar 
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independente da existência de vaga é a do servidor público 
civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se 
requerida em razão de remoção ou transferência de ofício 
(Lei 9.536), situação não verificada nos autos. 
5. Sem autorização legal, não se pode obrigar a 
universidade, que dispõe de autonomia administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, a receber aluno de outra 
instituição de ensino superior, sem a existência de vaga, e 
sem que tenha sido oferecida para fins de preenchimento 
por meio de processo seletivo, sob pena de malferir o 
princípio da legalidade, a que estão, também, submetidas 
as universidades particulares, e o princípio da igualdade de 
acesso à educação. 
6. É imperioso formular interpretação harmoniosa e 
sistêmica entre os princípios da proteção à unidade familiar, 
e do direito à educação, com outros princípios de igual valor 
consagrados na Constituição Federal, de que são exemplos 
os da legalidade, o da supremacia do interesse público e o 
da isonomia, estancando, assim, a utilização descomedida 
da proteção ao núcleo familiar. 
7. Improvimento do agravo de instrumento.
(TRF-5 - AG: 8005997020134050000  , Relator: 
Desembargador Federal Vladimir Carvalho, Data de 
Julgamento: 24/09/2013, Segunda Turma)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA. DOENÇA. 
AUSÊNCIA DE VAGA. EXCEPCIONALIDADE NÃO 
COMPROVADA. 
1. A sentença, acertadamente, denegou a segurança à 
estudante de medicina da Universidade Estácio de Sá para 
se transferir à Faculdade de Medicina de Campos- FMC 
convencida da legalidade no ato apontado como coator, 
dada a inexistência de vaga no terceiro período letivo. 
2. A transferência voluntária entre instituições de ensino 
superior depende de vaga no estabelecimento de destino, 
além da aprovação do estudante em processo seletivo 
específico. Inteligência do art. 49 da Lei nº 9.394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
3. A só classificação, independente da ordem de aprovação 
é insuficiente para assegurar o direito à transferência, tendo 
sido demonstrado que a Universidade destinatária opera 
com excessos de alunos no período visado. 
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4. Em consonância com a Lei nº 9.536/97, o vetor decisivo 
para a transferência entre Universidades congêneres no 
período pretendido é a existência de vagas, exceção feita 
apenas aos servidores civis e militares, no interesse do 
serviço. 
5. O fato de não constar do edital o número de vagas mais 
reforça a ausência do direito líquido e certo à transferência, 
devendo reputar-se regular a mera seleção para eventual 
preenchimento da vagas, nos termos previstos em lei, o que 
na prática não se confirmou. 
6. A transferência compulsória, de que trata a Lei nº 
9.536/97, que remete ao art. 49, parágrafo único, da Lei nº 
9.394/96, não prevê hipótese de doença, além do fato de que 
a patologia indicada - depressão e hepatite B, demandaria 
prova pericial sujeita ao contraditório, impossível na via 
eleita. Precedentes do TRF5. 
7. A proteção que a Constituição assegura à família opera 
nos limites do art. 226, que não alcança os casos particulares 
de estudantes universitários, os quais, por sua idade e 
desenvolvimento, pressupõem maturidade e começo de 
vida adulta, afastando-os da norma protetiva do art. 227, 
disciplina aplicável às crianças e adolescentes. 
8. Apelação desprovida. 
(TRF-2 , Relator: Desembargadora Federal NIZETE 
LOBATO CARMO, Data de Julgamento: 27/01/2014, 
SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, undefined)

No reflexo das ponderações sobreditas, conheço e dou 
provimento ao Agravo de Instrumento sub oculli, para cassar a decisão 
liminar deferida na origem. 

É como voto.

Fortaleza, 24 de agosto de 2015.





Agravo Regimental
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PROCESSO Nº 0623772-76.2015.8.06.0000/50000
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE: ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADAS: CÉLIA COSTA FIRMEZA E MARIA LÍLIA FIRMEZA 
E SILVA
ÓRGÃO JULGADOR: ÓRGÃO ESPECIAL
RELATOR: DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
SERVIDORAS PÚBLICAS DO PODER 
JUDICIÁRIO. CONCESSÃO DE ADICIONAL 
DE QUALIFICAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA 
DO NOVO PLANO DE CARGOS, 
CARREIRAS E REMUNERAÇÕES. 
CONVERSÃO EM VPNI. PREVISÃO LEGAL. 
CONVERSÃO DA VPNI NO SUBSTITUTIVO 
DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO 
PERFEITO NÃO ATINGIDO PELOS 
EFEITOS FINANCEIROS ATINENTES AO 
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DOS 
SERVIDORES. AGRAVO REGIMENTAL 
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, as agravadas alcançaram a concessão 
do extinto Adicional de Qualificação antes da 
vigência da Lei nº 14.786/2010, que instituiu o 
novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações 
dos servidores públicos do Poder Judiciário do 
Estado do Ceará, de sorte que a referida vantagem 
foi convertida em VPNI, por expressa disposição 
legal (art. 18), sendo imprópria nova conversão 
para o substitutivo do Adicional de Qualificação, 
consoante a respectiva lei.
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2. Ademais, segundo interpretação literal da 
recitada lei, a retroação dos efeitos financeiros 
preconizada no art. 8º, diz respeito apenas ao 
reenquadramento funcional dos servidores, não 
atingindo ato jurídico perfeito tal qual a segurança 
buscada no presente mandamus.
3. Agravo Regimental conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Desembargadores integrantes deste Órgão Especial do Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Agravo Regimental, 
negando-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte 
desta decisão.

Fortaleza, 2 de julho de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DO 
CEARÁ contra decisão liminar proferida por esta Relatoria, nos autos 
do Mandado de Segurança impetrado por CÉLIA COSTA FIRMEZA 
e MARIA LÍLIA FIRMEZA E SILVA, que restabeleceu, na folha de 
pagamento das impetrantes, determinada vantagem pecuniária.

Nas razões recursais, requer o agravante a reforma da decisão 
objurgada, afirmando que a reportada vantagem pecuniária foi concedida às 
agravadas, desde o princípio (7/6/2010), sob a forma de Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificada (VPNI), e não como o extinto Adicional de 
Qualificação (AQ), dada a redação da Lei nº 14.786 (D.O.E. de 17/8/2010), 
cujos efeitos financeiros retroagem ao dia 1/6/2010 (art. 8º, § 1º), com 
previsão no sentido de determinar o recebimento do AQ na forma de VPNI, 
somente para os servidores que o percebiam antes da referida lei.

Aduz que, em razão dessa retroação de efeitos, e porque as 
agravadas são optantes do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, 
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a VPNI por elas percebida foi convertida em Adicional de Especialização 
(AE), substitutivo da AQ, nos moldes da Lei nº 14.786/2010.

É o breve relatório.
Sem revisão e sem inclusão em pauta, nos termos do art. 33, 

§ 4º e 66, § 1º do RITJ/CE. 

Fortaleza, 2 de julho de 2015.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso, 
passo à análise da insurgência.

Há dois pontos substanciais na controvérsia. 
O primeiro deles diz respeito à percepção da vantagem 

pecuniária que tem como substrato os conhecimentos adicionais dos 
servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, comprovados por 
títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação. 

Tal vantagem correspondia ao denominando Adicional de 
Qualificação (AQ), instituído pela Lei nº 13.838/2006, e substituído pelo 
Adicional de Especialização (AE), com a Lei nº 14.786/2010.

Frente a roupagem dada pelas sucessivas leis, é de se 
compreender, segundo o princípio tempus regit actum, que a partir da 
vigência da Lei nº 14.786/2010 (17/8/2010), os servidores que alcancem 
os requisitos legais para a percepção da aludida vantagem, a receberão 
na forma de AE, resguardados aqueloutros que, sob a égide da Lei nº 
13.838/2006, já a percebiam na forma de AQ.

Tanto é assim que o art. 18 da Lei nº 14.786/2010, pôs a 
salvo a percepção do AQ, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente 
Identificada (VPNI), para os servidores que o recebiam antes da vigência 
do novo Plano de Cargos, Carreira e Remunerações (Lei nº 14.786/2010), 
caso das agravadas. Vejamos:

Art. 18. É instituído o Adicional de Especialização – 
AE, para os servidores em efetivo exercício nas Carreiras 
referidas no art. 4º, incisos I, II e III desta Lei, em razão 
dos conhecimentos adicionais comprovados por títulos, 
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diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, 
em sentido amplo ou estrito, observada a correlação 
com as atribuições do cargo em exercício.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo serão considerados 
somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidas 
pelo Ministério da Educação, na forma da legislação 
pertinente.

§ 2º Serão admitidos somente cursos de pós-graduação lato 
sensu com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) 
horas.

§ 3º Os servidores que vierem a perceber, na forma de 
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, 
o valor correspondente ao Adicional de Qualificação, 
ao apresentarem nova titulação, correlata com as 
atribuições do cargo/função em exercício, poderão 
optar por perceber:

I – a diferença entre o valor antes obtido e o valor decorrente 
do Adicional de Especialização – AE, previsto neste artigo; 
ou 

II – o percentual correspondente à nova titulação.

§ 4º É vedada a percepção cumulativa de VPNI e de 
percentual.

Visto assim, não se mostra acertada a tese do Estado do Ceará, 
ao afirmar que as agravadas, desde o início da percepção da vantagem 
em questão, a recebiam na forma de VPNI. Isso porque está claro que 
começaram a percebê-la como AQ, conforme demonstra a Portaria nº 
824/2010, publicada em 7/6/2010 (fls. 24/25).

Ademais, é cediço que as vantagens pessoais nominalmente 
identificadas correspondem à diferença de remuneração apurada 
pessoalmente e identificada respectivamente, cuja percepção se garantiu 
ao titular por ocasião da reestruturação da carreira, em respeito à 
irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, CF/88). Exatamente o que 
ocorre no caso vertente. Portanto, uma determinada vantagem pecuniária 
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não pode ser inicialmente concedida ao servidor sob a forma de VPNI, por 
absoluta incoerência à finalidade a qual se presta.

Pela mesma razão, também não pode a VPNI se converter em 
AE, como quer dizer o agravante, por absoluta impropriedade e porque 
sequer há essa previsão na lei vigente, que regula a carreira dos servidores 
públicos do Poder Judiciário do Estado do Ceará. O que a lei prevê é a 
conversão do AQ em VPNI, exatamente para salvaguardar os direitos dos 
servidores que alcançaram os efeitos da Lei nº 13.838/2006, instituidora 
do AQ.

Nessa senda, não extraio interpretação outra senão a de que 
todos aqueles servidores que tiveram implantados em suas respectivas 
folhas de pagamento o aludido AQ, sob a égide da Lei nº 13.838/2006, 
devem continuar a percebê-lo, na forma de VPNI, porque protegidos sob o 
manto do ato jurídico perfeito, forte na interpretação literal do supracitado 
art. 18, § 3º, da Lei nº 14.786/2010.

Por outro lado, o segundo ponto de relevo centra-se no 
questionamento atinente à retroação dos efeitos da Lei nº 14.786, 
publicada no dia 17/8/2010. No azo, quer dizer o agravante que todos os 
efeitos financeiros relacionados à implementação dos dispositivos da Lei 
nº 14.786/2010 retroagem ao dia 1/6/2010, por expressa disposição do seu 
art. 8º. Data venia, ao contrário do que defende o Estado do Ceará, o art. 
8º da mencionada Lei nº 14.786/2010 refere-se, tão somente, aos efeitos 
financeiros decorrentes do novo enquadramento funcional dos servidores 
públicos, conforme acentua em seu § 2º, litteris:

Art. 8º Os atuais ocupantes dos cargos de provimento 
efetivo do Poder Judiciário serão enquadrados de 
acordo com as linhas de posicionamento estabelecidas 
no anexo I desta Lei, observada a correspondência na 
carreira e na referência vencimental igual ou superior, 
se for o caso, à que vinham percebendo até a data de 
entrada em vigor da presente Lei. 

§ 1º O enquadramento estabelecido no presente 
Plano será efetivado em 5 (cinco) fases consecutivas e 
ininterruptas, com os efeitos financeiros a partir de 1º de 
junho de 2010, assim discriminadas: 50% (cinquenta por 
cento) em junho de 2010, e os restantes 50% (cinquenta por 
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cento) em quatro parcelas iguais e sucessivas a se vencerem 
em janeiro de 2011, janeiro de 2012, janeiro de 2013 e 
janeiro de 2014. 

§ 2º Para o enquadramento a que se refere o caput 
deste artigo, o vencimento-base a ser considerado é o 
resultado da multiplicação do atual vencimento pelo 
índice 2,8 (dois vírgula oito), representativo do seu 
somatório com os valores das gratificações Judiciária e 
de Exercício. 

§ 3º Ao término do enquadramento vencimental a que se 
refere este artigo será aplicado o enquadramento por tempo 
de serviço no Poder Judiciário, de acordo com a curva de 
maturidade funcional, prevista no anexo III, que passa a 
integrar a presente Lei. 

§ 4º Efetivado o enquadramento vencimental e por curva 
de maturidade, os servidores que obtiveram progressões 
por desempenho de acordo com a Lei nº13.551, de 29 de 
dezembro de 2004, regulamentada pela Resolução nº07, 
de 12 de abril de 2007, serão posicionados levando-se em 
conta as referências obtidas.

Vale dizer, trata-se de temática diversa do objeto do vertente 
mandamus. Com efeito, o supratranscrito art. 8º descreve a forma e os 
efeitos financeiros acerca do enquadramento funcional dos servidores do 
Poder Judiciário, ao passo que o cerne da presente controvérsia centra-se 
na aplicação da norma estabelecida no art. 18, da mesma lei, que garante 
aos servidores perceberem VPNI no lugar do valor correspondente ao AQ, 
vigente antes da entrada em vigor da Lei nº 14.786/2010.

Vê-se, portanto, que os dois artigos da mesma lei não guardam 
relação direta entre si, afigurando-se imprópria a interpretação segundo 
a qual os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento funcional (a 
partir de 1/6/2010) também se aplique àqueles servidores que obtiveram a 
concessão do AQ, a partir daquela data.

Como acentuado, a vigência, e consequente eficácia, da lei 
telada somente existe a partir da sua publicação (art. 50), que ocorreu em 
17/8/2010. Outrossim, ressai o que dispõe o art. 39 da citada norma, verbis:
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Art. 39. A aplicação desta Lei não implicará redução de 
remuneração.

Por fim, relativamente à tese de que o valor da VPNI deve ser 
restituído com base naquele pago à época da transição da Lei nº 14.786/2010, 
não deve prevalecer. Ora, a restituição da VPNI na folha de pagamento das 
agravadas deve ocorrer tal como disposto na decisão recorrida, tendo como 
referência o último mês em que a perceberam (Outubro/2014), e não com 
base no valor ao tempo da transição da lei, visto que sobre ele incidiram 
reajustes anuais, na forma da CF/88.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente Agravo 
Regimental, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, devendo permanecer 
incólume a decisão recorrida.

É como voto. 

Fortaleza, 2 de julho de 2015.
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AGRAVO REGIMENTAL
PROCESSO: 0695417-86.2000.8.06.0001
AGRAVANTE : ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES DE ARAÚJO
RELATOR: DES. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA 
DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE 
PROVENTOS. PLEITO DE RECEBIMENTO 
DAS PARCELAS PRETÉRITAS À 
INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE 
SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO PARCIAL 
AFASTADA.  JUROS MORATÓRIOS. 
REDUÇÃO DE 1% PARA 0,5% AO MÊS 
ATÉ 29/06/2009, NOS TERMOS DA MP Nº 
2.180/2001. A PARTIR DE 30/06/2009 DEVEM 
INCIDIR OS CRITÉRIOS PREVISTOS 
NA LEI Nº 11.960/2009. PRECEDENTES 
S T J .  D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A 
PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “A impetração do Mandado de Segurança 
interrompe a fluência do prazo prescricional de 
modo que tão somente após o trânsito em julgado 
da decisão nele proferida é que voltará a fluir a 
prescrição da Ação Ordinária para cobrança das 
parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu 
a propositura do writ. Precedentes do STJ: REsp 
1.151.873/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 
Turma, DJe 23/3/2012; REsp 1.222.417/SP, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 15/3/2011; AgRg no REsp 1.165.507/
MA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 
Quinta Turma, DJe 3/11/2010.” (AgRg no REsp 
1332074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
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27/08/2013, DJe 04/09/2013)
2. No caso concreto, a decisão exarada e confirmada 
pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no 
Mandado de Segurança transitou em julgado em 
09 de maio de 2002 e a presente Ação Ordinária 
de Cobrança fora proposta em 20 de fevereiro 
de 2004, ou seja, dentro do prazo de dois  anos e 
meio após o trânsito em julgado do mandado de 
segurança, não merecendo guarida, portanto, a 
tese avençada pela parte apelante, nos termos do 
que preconiza o art. 9º do Decreto 20.910/32:  “A 
prescrição interrompida recomeça a correr, pela 
metade do prazo, da data do ato que a interrompeu 
ou do último ato ou termo do respectivo processo”. 
3. “Nos termos da nova redação conferida ao art. 
1º- F pela Lei nº 11.960/2009, nas condenações 
impostas à Fazenda Pública atinentes a diferenças 
remuneratórias devidas a servidores e empregados 
públicos, incidirão, relativamente aos juros 
moratórios, os mesmos critérios aplicados à 
caderneta de poupança. Tal norma, em virtude 
da sua natureza processual, tem incidência 
também nas ações cujo ajuizamento antecedeu 
o início da sua vigência, conforme decidido pela 
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça 
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 
no 1.205.946/SP. Caso em que os juros deverão 
ser calculados, desde a citação até 29/6/2009, 
à base de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º- 
F da Lei nº 9.494/1997, acrescido pela Medida 
Provisória nº 2.180-35/2001, aplicando-se, de 
30/6/2009 em diante, os critérios definidos pela 
Lei nº 11.960/2009.” (REsp 1015419/RJ, Rel. 
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 
25/11/2013)
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AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 6ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por Unanimidade, em 
conhecer do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos 
termos do voto do e. Des. Relator.

Fortaleza, 15 de janeiro de 2014.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto face à insatisfação 
do apelante, ESTADO DO CEARÁ, com decisão monocrática que deu 
parcial provimento ao recurso de Apelação Cível manejado para modificar 
a sentença fustigada apenas no que concerne aos juros moratórios, 
reduzindo-se o percentual aplicado de 1% para 0,5% ao mês, nos termos 
do 1º- F da Lei 9.494/97.

O autor da ação ordinária de cobrança, ora agravado, Sr. 
FRANCISCO RODRIGUES DE ARAÚJO, sustentou, na exordial (fls. 
02/11), que é credor da Fazenda Pública Estadual, referente a diferença 
de proventos, conforme consta de decisão (fls. 25/27) em Mandado de 
Segurança transitado em julgado em 06 de setembro de 2002. Na ocasião 
do julgamento foi reconhecido o direito pleiteado, afastando, contudo, o 
pedido relativo ao pagamento das parcelas atrasadas, já que não cabível em 
sede de Writ of Mandamus.

Devidamente citado, o Estado do Ceará apresentou 
contestação (fls. 48/51), suscitando, em síntese, a tese de ocorrência da 
prescrição quinquenal a fulminar o direito pleiteado pelo autor.

O douto magistrado julgou procedente o pleito inaugural para 
condenar o ESTADO DO CEARÁ ao pagamento das diferenças pretéritas 
relativas ao quinquênio anterior à data da impetração do mandado de 
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segurança, com atualização monetária desde o início do quinquênio e juros 
de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Por 
fim, determinou que o promovido arcasse com os honorários advocatícios 
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o total da condenação.

Nas razões de apelação, o promovido reeditou a tese de 
ocorrência de prescrição na espécie, bem como asseverou a impossibilidade 
de aplicação de juros de 1% ao mês e pugnou pela redução do valor 
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 103/117.
Em decisão monocrática (fls. 133/143), afastou-se os pleitos 

de reconhecimento de prescrição parcial do direito invocado, bem como 
de redução do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios e 
acolheu-se o pedido de redução dos juros fixados na sentença de 1% para 
0,5% ao mês nos termos da redação vigente do art. 1º- F da Lei 9.494/97 
na época da propositura da ação de cobrança.

Irresignado com o decisum, o ESTADO DO CEARÁ 
apresentou Agravo Regimental (fls. 02/11) com o fito de ter reconhecida a 
ocorrência de prescrição parcial da pretensão autoral, bem como para que 
seja determinado que entre a propositura da ação de cobrança e junho de 
2009 seja aplicado juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do então 
vigente art. 1º- F da Lei 9.494/1997 e, a partir de julho de 2009, os índices 
de juros seja aqueles aplicáveis às cadernetas de poupança, nos termos do 
atualmente vigente art. 1º- F da Lei 9.494/1997.

Devidamente intimado, o agravado apresentou manifestação 
(fls. 18/28), defendendo a não ocorrência de prescrição parcial, porquanto 
a ação de cobrança foi proposta dentro do prazo de 05 (cinco) anos após o 
trânsito em julgado da decisão prolatada no mandado de segurança.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de 
admissibilidade, conheço do presente Agravo Regimental.

No que concerne a primeira tese exposta no recurso 
apresentado pelo ESTADO DO CEARÁ, nada se tem a reconsiderar, 
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ocasião em que reitero parte da decisão agravada por seus próprios e 
jurídicos fundamentos, a fim de evitar desnecessária tautologia, in verbis:

Inicialmente, no que pertine aos efeitos patrimoniais do 
Mandado de Segurança, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 
271, já sedimentou o entendimento, in verbis:

"Concessão de mandado de segurança não produz efeitos 
patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem 
ser reclamados administrativamente ou pela via judicial 
própria".

Por sua vez, diferentemente do defendido pelo Estado do 
Ceará, os Tribunais Superiores pátrios possuem entendimento pacificado 
de que a impetração do writ interrompe o prazo prescricional. 

Assim, é plenamente aceitável que, através de ação de 
conhecimento fundada na sentença concessiva da ordem, o credor possa 
cobrar as parcelas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura 
do mandado de segurança do ente fazendário.

Nesse sentido, colhe-se alguns julgados do Superior Tribunal 
de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. 
INTERRUPÇÃO COM A IMPETRAÇÃO DO 
MANDADO DE SEGURANÇA.
EFEITOS PRETÉRITOS. CONTAGEM A PARTIR 
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE 
CONCEDEU A ORDEM. SÚMULA 383/STF.
1. A impetração do Mandado de Segurança interrompe a 
fluência do prazo prescricional de modo que tão somente 
após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é 
que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para 
cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que 
antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ: REsp 
1.151.873/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 
DJe 23/3/2012; REsp 1.222.417/SP, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/3/2011; AgRg 
no REsp 1.165.507/MA, Rel. Ministro Napoleão Nunes 
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Maia Filho, Quinta Turma, DJe 3/11/2010.
2. Na hipótese dos autos houve o transcurso do prazo 
prescricional, que iniciou pela metade após a interrupção, 
observada a regra da Súmula 383/STF, segundo a qual: "A 
prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, 
por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não 
fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do 
direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 122.727/MG, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, 
DJe 11/09/2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO 
DA PRESCRIÇÃO. RECEBIMENTO DE PARCELAS 
PRETÉRITAS AO MANDAMUS. AÇÃO DE COBRANÇA. 
TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
I - A impetração do mandado de segurança interrompe e 
suspende a fluência do prazo prescricional de molde que, 
tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele 
proferida, é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária 
para cobrança das parcelas referentes ao qüinqüênio que 
antecedeu a propositura do writ. Nesse caso, o termo a quo 
da prescrição qüinqüenal das parcelas vencidas é a data do 
ajuizamento da ação mandamental que concedeu o direito 
às supramencionadas parcelas.
II - O prazo qüinqüenal para buscar as parcelas pretéritas 
na ação ordinária só se contaria a partir desta ação se a 
obrigação jurídica desta fosse distinta da do mandamus. 
Agravo regimental desprovido". 
(AgRg no REsp 913.452/MG, Quinta Turma, rei. Min. 
Felix Fischer, j . 30-8-07. DJ 08.10.07, p. 361).

Desta feita, verifica-se que a impetração do mandado de 
segurança interrompeu a prescrição, devendo voltar a correr o prazo 
prescricional após o trânsito em julgado da decisão proferida.

No caso concreto, a decisão exarada e confirmada pelo 
Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no Mandado de Segurança 
transitou em julgado em 09 de maio de 2002 e a presente Ação Ordinária 
de Cobrança fora proposta em 20 de fevereiro de 2004, ou seja, dentro 
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do prazo de dois  anos e meio após o trânsito em julgado do mandado de 
segurança, não merecendo guarida, portanto, a tese avençada pela parte 
apelante, nos termos do que preconiza o art. 9º do Decreto 20.910/32:  
"A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da 
data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo 
processo". 

É o que se extrai da jurisprudência perfilhada no âmbito do 
colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 
FEDERAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. 
PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE 
SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO 
PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS 
O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. 
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO 
QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT.
1. A impetração de mandado de segurança interrompe a 
fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente 
após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que 
voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o 
ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas 
referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do 
writ.
2. Transitado em jugado o writ em 12/11/2004 e ajuizada 
a ação ordinária de cobrança apenas em 5/10/2007, 
quando já transcorrido a metade do prazo prescricional, 
estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio do 
ajuizamento do mandamus.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1332074/RS, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 27/08/2013, DJe 04/09/2013)

Ressalte-se, por oportuno, que, conforme o entendimento do 
colendo STJ acima colacionada, a impetração do Mandado de Segurança 
interrompe e suspende a fluência do prazo prescricional. Este, inclusive, 
é o entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, senão 
vejamos:
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ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO 
DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO 
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIFERENÇAS NO 
VALOR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 
NOVO ENQUADRAMENTO. SERVIDOR DA 
SEFAZ/CE. LEI Nº 12.582/96. FUNDO DE DIREITO 
RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE 
SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. 
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 
(DECRETO Nº 20.910/1932, ART. 1º). PRECEDENTES 
DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No presente 
caso, o reconhecimento do fundo de direito se deu com 
o julgamento do Mandado de Segurança nº 96.03841-5 
(com nova numeração: 485995-74.2000.8.06.0000/0) em 
20.03.97, lavra do Em. Relator Desembargador Francisco 
de Assis Nogueira, uma vez que implementados os 
requisitos para a fruição do benefício de aposentadoria 
antes do advento da Emenda Constitucional nº 41, de 19 
de dezembro de 2003, conforme estabelecido, no seu art. 
3º, § 2º. 
2. Se reconhecido o direito reclamado em ação mandamental, 
com decisório já transitado em julgado, é incontestável que 
o pagamento é devido a contar da data da interposição do 
Writ, conforme previsto no art. 13, §4º da Lei nº 12.016/09, 
nestes termos: "O pagamento de vencimentos e vantagens 
pecuniárias assegurados em sentença concessiva de 
mandado de segurança a servidor público da administração 
direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente 
será efetuado relativamente às prestações que se vencerem 
a contar da data do ajuizamento da inicial". 
3. Somente as prestações anteriores ao ajuizamento do 
remédio heróico devem ser reconhecidas na Ação de 
Cobrança, respeitando-se sempre a prescrição quinquenal, 
prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 
4. Inicialmente, ressalto a não-ocorrência de prescrição 
parcial em relação às parcelas objeto da condenação em 
1º grau, tendo em vista que "a impetração do mandado 
de segurança interrompe e suspende a fluência do prazo 
prescricional de maneira que, tão somente após o trânsito 
em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir 
a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas 
referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do 
writ" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1116212/PR, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 18/03/2010, DJe 30/03/2010). 
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5. In casu, verifica-se a partir do juízo de admissibilidade 
negativo do Recurso Extraordinário intentado no feito, 
subscrito pelo Presidente desta eg. Corte Estadual de 
Justiça, acostado às fls. 14/15 dos presentes autos, que o 
aludido mandamus transitou em julgado em 19 de agosto 
de 1998. Efetivada a propositura da presente ação de 
cobrança em 02 de julho de 2001 (fl. 02v), conclui-se que 
nenhuma parcela condenatória foi atingida pela prescrição 
quinquenal. 
6. Apelo e Reexame Necessário conhecidos, para negar 
provimento àquele, confirmando a sentença de 1º grau em 
sede de remessa oficial.

Ademais, não há que se falar em abatimento do período 
compreendido entre o trânsito em julgado do Mandado de Segurança e a 
data do ajuizamento da Ação de Cobrança, por ausência de previsão legal. 
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE PARCELAS 
PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. 
AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO A QUO DA 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO 
PRAZO. DEVIDAS PARCELAS ANTERIORES AOS 
CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT. SÚMULA 
85/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "A impetração 
do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo 
prescricional de modo que tão somente após o trânsito em 
julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a 
prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas 
referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do 
writ".
2. A pretensão do agravante não encontra guarida na 
jurisprudência desta Corte, não havendo falar em prescrição 
das parcelas referentes ao período existente entre o trânsito 
em julgado do writ e a propositura da ação de cobrança.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1365316/CE, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, 
DJe 25/04/2013)
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AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. 
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIFERENÇAS 
NO VALOR DA PENSÃO. FUNDO DE DIREITO. 
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR 
À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INEXISTÊNCIA. DECISÃO 
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1 - A impetração do mandado de segurança interrompe a 
fluência do prazo prescricional de modo que, tão-somente 
após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que 
voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança 
das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a 
propositura do writ. 
2 - Em síntese, consoante a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, a data da impetração do mandado 
de segurança constitui termo hábil para interromper a 
prescrição da ação de cobrança das parcelas pretéritas. 
Por isso, as parcelas que compõem a dívida devem ser 
as constituídas no qüinqüênio imediatamente anterior à 
propositura do mandado de segurança. 
3 - O inconformismo do agravante não merece guarida, vez 
que o prazo que o agravado levou para ajuizar o pedido em 
alusão estava dentro do limite legalmente previsto (Decreto 
Federal nº 20.910/32, art. 1º), não havendo que se falar 
em abatimento de prazo por inexistência de previsão legal 
nesse sentido. 
4 - Agravo conhecido e improvido.  
(Agravo 69600241200080600012  Relator(a): SÉRGIA 
MARIA MENDONÇA MIRANDA  Comarca: Fortaleza  
Órgão julgador: 6ª Câmara Cível  Data de registro: 
18/12/2012)”.

 
Logo, perfilhando-me aos excertos jurisprudenciais citados, 

rejeito o argumento de ocorrência de prescrição para fulminar parte da 
pretensão autoral, mantendo-se, neste tocante, a decisão monocrática 
fustigada.

Todavia, no que diz respeito a forma de fixação dos juros de 
mora no caso concreto, torna-se necessário tecer alguns esclarecimentos, 
a fim de adequar o decisum vergastado ao atual posicionamento dos 
Tribunais Superiores.
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Consoante relatado, no julgamento monocrático do recurso 
apelatório manejado pelo ora agravante, acolheu-se o pleito de redução do 
percentual fixado em sentença de 1% para 0,5% ao mês, nos termos do art. 
1º- F da Lei 9.494/97, com redação vigente à época do ingresso da presente 
ação de cobrança dada pela Medida Provisória nº 2.180-35.2001.

Contudo, o entendimento hoje pacificado no colendo Superior 
Tribunal de Justiça é no sentido de que a alteração trazida com a promulgação 
da Lei nº 11.960/2009 que modificou a redação do dispositivo supracitado 
tem aplicação imediata nas ações cujo ajuizamento antecedeu o início de 
sua vigência dada a natureza eminentemente processual da norma, sem, 
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. VERBAS 
REMUNERATÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS. 
LIMITAÇÃO A 6% AO ANO, NOS TERMOS DO 
ART. 1º- F DA LEI Nº 9.494/1997, ACRESCIDO PELA 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/2001. NORMA 
DE NATUREZA PROCESSUAL, POR ISSO MESMO 
APLICÁVEL ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DO INÍCIO 
DA SUA VIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO 
JULGAMENTO DO AI Nº 842.063/RS. PRECEDENTE 
EM QUE RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL 
DA MATÉRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA 
REDAÇÃO CONFERIDA AO ART. 1º- F PELA LEI Nº 
11.960/2009. CRITÉRIOS APLICADOS À CADERNETA 
DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA SOBRE AS AÇÕES EM 
ANDAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA 
CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RECURSO 
ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.205.946/SP.
1. No julgamento do AI nº 842.063/RS, o Supremo Tribunal 
Federal, reconhecendo a repercussão geral da matéria, 
reafirmou o entendimento segundo o qual o art. 1º- F da Lei 
no 9.494/1997, acrescido pela Medida Provisória nº 2.180-
35/2001, que limitava em 6% ao ano os juros moratórios 
incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública 
para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e 
empregados públicos, é aplicável às ações propostas antes 
de sua entrada em vigor.
2. Nos termos da nova redação conferida ao art. 1º- F pela 
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Lei no 11.960/2009, nas condenações impostas à Fazenda 
Pública atinentes a diferenças remuneratórias devidas a 
servidores e empregados públicos, incidirão, relativamente 
aos juros moratórios, os mesmos critérios aplicados à 
caderneta de poupança. Tal norma, em virtude da sua 
natureza processual, tem incidência também nas ações cujo 
ajuizamento antecedeu o início da sua vigência, conforme 
decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 
1.205.946/SP.
3. Caso em que os juros deverão ser calculados, desde a 
citação até 29/6/2009, à base de 0,5% ao mês, nos termos 
do art. 1º- F da Lei nº 9.494/1997, acrescido pela Medida 
Provisória nº 2.180-35/2001, aplicando-se, de 30/6/2009 
em diante, os critérios definidos pela Lei nº 11.960/2009.
4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1015419/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, 
DJe 25/11/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 
1º- F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA 
LEI 11.960/2009). APLICABILIDADE, NA FORMA 
DELINEADA POR ESTA CORTE DESDE QUE NÃO 
PIORE A SITUAÇÃO DO DEVEDOR.
1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.270.439/
PR (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 2.8.2013 recurso 
submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC), 
levando em consideração o entendimento firmado 
no julgamento da ADI 4.357/DF (acórdão pendente 
de publicação), pacificou entendimento no sentido 
de que, em se tratando de condenação imposta à 
Fazenda Pública, de natureza não tributária, os juros 
moratórios devem ser calculados com base no índice 
oficial de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 
1º- F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, 
no que concerne ao período posterior à sua vigência; 
já a correção monetária, por força da declaração de 
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09 
(ADI 4357/DF), deverá ser calculada com base no 
IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada 
do período.
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2. Cumpre ressalvar que tal critério deve ser aplicado, 
para fins de atualização, apenas se não causar situação 
mais gravosa ao devedor (recorrente). Do contrário, 
deve prevalecer o critério estabelecido pelas instâncias 
ordinárias.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no REsp 1411847/SP, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 05/12/2013, DJe 11/12/2013)

Diante do exposto, com fulcro nos entendimentos citados, 
conheço do Agravo Regimental para dar-lhe parcial provimento, apenas 
para determinar que a taxa de juros de mora a incidir no caso concreto 
seja de 0,5% ao mês até 29/6/2009, nos termos do art. 1º- F da Lei nº 
9.494/1997, acrescido pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, aplicando-
se, de 30/6/2009 em diante, os critérios definidos pela Lei nº 11.960/2009, 
mantendo-se incólume os demais aspectos da decisão monocrática 
proferida.

É como voto.

Fortaleza, 15 de janeiro de 2014.
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PROCESSO Nº 0062131-59.2006.8.06.0001/50000
TIPO DE AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DO CEARÁ
AGRAVADOS: CONDOMÍNIO DO SHOPPING BENFICA, CONDOMÍNIO 
AVENIDA – SHOPPING & OFIICE, CONDOMÍNIO DO SHOPPING 
CENTER UM, CONDOMÍNIO DO SHOPPING ALDEOTA EXPANSÃO, 
SUBCONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL DEL PASEO, 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PLAZA TOWER, CONDOMÍNIO NORTH 
SHOPPING E SHOPPING CENTERS IGUATEMI S.A. 
RELATORA: DESA. MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL 
EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO 
RECURSO INTERPOSTO, ANTE A SUPOSTA 
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE 
PROCESSUAL. COBRANÇA INTEGRAL 
DE TAXA DE ESTACIONAMENTO EM 
SHOPPING CENTER.  PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇA 
FRACIONADA. A PARTIR DA  EDIÇÃO 
DA LEI Nº 410/2013. PRÁTICA DE VENDA 
CASADA. INOCORRÊNCIA. 
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto pela 
Comissão de Defesa do Consumidor e pela Ordem 
dos Advogados do Brasil Secção do Ceará em face 
da decisão monocrática de fls. 882/886 prolatada 
pelo então Relator Desembargador Teodoro Silva 
Santos, que não conheceu do recurso de Apelação 
Cível, ante a perda superveniente do interesse 
processual.
2. No presente recurso, as agravantes argumentam: 
a inexistência de perda superveniente do interesse 
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processual, uma vez que o Projeto de Lei Municipal 
de nº 410/2013 ainda se encontra em vacatio legis; a 
existência de relação consumerista entre Shoppings 
Centers e os usuários dos estacionamentos; e a 
existência de práticas abusivas, mormente, no que 
tange à caracterização da chamada “venda casada”. 
3. A decisão monocrática proferida em sede 
apelacional deve ser reformada, em parte, ante 
a possibilidade de violação dos princípios da 
isonomia, da causalidade, do interesse público, e,
principalmente, do direito de ação, pois desde 
a propositura da demanda até a ocorrência do 
fato que gerou a suposta perda superveniente do 
objeto da mesma, continuou a cobrança por parte 
dos Shoppings Centers pela utilização dos seus 
estacionamentos.
4.   De acordo com os ditames do Código de 
Defesa do Consumidor, os shoppings que oferecem 
estacionamento privativo aos consumidores, 
mesmo que de forma gratuita, são responsáveis pela 
segurança tanto dos veículos, quanto dos clientes, 
vez que, fundada na propaganda de estacionamento 
fácil, na ampla gama de produtos e serviços 
oferecidos, além do horário de funcionamento 
dilatado, os shoppings facilitaram e trouxeram 
comodidade aos consumidores, transformando o 
ato de fazer compras num prazer.
5. Apesar de existir no Código de Defesa do 
Consumidor um elenco de normas que vedam as 
práticas abusivas por parte dos fornecedores de 
produtos e serviços, entendo que não é possível 
enquadrar a cobrança de estacionamento pelo 
shopping center como sendo abusiva, nem como 
sendo uma forma de venda casada (art. 39, inc. I, do 
CDC), posto que essa ocorre quando o fornecedor, 
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sem justa causa, condiciona o fornecimento de um 
“produto ou serviço” ao fornecimento de outro 
“produto ou serviço” da mesma empresa, o que 
não vislumbro no caso dos autos.
6.  O estacionamento é uma atividade empresarial 
lícita, e desde que desenvolvida por quem estiver 
legalmente constituído para essa finalidade, e 
devidamente autorizado (alvará de funcionamento), 
independe de qualquer outra autorização do Poder 
Público. Portanto, o proprietário de um imóvel que 
quiser nele desenvolver a atividade empresarial 
de estacionamento, cobrando de quem dele se 
utilizar, não violará a lei, ao contrário, estará sim, 
exercendo regularmente um direito.
7. No caso dos autos, em 01/04/2014, foi aprovada 
pela Câmara Municipal de Fortaleza, a redação 
final do Projeto de Lei nº 410/2013, sendo 
sancionada em 28/04/2014, e publicada como 
Lei Ordinária Municipal n. 10.184 de 28/04/2014. 
A referida Lei Municipal regulamenta a prestação 
de serviços de guarda de veículos ofertados pelos 
estacionamentos particulares em funcionamento 
no âmbito do Município de Fortaleza.
8. Assim, antes da edição da referida lei não há 
que se falar em abusividade da cobrança pelo uso 
do estacionamento, pelo fato dos clientes serem 
obrigados a pagar um preço que não era proporcional 
ao tempo de utilização do estacionamento, e muito 
menos em responsabilizar as rés/recorridas pela 
suposta prática, qual seja, a cobrança, uma vez 
que a atividade de estacionamento e sua cobrança 
se revestia de licitude, ou seja, legalidade, onde 
se obedecia aos preceitos constitucionais da 
livre iniciativa, da propriedade privada, da livre 
concorrência (art. 170, e inciso IV) e da liberdade 
de comércio.
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9. Por outro lado, a partir da vigência da Lei 
Ordinária Municipal nº 10.184 de 28.04.2014, 
aos agravados que se enquadrarem na moldura 
do comando jurídico vertido no parágrafo 6 do 
art. 1, é facultada a cobrança pela utilização dos 
seus estacionamentos, por conjunto de horas, bem 
como de forma fracionada (parágrafos 1, 2, 3 e 4 
do art. 1), onde a mesma se justifica apenas pelo 
tempo em que o consumidor contrata a guarda de 
seu veículo junto à empresa à empresa prestada 
do serviço de estacionamento.
10. Recurso de Agravo Regimental conhecido e 
provido. Apelação cível provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em 
conhecer do recurso, dando-lhe provimento para, reformando a decisão 
recorrida, dar parcial provimento à Apelação Cível, tudo de conformidade 
com o voto do e. Relator.

Fortaleza, 6 de maio de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Comissão 
de Defesa do Consumidor e Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do 
Ceará, em face da decisão monocrática de fls. 882-886, proferida pelo 
então Relator, Desembargador Teodoro Silva Santos.

As Autoras alegam, em sua inicial de fls. 03-28, que os Réus, 
Shoppings Centers, cobram abusivamente de seus clientes pelo uso do 
estacionamento, preço desproporcional ao tempo de utilização.

Asseveram que a matéria em debate tem guarida na seara 
consumerista, posto que os usuários e os Shoppings Centers se revestem, 
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respectivamente, na qualidade de consumidores e fornecedores de serviços, 
respectivamente.

Aduzem a existência de “venda casada”, uma vez que os 
usuários do serviço estão obrigados à aquisição de tempo mínimo no 
estacionamento, ainda que não tenham tal necessidade.

Neste diapasão, argumentam restarem configurados o 
periculum in mora e a fumaça do bom direito, necessários à concessão 
da medida liminar, no sentido de determinar aos réus que cobrem dos 
usuários de seus estabelecimentos apenas o valor proporcional ao tempo 
de permanência do veículo no estacionamento.

Os Demandados contestaram a Ação, na seguinte ordem: 
Condomínio Edifício Plaza Tower, às fls. 121-136; Shopping Center 
Iguatemi S/A, às fls. 137-148; Shopping Center Ouro Verde, às fls. 193-
201; Shopping Center Del Passeo, às fls. 217-240; Condomínio North 
Shopping, às fls. 277-297; Condomínio do Edifício Center Um, às fls. 300-
308; e Condomínio do Shopping Aldeota Expansão, às fls. 337-352.

Após parecer do Ministério Público de primeiro grau (fls. 
621-622), pela extinção do feito, o d. Magistrado a quo, às fls. 623/633, 
julgou improcedente a Ação, por entender inaplicável, o Código de Defesa 
do Consumidor e, por conseguinte, a venda casada na espécie.

Irresignadas com a sentença proferida, a Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção do Ceará e a Comissão de Defesa do 
Consumidor interpuseram recurso de Apelação Cível, argumentando, em 
síntese, a existência de prestação de serviço na relação jurídica mantida 
entre os Shoppings Centers e os usuários dos estacionamentos e, nesse 
contexto, a existência de relação consumerista.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do 
Ceará apresentou parecer (fls. 782-794), pugnando pelo parcial provimento 
do recurso, apenas no que diz respeito ao reconhecimento da relação 
consumerista entre os apelados e os usuários do serviço de estacionamento. 
No mais, manifestou-se pela manutenção da sentença, por motivo diverso.

Em decisão monocrática, o então Desembargador Relator, 
arrimado nos termos do artigo 557 do CPC, não conheceu do recurso 
interposto, sob o fundamento da perda superveniente do interesse 
processual, pois entendeu que desapareceu a causa de pedir e, por via de 
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consequência, o interesse processual da Ordem, ante a aprovação, pela 
Câmara Municipal de Fortaleza, da redação final do Projeto de Lei nº 
410/2013, que regulamenta a prestação de serviços de guarda de veículos 
ofertados pelos estacionamentos particulares (fls. 882-886).

Inconformadas, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do 
Ceará e a Comissão de Defesa do Consumidor ingressaram com Agravo 
Regimental, argumentando, como razões de reforma, a inexistência de 
perda superveniente do objeto desta ação, pois aduzem que o Projeto de 
Lei Municipal de nº 410/2013 ainda se encontra em vacatio legis, pois foi 
sancionada no dia 28/04/2014, devendo aguardar o prazo de 90 dias para 
ser aplicada. 

Relatam que desde a propositura da ação até a ocorrência 
do suposto fato que gerou a perda superveniente do objeto da ação, a 
cobrança abusiva por parte dos Shoppings Centers continuou, pois os 
mesmos deveriam fracionar o valor da cobrança do estacionamento 
proporcionalmente ao tempo efetivamente utilizado por cada consumidor 
em seus estabelecimentos.

Asseveram e necessidade desta Corte se manifestar sobre a 
ocorrência da prática abusiva, inclusive para que os consumidores possam 
pleitear, individual ou coletivamente, a restituição das quantias pagas de 
forma indevida.

Afirmam que, a despeito da nova legislação, os agravados 
continuam cobrando da mesma forma, ou seja, como se ela não existisse, 
não tendo se adequado aos novos parâmetros estabelecidos pela lei 
municipal em comento.

Por fim, requereram a reforma da decisão monocrática pela 
4ª Câmara Cível, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto. 

É o relatório. 

VOTO

Impondo-se um juízo antecedente de admissibilidade, 
conheço do recurso interposto, por apresentar os requisitos intrínsecos e 
extrínsecos de admissibilidade.
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Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Comissão de 
Defesa do Consumidor e Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará 
em face da decisão monocrática acostada às fls. 882-886.

Como relatado, o então Desembargador Relator que me 
antecedeu não conheceu do recurso interposto, sob o fundamento da perda 
superveniente do objeto, pois entendeu que desapareceu a causa de pedir e, 
por via de consequência, o interesse processual da Ordem, ante a aprovação, 
pela Câmara Municipal de Fortaleza, da redação final do Projeto de Lei nº 
410/2013, que regulamenta a prestação de serviços de guarda de veículos 
ofertados pelos estacionamentos particulares (fls. 882-886).

Na irresignação em apreço, as recorrentes argumentam a 
inexistência de perda superveniente do interesse processual, pois aduzem, 
em suma, que o Projeto de Lei Municipal de nº 410/2013 ainda se encontra 
em vacatio legis, pois foi sancionada no dia 28/04/2014, devendo, portanto, 
aguardar o prazo de 90 dias para entrar em vigência.

Destarte, analisando o caso em tela, é de observar o desacerto 
da decisão recorrida, como adiante se demonstrará.

A ação principal teve início em meados de 2006, quando 
não havia ainda qualquer menção ou noticia de Projeto de Lei que 
regulamentasse a matéria em questão, logo, não há que se falar em perda 
superveniente do interesse processual, vez que desde a propositura da ação 
até a ocorrência do suposto fato que gerou a suposta perda superveniente 
do objeto da ação, qual seja, a edição da Lei Municipal nº 410/2013, a 
cobrança  por parte dos shoppings centers continuou.

Ademais, apesar do objeto da lide se encontrar, aparentemente, 
ultrapassada, uma vez que a Lei Municipal em comento regulamentou a 
prestação de serviços de guarda de veículos ofertados pelos estacionamentos 
particulares em funcionamento no âmbito do Município de Fortaleza, a 
quizila trazida à baila só demonstra a real necessidade de obter através do 
processo em questão, a proteção do interesse substancial.

Por outro lado, a presente lide não se resume ao fato da 
regulamentação da prestação de serviços de guarda de veículos ofertados 
pelos estabelecimentos, mas também ao reconhecimento ou não da relação 
consumerista mantida entre os usuários dos estacionamentos e os shoppings 
centers, e, ainda, à existência de eventuais práticas abusivas, mormente, no 
que tange à caracterização da chamada “venda casada”. 
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Portanto, é forçoso reconhecer que a decisão proferida 
pelo então relator deve ser reformada, ante a possibilidade de violação 
dos princípios da isonomia, da causalidade, do interesse público, e, 
principalmente, ao direito de ação, pois quando as autoras ajuizaram a 
ação em primeiro grau, em meados de 2006, impunha-se a necessidade de 
apreciação do mérito. 

Assim, tendo em vista que a decisão objurgada foi proferida 
em desconformidade com a norma processual, descortino razões suficientes 
para sua reforma.

I – Da Apelação Cível.

O recurso trazido à apreciação foi de Apelação Cível interposta 
pela Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Ceará, em sede de Ação 
Civil Pública, visando reformar a sentença exarada pelo Juízo da 10ª Vara 
Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedente sua demanda 
ajuizada em desfavor da Associação dos Lojistas do Shopping Avenida – 
Shopping & Office e outros.

As autoras alegaram em sua peça vestibular que os réus 
cobram abusivamente de seus clientes pelo uso de estacionamento, uma 
vez que os consumidores/usuários são obrigados a pagar um preço que não 
é proporcional ao tempo de utilização do estacionamento. Argumentou, 
ainda, que a questão levantada tem guarida na seara consumerista, posto 
que usuários e Shoppings Centers se revestem, respectivamente, da 
qualidade de consumidores e fornecedores de serviços. Asseveraram, por 
fim, a existência de venda casada, uma vez que os usuários do serviço 
estão obrigados à aquisição de tempo mínimo, ainda que não tenham tal 
necessidade.

Como relatado, o d. Magistrado a quo, às fls. 623-633, julgou 
improcedente a Ação, por entender não incidir, o Código de Defesa do 
Consumidor, e, por conseguinte, a venda casada na espécie.

Insatisfeitas com o pronunciamento de primeira instância, a 
Ordem dos Advogados do Brasil-Seção do Ceará e a Comissão de Defesa 
do Consumidor interpuseram recurso de Apelação Cível argumentando, 
em síntese, a existência de prestação de serviço na relação jurídica mantida 
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entre Shoppings Centers e os usuários dos estacionamentos, bem como a 
relação consumerista, e que o valor cobrado pelos estacionamentos deve 
ser correspondente ao tempo efetivamente utilizado. 

II - Da existência de prestação de serviço na relação jurídica 
mantida entre Shoppings Centers e os usuários dos estacionamentos, e 
por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Inicialmente, registre-se que tanto os condomínios que 
administram os shoppings centers quanto sua rede formada por lojas 
conveniadas, incluindo estacionamentos para recepção de clientes, 
desenvolvem atividade de consumo, fundada na propaganda de 
estacionamento fácil, a ampla gama de produtos e serviços oferecidos, além 
do horário de funcionamento dilatado, o que facilitou e trouxe comodidade 
aos consumidores.

Sem dúvida, os shoppings centers transmitem um convite 
aberto e massificado para que o consumidor se sinta mais seguro e 
confortável realizando suas compras. Vende-se facilidade, conforto e 
segurança, transformando o ato de fazer compras em prazer.

Não descuide-se de observar, no entanto, que nenhuma 
dessas comodidades é ofertada por altruísmo, como mera cortesia ou 
despropositadamente. Tudo que é oferecido nestes centros de entretenimento 
é estudado e implantado com a finalidade de atrair maior clientela e, assim, 
auferir maiores vantagens econômicas.

Ao oferecer o local para seus clientes estacionarem seus 
veículos, por exemplo, os shoppings centers estão sendo movidos por 
um nítido interesse econômico, que pode se dar de forma direta, quando 
se cobra pela utilização do estacionamento, ou indireta. Indiretamente 
porque, ao oferecer o local para estacionar, o estabelecimento está 
almejando aumentar o número de sua clientela, que, atraída pela segurança 
e praticidade, utiliza-se de tal oferta. 

Assim, vislumbra-se claramente que as pessoas que transitam 
pelos shoppings centers podem ser consideradas consumidoras pela 
simples potencialidade de aquisição de produtos ou utilização dos serviços 
ali disponibilizados.
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Dentre os serviços prestados de forma direta pelos shoppings 
centers está o estacionamento, que é oferecido mediante contraprestação, 
ou até mesmo de forma gratuita, atividade esta de fundamental importância 
para sua atividade-fim, pois é importante atrativo de clientela.

Impede destacar a definição de consumidor e fornecedor, nos 
termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 
final.

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 
pública ou provada, nacional ou estrangeria, bem como os 
entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, 
importação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços.

Feitas tais considerações e alinhada ao entendimento 
jurisprudencial dos Pretórios Tribunais, in verbis, considero os shoppings 
centers como fornecedores de serviços em diversas situações e que há uma 
relação de consumo entre si e os seus clientes quando da utilização do 
estacionamento. Por via de consequência, aplica-se o Código de Defesa do 
Consumidor.

À guisa de suporte ao entendimento retro, vejamos os 
seguintes julgados:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
MORTE OCORRIDA EM ESTACIONAMENTO 
DE SHOPPING CENTER. FATO IMPREVISÍVEL E 
ALHEIO À ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO 
FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS. CAUSA 
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DECISÃO 
MANTIDA. 
I. Tanto o condomínio que administra o shopping quanto 
sua rede formada por lojas conveniadas, incluindo 
estacionamentos para recepção de clientes, desenvolvem 
atividade de consumo, fundada na propaganda e venda 
de serviços e produtos. II. Tratando-se de fornecedores, 
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incidem sobre estes estabelecimentos comerciais as regras 
do CDC, especialmente no que se refere à responsabilidade 
objetiva por prejuízos decorrentes de vícios de produtos 
e serviços. III. O dever reparatório será elidido quando 
constatada alguma causa excludente da responsabilidade 
objetiva como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva 
da vítima ou de terceiro, visto que em tais situações 
afasta-se o nexo de causalidade entre a conduta lesiva 
e os prejuízos ocorridos. IV. Para que se configure a 
excludente de responsabilidade é necessário que o fato seja 
inevitável, imprevisível e totalmente estranho à atividade 
desempenhada pelo fornecedor. 
(Processo: AC 10024112056478001 MG – Relator: Luiz 
Artur Hilário – Julgamento: 07/05/2013 – Órgão julgador: 
Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 
13/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE 
OS CASOS CONFRONTADOS. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
1. De acordo com os ditames do Código de Defesa do 
Consumidor, os shoppings, hotéis e hipermercados que 
oferecem estacionamento privativo aos consumidores, 
mesmo que de forma gratuita, são responsáveis pela 
segurança tanto dos veículos, quanto dos clientes. 
Aplicação, ainda, da inteligência da Súmula 130/STJ.
2. Ausência de similitude fática entre os arestos confrontados. 
Enquanto o acórdão recorrido constatou falha na prestação 
do serviço por parte do supermercado, o que caracterizaria 
sua culpa, o paradigma (REsp 35.827/SP) aplicou a Súmula 
7/STJ, por considerar necessário o reexame da matéria de 
fato para afastar a premissa firmada pelo Tribunal local 
naquele feito, segundo a qual o hipermercado teria tomado 
as cautelas que lhe eram exigíveis em relação à segurança 
dos automóveis parqueados no respectivo estacionamento.
3. No tocante à excludente de ilicitude de força maior, os 
julgados trazidos a cotejo apreciaram a questão levando em 
conta a natureza da atividade desempenhada pelas empresas 
envolvidas, o que os distancia da hipótese em exame, em 
que a ré executa atividade diversa daquelas. Com efeito, 
o paradigma produzido no Resp 435.865/SP decidiu pela 
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incidência da excludente em caso de assalto à mão armada 
ocorrido dentro de ônibus de empresa transportadora de 
passageiros, por entender tratar-se de fato inteiramente 
alheio ao transporte em si. Já o precedente oriundo do 
REsp 402.870/SP considerou aplicável a excludente em 
hipótese de homicídio ocorrido na via pública, após saque 
em caixa eletrônico, porque o evento danoso ocorrera fora 
das dependências do banco, sendo do Estado o ônus da 
segurança. Inexistência de semelhança fática.
4. A divergência que autoriza o recurso em exame é a 
que tem sede no título jurídico da questão, constituindo-
se o fato, como julgado nas instâncias ordinárias, na sua 
identidade essencial, no elemento comum dos acórdãos em 
divergência. Não há falar, inequivocamente, em divergência 
jurisprudencial qualquer a ser dirimida, fundamentadamente 
porque os embargos de divergência requisitam que, sobre 
uma mesma base fática, atribua-se solução normativa 
diferente, hipótese não ocorrente na espécie.
5. No tocante à multa 538, parágrafo único, do CPC, o 
acórdão embargado atestou que os embargos de declaração 
opostos pela segunda vez tinham intuito procrastinatório. É 
impróprio, nesta via recursal, o reexame de tal assertiva. No 
que se refere ao assunto, cada situação deve ser analisada 
de acordo com as peculiaridades do caso.
6. Embargos de divergência não conhecidos.
(EREsp 419059 / SP EMBARGOS DE DIVERGENCIA 
EM RECURSO ESPECIAL 2008/0047998-4 – Relator(a): 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140)- Órgão Julgador 
- S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento:11/04/2012 
- Data da Publicação/Fonte: DJe 12/06/2012)

EMENTA: CIVIL – CDC -  ESTACIONAMENTO 
DE SHOPPING - FURTO DE VEÍCULO - 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR 
- DANO MATERIAL CARACTERIZADO - DEVER DE 
INDENIZAR - TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO (ART. 
927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CCB/02) 
1. A EMPRESA RESPONDE, PERANTE O 
CLIENTE, PELA REPARAÇÃO DE DANO OU 
FURTO DE VEÍCULO OCORRIDO EM SEU 
ESTACIONAMENTO (SÚMULA 130, STJ) QUANDO 
O BENEFÍCIO DO ESTACIONAMENTO, AINDA 
QUE GRATUITO, DESTINA-SE A ANGARIAR 
CLIENTELA AO OFERECER COMODIDADE 
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E SEGURANÇA; ATRAI PARA SI O DEVER DE 
GUARDA E VIGILÂNCIA DOS AUTOMÓVEIS ALI 
ESTACIONADOS. 2. PROVA CABAL DE QUE O 
FATO REALMENTE OCORREU NO LOCAL (ART. 
333, I, DO CPC) APESAR DA RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) A DISPENSAR 
PROVA DA CULPA. COMPROVADOS OS DANOS 
EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR, CABE 
À PRESTADORA DO SERVIÇO REPARÁ-LOS 
INTEGRALMENTE. 3. TEORIA DO RISCO DA 
ATIVIDADE NEGOCIAL - ART. 927, PARÁGRAFO 
ÚNICO DO CCB/02. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 
E EMPREGADOS MOTORIZADOS NO LOCAL. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA. UNÂNIME. 
(Processo: ACJ 493938020048070001 DF 0049393-
80.2004.807.0001 – Relator:  ALFEU MACHADO – 
Julgamento: 17/08/2005 – Órgão julgador: Segunda Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF 
– Publicação; 12/09/2005)

Assim, sem sombra de dúvida, resta comprovada a relação 
contida nos presentes fólios como de natureza consumerista, onde se 
enquadram os shoppings centers ao conceito de fornecedor e os usuários 
ao de consumidor.

É de grande valia a aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor, uma vez que este nasceu da necessidade de se equilibrar a 
relação entre fornecedor e consumidor, notadamente desigual. 

III - Da existência de “venda casada”, posto que os usuários 
do serviço estão obrigados à aquisição de tempo mínimo ainda que não 
tenham tal necessidade.

Cumpre ressalvar que, apesar de existir no Código de Defesa 
do Consumidor um elenco de normas que vedam as práticas abusivas por 
parte dos fornecedores de produtos e serviços, entendo que não é possível 
enquadrar a cobrança de estacionamento pelo shopping center como sendo 
uma dessas práticas, nem como sendo uma forma de “venda casada” (art. 
39, inc. I, do CDC).
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A “venda casada” ocorre quando o fornecedor, sem justa causa, 
condiciona o fornecimento de um “produto ou serviço” ao fornecimento de 
outro “produto ou serviço” da mesma empresa.

Em geral, o primeiro produto/serviço é algo sem similar 
no mercado, enquanto o segundo é um produto/serviço com numerosos 
concorrentes, de igual ou melhor qualidade. Dessa forma, a empresa 
consegue estender o monopólio (existente em relação ao primeiro produto) 
a um produto com vários similares. 

Pela definição da espécie, resta evidente não se tratar de 
venda casada, pois, o fato de o shopping center cobrar pelo uso de seu 
estacionamento, não significa o condicionamento à aquisição de outro 
produto ou serviço. 

Haveria sim venda casada se o shopping condicionasse a 
gratuidade do estacionamento, por exemplo, à aquisição de algum produto 
ou serviço dentro do estabelecimento comercial. Mas, à evidencia, parece 
que não é este o caso.

Ademais, não há sequer a obrigação de estacionar nas 
dependências internas dos referidos centros comerciais, podendo os 
clientes optar por estacionar seus automóveis em outro local, inclusive nas 
ruas no entorno do Shopping.

Diante disso, desacolho tal pretensão.

IV – Da proporcionalidade entre o valor cobrado pelos 
estacionamentos que seja correspondente ao tempo efetivamente 
utilizado. 

In casu, alegam as autoras/recorrentes que os réus/recorridos 
cobram abusivamente de seus clientes pelo uso do estacionamento, onde são 
obrigados a pagar um preço que não é proporcional ao tempo de utilização 
do estacionamento. Assim, rogam pela cobrança fracionada por minutos, 
respeitando-se a proporcionalidade entre o tempo de utilização do serviço 
oneroso de estacionamento e o preço cobrado ao final da permanência.

Inicialmente, não se pode olvidar que a propriedade é um 
direito exclusivo, no sentido de que o proprietário tem o poder de impedir 
que qualquer pessoa, que não ele, se utilize da sua coisa (art. 1128, do Cód. 
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Civil). E assim, só ao proprietário cabe o direito de ceder o uso de sua 
propriedade como bem lhe aprouver, seja de forma graciosa ou remunerada.

Ressalte-se também que os serviços de estacionamento são 
uma atividade empresarial lícita, e, desde que desenvolvida por quem estiver 
legalmente constituído para essa finalidade e devidamente autorizado 
(alvará de funcionamento), independe de qualquer outra autorização do 
Poder Público.

Portanto, o proprietário de um imóvel que quiser nele 
desenvolver a atividade empresarial de estacionamento, cobrando de 
quem dele se utilizar, não violará a lei, ao contrário, estará sim, exercendo 
regularmente um direito.

Se o shopping optou por cobrar de seus usuários pelo uso 
do espaço de seu estacionamento, tal opção não poderá ser impedida por 
quem quer que seja, sob pena de violação aos preceitos constitucionais da 
livre iniciativa e da propriedade privada. Com a cobrança para estacionar 
estabelece-se um contrato de guarda – depósito – (art. 627, do Cód. Civil) 
entre o shopping e o usuário, não podendo o Poder Judiciário interferir no 
preço dessa relação privada.

No entanto, no caso dos autos, em 01/04/2014 foi aprovada, 
pela Câmara Municipal de Fortaleza, a redação final do Projeto de Lei 
nº 410/2013, sendo encaminhado o texto para sanção do Prefeito, o que 
ocorreu em 28/04/2014. A referida Lei Municipal regulamenta a prestação 
de serviços de guarda de veículos ofertados pelos estacionamentos 
particulares em funcionamento no âmbito do Município de Fortaleza, 
dispondo:

Art. 1º – Os serviços de guarda de veículos ofertados pelos 
estacionamentos particulares em funcionamento no âmbito 
do Município de Fortaleza serão prestados de acordo com o 
que estabelece a presente lei:
§1º – Os usuários dos estacionamentos particulares se 
obrigarão a realizar o pagamento da primeira hora 
de forma integral, independentemente do tempo de 
permanência do veículo;
§2º – Ultrapassada a primeira hora de permanência, os 
estabelecimentos serão obrigados a realizar a cobrança 
pela prestação de serviços de forma fracionada, 
proporcional ao tempo efetivamente utilizado pelo 
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consumidor;
§3º – A cobrança a que se refere o parágrafo anterior, será 
efetuada a cada 15 (quinze) minutos de permanência no 
estacionamento;
§4º – A tolerância, em caso de desistência do uso do 
serviço, será de 20 (vinte) minutos nos estabelecimentos 
localizados em shopping centers e de 10 (dez) minutos nos 
demais estabelecimentos;
§5º – Os estabelecimentos mencionados no caput deste 
artigo deverão manter relógio exposto à vista consumidor.
§6º – Aos shopping centers, centros comerciais e galerias 
que ofertarem serviços de entretenimento tais como 
cinemas, parques e exposições, será facultada a cobrança 
do estacionamento por pacote de horas. [...]

Assim, antes da edição da Lei Municipal nº 410/2013 não há 
o que se falar em abusividade da cobrança pelo uso do estacionamento, 
onde os clientes eram obrigados a pagar um preço que não era 
proporcional ao tempo de utilização do estacionamento, e muito menos 
em responsabilizar as rés/recorridas pela suposta prática, uma vez que 
a atividade de estacionamento e sua cobrança se revestia de licitude, ou 
seja, de legalidade, onde se obedecia aos preceitos constitucionais da livre 
iniciativa, da propriedade privada, da livre concorrência (art. 170, e inciso 
IV) e da liberdade de comércio.

Por outro lado, a partir da vigência da Lei Municipal nº 
10.184 de 28.04.2014, que disciplinou a utilização de estacionamentos no 
âmbito do Município de Fortaleza, como regra geral, os estacionamentos 
particulares, por força dos comandos jurídicos vertidos nos parágrafos 1, 
2 e 3 do art. 1, devem cobrar pela utilização de seus estacionamentos de 
forma fracionada.

Nesse prisma, entende-se que o dispositivo legal transcrito 
excepciona o limite quantitativo, onde a cobrança se justifica apenas pelo 
tempo em que o consumidor contrata a guarda de seu veículo junto à 
empresa prestadora do serviço de estacionamento.

Todavia, como exceção à cobrança fracionada pelo uso de 
estacionamentos, a Lei em debate, por força do disposto no parágrafo 6 
do recitado art. 1, permite aos Agravados cobrar pela utilização de seus 
estacionamentos, pelo que a forma em retábulo nominou como sendo 
pacote de horas.
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Assim sendo, no meu entendimento, aos Agravados que se 
enquadrarem na moldura do comando jurídico vertido no parágrafo 6 do 
art. 1, é facultada a cobrança pela utilização dos seus estacionamentos, 
por conjunto de horas, bem como de forma fracionada ( parágrafos 1, 2, 
3 e 4 do art. 1), onde a mesma se justifica apenas pelo tempo em que o 
consumidor contrata a guarda de seu veículo junto à empresa prestada do 
serviço de estacionamento, sem que esteja violando o art. 4, III, do Código 
de Defesa do Consumidor -  CDC (Lei n. 8.078, de 11/09/90).

V – Dispositivo.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e a 
ele dou provimento para, reformando a decisão monocrática de fls. 882-
886, dar parcial provimento à Apelação Cível interposta às fls. 754-777, 
no sentido de:

1- reconhecer a relação consumerista entre os shoppings  e os 
usuários dos estabelecimentos;

2 - desacolher a alegação de existência de “venda casada”;
3 - afastar a prática abusiva, qual seja, a cobrança integral da 

taxa de estacionamento em período anterior a vigência da Lei Municipal 
Nº 410/2013, permitindo a cobrança do serviço de estacionamento em 
valor proporcional ao tempo efetivamente utilizado pelo usuário.

4 - Aos Agravados que se enquadrarem na moldura do 
comando jurídico vertido no parágrafo 6 do art. 1, é facultada a cobrança 
pela utilização dos seus estacionamentos, por conjunto de horas, bem como 
de forma fracionada (parágrafos 1, 2, 3, e 4 do art. 1), onde a mesma se 
justifica apenas pelo tempo em que o consumidor contrata a guarda de seu 
veículo junto à empresa prestadora do serviço de estacionamento, sem que 
esteja violando o art. 4, III, do Código de Defesa do Consumidor -  CDC 
(Lei n. 8.078, de 11/09/90).

É como voto.

Fortaleza, 6 de maio de 2015.
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PROCESSO Nº 0621862-48.2014.8.06.0000/50000
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DA COMARCA DE 
FORTALEZA
AGRAVANTE: ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
RELATOR: DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. APLICABILIDADE 
DA REGRA CONTIDA NO ART. 557 DO 
CPC. IRREVERSIBILIDADE INVERSO. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AFASTADA. CONTROLE DE 
ZOONOSES E RECOLHIMENTO DE 
DETRITOS SÓLIDOS DENTRO DE CASA 
DE DETENÇÃO PROVISÓRIA. DEVER 
DO ESTADO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 
DOS PODERES ASSEGURADO. RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO 
MANTIDA.
1 – A regra contida no art. 557 do CPC é alternativa, 
ou seja, o relator negará seguimento a recurso 
manifestamente inadmissível, OU improcedente, 
OU prejudicado ou em confronto com súmula 
ou com jurisprudência dominante no respectivo 
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior. 
2 – Possível a antecipação do pedido, ultrapassado 
o óbice da irreversibilidade pela aplicação do 
princípio da proporcionalidade, pelo qual se faz a 
comparação entre as possíveis perdas que a medida 
poderá causar a cada um dos litigantes, verificado, 
também, o periculum in mora inverso.
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3 – Os arts. 10 e 11 da Lei de Execuções Penais 
preveem como dever do Estado a assistência 
material, à saúde, jurídica, educacional, social 
e religiosa do preso, salientando, ainda, o art. 12 
desse mesmo diploma, que a primeira modalidade 
engloba ainda o fornecimento de alimentação, 
vestuário e instalações higiênicas. Preliminar de 
ilegitimidade passiva afastada.
4 – Não enseja ofensa ao princípio da independência 
dos poderes, a determinação ao Estado do Ceará da 
observância de suas competências constitucionais, 
dada a caracterização da omissão do Poder Público 
competente. 
5 – Ademais, se é verdade que a Administração 
Pública atua, quanto a políticas públicas, 
com discricionariedade, também o é que 
circunstâncias fáticas podem reduzir essa 
margem de discricionariedade, quanto mais, 
diante da inobservância de obrigações legalmente 
estabeleccidas.
6 – Aplicação do princípio da razoabilidade para 
fixação do prazo para realização das obras e/ou 
providências.
7 – A imposição de astreintes é medida cabível para 
evitar o descumprimento de obrigação, devendo ser 
mantida na eventual hipótese de descumprimento 
da decisão judicial.
8 – Os argumentos trazidos no recurso não se 
mostram razoáveis para reformar a decisão 
monocrática. 
9 – Agravo conhecido e improvido. Decisão 
mantida.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a TURMA 
JULGADORA DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, em 
conhecer do Agravo, para afastar as preliminares e, no mérito, negar-lhe 
provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator, 
que faz parte desta decisão.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Regimental apresentado pelo ESTADO 
DO CEARÁ em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
CEARÁ contra decisão monocrática deste Relator, que deu provimento 
parcial ao Agravo de Instrumento (fls. 171/192), apenas para ampliar o 
prazo para conclusão das medidas necessárias para solução dos problemas 
da Casa de Privação CPPL – Des. Francisco Adalberto de Oliveira Barros 
Leal, de 10 (dez) para 60 (sessenta) dias, com fundamento no art. 557, 1º-
A, do Código de Processo Civil.

O recurso impugnava decisão de primeira instância (fls. 
89/93), que nos autos da Ação Civil Pública proposta contra o ESTADO 
DO CEARÁ, visando à imediata retirada de felinos do interior da Casa 
de Privação Provisória CPPL – Des. Francisco Adalberto de Oliveira 
Barros Leal, conhecida como “Carrapicho”, no Município de Caucaia, e o 
recolhimento dos resíduos sólidos produzidos pelos detentos, pelo menos, 
04 (quatro) vezes por semana, deferiu a liminar, determinando que a medida 
fosse cumprida no prazo de 10 (dez) dias, e, em caso de descumprimento, 
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega o agravante nas razões recursais, fls. 01/23, inicialmente, 
descabido o julgamento na forma do art. 557 do Código de Processo Civil, 
por não se tratar de recurso manifestamente em confronto com súmula ou 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
Superior. Destaca, ainda, o caráter irreversível da medida, vez que depois 
de alocada a verba pública para o serviço ou obra, não mais será possível 
interromper a prestação, incidindo na vedação legal insculpida no art. 273, 
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§ 2º, do CPC. No mais, repete os argumentos levantados nas razões do 
instrumental, quais sejam: preliminar de ilegitimidade passiva do Estado 
do Ceará para executar políticas sanitárias urbanas (recolhimento de 
detritos sólidos e controle de zoonoses), sendo competência exclusiva da 
administração municipal, por se tratar de interesse público local, cabendo 
aos demais entes (Estado e União), somente a cooperação técnica. Quanto ao 
mérito, assinala exíguo o prazo para cumprimento judicial, fixado na decisão 
(60 dias), contrariando o art. 24, inciso IV, da Lei de Licitações. Insurge-
se, também, quanto à intervenção do Poder Judiciário no Poder Executivo, 
tendo em vista o princípio da tripartição dos poderes, disciplinado no art. 
2º da Constituição Federal, bem como deve ser respeitada sua autonomia, 
no que tange a sua discricionariedade, conveniência e oportunidade de agir 
ou de deixar de agir, devendo pautar sua atuação de acordo com os ditames 
da reserva do possível. Assim, pugna pela reconsideração da decisão ou 
pela submissão ao agravo para apreciação do órgão colegiado. 

Conclusos os autos, apresento-os em mesa para julgamento, 
independentemente de revisão e inclusão em pauta.

É o relatório.

VOTO

Prima facie, insurge-se o agravante contra a aplicação do art. 
557 do CPC ao caso, aduzindo que não poderia ter ocorrido julgamento 
monocrático por não haver jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Vê-se que a regra contida no dispositivo legal supra, é 
alternativa, ou seja, o relator negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível, OU improcedente, OU prejudicado ou em confronto com 
súmula ou com jurisprudência dominante no respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Com isso, o legislador pretendeu dar maior celeridade à 
atividade jurisdicional e desobstruir as pautas, de modo que os recursos 
inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou contrários a posicionamento 
consolidados no Colegiado possam ser julgados monocraticamente pelo 
Relator de modo imediato, dando espaço à pauta das sessões para demandas 
e recursos em que a deliberação realmente se faz necessária.
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Nesse passo, se o julgador reconhece a improcedência do 
pedido, deve julgar de pronto o pedido, pois nada mais faz do que antecipar 
à parte recorrente a prestação jurisdicional que seria dada se fosse julgado 
em sessão. 

Tratando-se da irreversibilidade da liminar, entendo que não é 
absoluto e comporta, em nome do princípio da proporcionalidade, um juízo 
comparativo entre o que o Parquet busca (condições dignas diante do risco 
iminente à saúde e à integridade física dos detentos da Casa de Privação) e 
o que o agravante tem a perder com a aplicação da medida, perscrutando-
se também, em tais circunstâncias, o periculum in mora inverso. No caso, 
a vantagem opera-se em favor do agravado. Tenho que o seu direito de 
obter a antecipação de tutela, garantindo direitos constitucionalmente 
assegurados, revela-se prevalente sobre o eventual prejuízo decorrente da 
irreversibilidade da medida.

De mais a mais, a responsabilidade do Município de Caucaia, 
refere-se ao serviço público de saneamento básico, como bem salientou 
na peça recursal. Contudo, estamos tratando de uma Casa de Privação 
Provisória, mantida pelo Estado do Ceará, mediante norma específica.

Superada essa fase preliminar, sublinho que as irresignações 
não comportam provimento, vez que, in casu, o agravante não trouxe 
qualquer subsídio com capacidade de possibilitar a alteração dos 
fundamentos da decisão impugnada, que passo a transcrever:

“Com o advento da Lei nº 7.210/84, houve a inequívoca 
jurisdicionalização da execução criminal no que diz 
respeito a direitos, deveres e garantias dos encarcerados. 
Contudo, a disciplina dos estabelecimentos prisionais, bem 
como sua supervisão, estão afetas à esfera administrativa, a 
quem incumbe medidas indispensáveis para a segurança e a 
manutenção desses locais.
Os arts. 10 e 11 da Lei de Execuções Penais preveem como 
dever do Estado a assistência material, à saúde, jurídica, 
educacional, social e religiosa do preso, salientando, ainda, 
o art. 12 desse mesmo diploma, que a primeira modalidade 
engloba ainda o fornecimento de alimentação, vestuário e 
instalações higiênicas. Vejamos.
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Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do 
Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à 
convivência em sociedade.
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

Art. 11. A assistência será:
I - material;
II - à saúde;
III -jurídica;
IV - educacional;
V - social;
VI - religiosa.

Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado 
consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e 
instalações higiênicas.

Tanto é que, no Plano Diretor do Sistema Penitenciário 
do Estado do Ceará, no item 1 (Dados Gerais), estabelece 
que: “No Estado do Ceará o Sistema Prisional é gerido pelo 
setor denominado de Coordenadoria do Sistema Penal – 
COSIPE, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania – 
SEJUS”, ou seja, o Órgão do Poder Executivo Estadual.
Desta feita, entendo que a referida Casa de Detenção está 
sob administração do Poder Executivo Estadual, no que diz 
respeito à conveniência e à oportunidade, rejeitando, por 
isso, a preliminar de ilegitimidade levantada.
Quanto ao mérito, destaco que a Ação Civil Pública ora 
em exame, está baseada em informações e documentos 
apresentados pelo Conselho da Comunidade e do Centro 
de Convivência D. Hélder Câmara, onde apontam o risco 
iminente à saúde e à integridade física dos detentos da Casa 
de Privação Provisória CPPL - “Carrapicho”, provocado 
pela proliferação de felinos, e acúmulo de resíduos sólidos 
produzidos pelos próprios internos, no Município de 
Caucaia.
Penso que a falta de cuidados ou manejos 
higiênicossanitários, predispõe os animais ao padecimento 
de diferentes doenças infecciosas e/ou parasitárias, 
aliado ao elevado risco de propagação e transmissão de 
zoonoses (doenças e infecções) que podem ser adquiridas 
pela população carcerária (internos, parentes em visita e 
funcionários), em contato com esses animais.



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 303 - 373, 2015346

Para acrescentar, as condições de limpeza mostram-se 
precárias, eis que presente grande acúmulo de resíduos 
sólidos, propiciando, assim, a infestação e a proliferação de 
pragas e, consequentemente, doenças.
Portanto, evidenciado está o risco à saúde pública pela 
contaminação por doenças infectocontagiosas e parasitárias, 
colocando em risco a salubridade do ambiente, a saúde, 
a segurança e a tranquilidade de todos os envolvidos, 
indiferentemente de estarem cumprindo pena por algum 
ilícito cometido, possuem direitos constitucionalmente 
assegurados (integridade física e moral), como preceitua o 
art. 5º, inciso XLIX, da Carta Magna.
Dessarte, diante da situação posta, descabe a insurgência 
do agravante quanto à intervenção do Poder Judiciário, 
consubstanciado no princípio da tripartição dos poderes, 
bem como da discricionariedade, conveniência e 
oportunidade de agir ou de deixar de agir.
Especificamente quanto à discricionariedade, não próspera 
o argumento de que o Poder Judiciário não pode adentrar 
na seara da ação administrativa, por caber somente ao 
Poder Executivo avaliar, consubstanciado nos critérios 
de conveniência e de oportunidade, qual a destinação a 
ser dada a seus recursos públicos – de forma assegurar 
o interesse público – sem ser compelido à realização de 
obras de infra-estrutura, tampouco a serviços que não lhe 
compete. 
É certo que a escolha e implantação de políticas públicas 
são competências inarredáveis do Chefe do Poder 
Executivo, pois refletem, mais do que a consecução dos 
seus deveres administrativos, a implantação de políticas 
de governo, ideológicas por natureza, estando, por isto, 
alheadas do controle jurisdicional quanto ao mérito, mas 
tão só quanto à legalidade. Porém, quando as políticas 
de governo conflitam frontalmente com os direitos 
constitucionalmente assegurados, como é o caso presente, 
em que há comprovada degradação ambiental e insegurança 
pública gerada pelo descaso do Poder Público, não há 
como se evitar a intermediação jurisdicional, controlando 
a atividade político-administrativa e determinando ao 
agente público omisso que implante política de verificação, 
recuperação e proteção ao bem maior degradado, que, na 
espécie, trata-se da vida e do meio ambiente equilibrado e 
saudável.



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 303 - 373, 2015

Agravo Regimental

347

O Princípio da Separação dos Poderes, justamente por 
ser princípio, não é absoluto e admite limites através do 
sistema de “freios e contrapesos” (checks and balances). A 
discricionariedade do administrador encontra seus limites 
no interesse público, na vinculação, na legalidade e no 
controle judicial.
Nesse panorama, andou bem a decisão recorrida ao 
determinar que o Estado do Ceará promova o seu mister de 
atender adequadamente a demanda prisional.
Em outro norte, não se pode olvidar que é facultado ao 
Poder Judiciário adentrar o próprio mérito administrativo 
e postular a implantação de políticas públicas que refogem 
à simples discricionariedade, quando tal intervenção se 
revelar proveitosa à sociedade e houver evidente omissão 
do Administrador em providenciar soluções que a lei lhe 
impõe.
Diante dos fatos, o pleito ministerial encontra guarida no 
art. 40 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), com a 
seguinte redação, in verbis:

“Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade 
física e moral dos condenados e dos presos provisórios.”

Conquanto consistam essas diretrizes em modelo 
legislativo ideal ao tratamento a ser dispensado ao preso, 
com certa dose de utopia em sua aplicação literal, a margem 
de razoabilidade à sua inobservância, in specie, há muito 
se esgotou.
Com isso, verifica-se na norma destacada, não haver a 
discricionariedade alegada, porquanto atua o agravante, 
abaixo dos patamares estabelecidos na ordem jurídica.
As normas ordinárias preveem limites mínimos que 
devem ser preenchidos pelo Poder Público, in casu, na 
administração prisional, restando devidamente comprovado 
o descumprimento desses limites, além de ser fato 
incontroverso, com o reconhecimento do problema, pelo 
agravante, contido no corpo da decisão agravada, in verbis:

“Cumpre destacar que o próprio Estado do Ceará, em 
petição de fls. 199/212, reconhece a existência de animais 
na unidade prisional, alegando ainda, equivocadamente, 
que não possui recursos para efetivar sua retirada, bem 
como a retirada de resíduos sólidos produzidos pela CPPL.” 
– fl. 92. 
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Em conclusão sobre o ponto, não há falar em violação 
do princípio constitucional da autonomia dos poderes, 
quando se tem por objeto a garantia de um direito previsto 
e garantido constitucionalmente. 
Mutatis mutandis, destaco recentes decisões do Supremo 
Tribunal Federal sobre a matéria:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 
DIREITO À SAÚDE. AUMENTO DE LEITOS 
EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. 
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE NÃO SE 
CONFIGURA SUBSTITUTIVA DE PRERROGATIVA 
DO PODER EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA 
EXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO.”
(ARE 740800 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, 
Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2013 PUBLIC 
12-12-2013).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA 
PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE 
PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.11.2004. 
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 de poderes. 
Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RE 628159 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, 
Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 14-08-2013 PUBLIC 
15-08-2013).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. 
Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Poder 
Judiciário. Determinação para implementação de 
políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio 
da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 
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1. Não se admite o recurso extraordinário quando os 
dispositivos constitucionais que nele se alega violados não 
estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas 
nºs 282 e 356/STF. 2. 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 de 
poderes. 3. Agravo regimental não provido.”
(AI 829984 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 
Primeira Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 
08-08-2013).

O princípio da reserva do possível não se aplica, data venia, 
quando se está diante de direitos fundamentais, como ocorre 
no caso concreto, em que se busca preservar a dignidade da 
vida humana, consagrado na Constituição Federal de 1988 
como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático 
e Social de Direito (art. 1º, inciso III, da Constituição 
Federal).
No que tange à imposição de multa diária – R$ 5.000,00 – 
reconheço possível e legítima, na medida em que se impõe à 
Administração Pública, a obrigação pecuniária como forma 
de forçar o cumprimento da decisão judicial, evitando-se 
seu esvaziamento.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a 
matéria:

EMENTA: CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE 
IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-
ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO 
DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM 
UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS 
DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE 
TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, 
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA 
NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA 
UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O 
PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA 
- OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS 
DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL 
- DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO 
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO 
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DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO 
GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À 
EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO 
SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE 
AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE 
CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL 
NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE 
TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO 
DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS 
SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO 
DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO 
POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO 
SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO 
ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE 
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA 
- QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS 
RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
-PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO 
EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE 
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS 
PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL 
E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER 
JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. 
- A educação infantil representa prerrogativa constitucional 
indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para 
efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira 
etapa do processo de educação básica, o atendimento em 
creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa 
prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, 
por efeito da alta significação social de que se reveste 
a educação infantil, a obrigação constitucional de criar 
condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, 
em favor das “crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, 
art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches 
e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se 
inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, 
injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo 
Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio 
texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por 
qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não 
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se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações 
meramente discricionárias da Administração Pública nem 
se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. 
- Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino 
fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não 
poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente 
vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da 
Lei Fundamental da República, e que representa fator de 
limitação da discricionariedade político-administrativa dos 
entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento 
das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser 
exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo 
de simples conveniência ou de mera oportunidade, a 
eficácia desse direito básico de índole social. - Embora 
inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes 
Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e 
executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, 
ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, 
determinar, especialmente nas hipóteses de políticas 
públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas 
implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, 
por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre 
eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, 
com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos 
sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. 
DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: 
HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO 
JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém 
de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar 
políticas públicas definidas no próprio texto constitucional 
- transgride, com esse comportamento negativo, a própria 
integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do 
Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência 
constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir 
as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto 
de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, 
por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É 
que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do 
que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la 
cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com 
o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos 
pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos 
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desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses 
maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, 
em tema de implementação de políticas governamentais 
previstas e determinadas no texto constitucional, 
notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-
1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, 
que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem 
senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria 
Constituição da República assegura à generalidade das 
pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE 
À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE 
DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS 
“ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos 
públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz 
instaurar situações de conflito, quer com a execução 
de políticas públicas definidas no texto constitucional, 
quer, também, com a própria implementação de direitos 
sociais assegurados pela Constituição da República, 
daí resultando contextos de antagonismo que impõem, 
ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções 
por determinados valores, em detrimento de outros 
igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em 
face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência 
de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a 
verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental 
cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, 
deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo 
existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas 
programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. 
Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível 
- que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com 
o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 
implementação de políticas públicas definidas na própria 
Constituição - encontra insuperável limitação na garantia 
constitucional do mínimo existencial, que representa, no 
contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta 
do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. 
Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, 
que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 
constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende 
um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-
se capaz de garantir condições adequadas de existência 
digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao 
direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 
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originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de 
direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, 
o direito à proteção integral da criança e do adolescente, 
o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à 
moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. 
Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 
1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO 
SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL 
À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO 
PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - 
O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema 
de direitos fundamentais de caráter social, que sejam 
desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou 
pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda 
o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas 
do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde 
ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo 
de efetivação desses direitos fundamentais individuais 
ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização 
de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser 
ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. 
Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após 
haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever 
não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob 
pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, 
abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial 
- os direitos sociais já concretizados. LEGITIMIDADE 
JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, 
DAS “ASTREINTES”. - Inexiste obstáculo jurídico-
processual à utilização, contra entidades de direito 
público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 
461 do CPC. A “astreinte” - que se reveste de função 
coercitiva - tem por finalidade específica compelir, 
legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder 
Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato 
sentencial. Doutrina. Jurisprudência.”
(ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 
14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 
PP-00125). 

Ainda, só será devida caso o Estado do Ceará não cumpra 
o encargo imposto na decisão agravada, restando, por isso, 
indeferido seu afastamento, tendo em vista que este é o 
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objetivo, compelir o poder público e, para tal, o valor tem 
de ser obviamente significativo, não podendo ser vil.
Diante disso, presente a situação fática extrema a determinar 
a manifestação do Poder Judiciário nas questões políticas 
do Estado, imperativa a acolhida do pedido, para o efeito de 
determinar ao agravante a adoção de providências legais, 
administrativas e orçamentárias necessárias para realização 
do pleito inicial.
Finalmente, em relação ao lapso temporal para 
cumprimento fixado pela decisão agravada – 10 (dez) 
dias –, entendo prudente sua reforma, vez que imperativo 
se faz a observância das regras do poder público, a fim de 
possibilitar a execução das medidas necessárias e evitar 
que maiores prejuízos sejam causados à administração e à 
sociedade, ampliando o prazo para 60 (sessenta) dias.  
O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 1.813 
- GO (2013/0349598-7)
RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
REQUERENTE : MUNICÍPIO DE APARECIDA DE 
GOIÂNIA
PROCURADOR : RAFAEL AMORIM MARTINS DE SÁ 
E OUTRO(S)
REQUERIDO  : JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 
DA INFANCIA E JUVENTUDE DE APARECIDA DE 
GOIANIA - GO
INTERES.   : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
GOIÁS
DECISÃO
Trata-se de pedido de suspensão formulado pelo Município 
de Aparecida de Goiânia-GO contra decisão liminar 
proferida pela MM. Juíza da Vara da Infância e Juventude 
daquele ente federativo nos autos da Ação Civil Pública 
n. 322229-96.2012.8.09.0012, a qual restou confirmada 
pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 
Acórdão lavrado no Agravo de Instrumento n. 361532-
56.2012.8.09.0000.
Na origem, o Ministério Público do Estado de Goiás 
ajuizou Ação Civil Pública visando à disponibilização 
de abrigo destinado a acolher 20 (vinte) crianças e 
adolescentes em situação de risco que apresentem 
desajustes comportamentais. Sustentou na exordial que o 
Município insiste em não oferecer as condições materiais 
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mínimas para o acolhimento de menores, pelo que incorre 
em grave omissão, porquanto a Constituição Federal e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente apregoam a obrigação 
do Poder Público de assegurar às crianças e adolescentes, 
com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos por 
meio de políticas públicas adequadas. 
A Juíza de Direito da Infância e da Juventude, então, 
deferiu liminarmente o pedido ministerial determinando ao 
Município de Aparecida de Goiânia, ora requerente, que: 
a) providencie no prazo de 30 dias um abrigo provisório 
para receber no mínimo vinte crianças e adolescentes 
em situação de grave risco social, entre moradores de 
rua, dependentes químicos, portadores de necessidades 
especiais e adolescentes autores de ato infracional; 
b) organize equipe técnica para atender aos menores, 
composta de 1 coordenador, 4 profissionais das áreas de 
psicologia e assistência social, 6 educadores/cuidadores, 6 
auxiliares de educador/cuidador, 1 motorista, 2 cozinheiros, 
1 nutricionista, 1 técnico administrativo e 3 serviçais gerais; 
c) encaminhe ao Poder Legislativo municipal, em 10 dias, 
projeto de lei para alterar a LOA referente ao exercício de 
2012 para prever dotação orçamentária específica de R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais) para custear a construção 
do abrigo; d) reforme um imóvel ou inicie a construção 
de abrigo definitivo, no prazo de 90 dias, e instale 
definitivamente o abrigo em 4 meses após esgotado o prazo 
de início, para atender aos 20 menores; e) pagamento de 
multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 
em caso de descumprimento dos itens "a", "b", e "c", e R$ 
4.000,00 (quatro mil reais), caso descumpridos os itens "d" 
e "e", tudo a ser revertido em favor do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente com destinação 
específica para a criação e manutenção de um abrigo.
Em sede de Agravo de Instrumento, após a concessão 
liminar de efeito suspensivo pelo então Desembargador 
Relator, a decisão de primeira instância foi confirmada, 
no mérito, pelo Eg. Tribunal de Justiça local, no dia 26 
de fevereiro do corrente ano, contra a qual aqui insurge o 
requerente.
No presente pedido suspensivo, em apertada síntese, 
sustenta o requerente que a indevida ingerência judicial 
em políticas públicas do Município, com sua condenação 
sob ameaça de multa diária, mostra-se desproporcional e 
contrária ao interesse público. 
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Aduz, ainda, a grave lesão à ordem e economia pública, 
porquanto a interferência judicial com adoção de 
prazo limitado para implementação de uma entidade 
de atendimento requer parâmetros adequados a serem 
previamente observados, além do que a imposição de multa 
diária prejudica a disposição de recursos que devem ser 
empregados na própria obra objeto da tutela pretendida e 
outras operações emergenciais de interesse inclusive das 
crianças e adolescentes.
Argumenta, com base em documentos acostados às fls. 
54/65, que vem tomando providências para cumprir a 
decisão liminar, notadamente a aquisição de imóvel, 
elaboração de equipe profissional para o atendimento 
das crianças e dos adolescentes e, concomitantemente, a 
respectiva alocação orçamentária.
Requer, ao final, seja deferido o pedido a fim de suspender a 
decisão liminar exarada nos Autos da Ação Civil Pública n. 
322229-96.2012.8.09.2012, viabilizando o prosseguimento 
da construção do abrigo para as crianças e adolescentes. 
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de pedido de suspensão de 
decisão liminar que deferiu pretensão formulada, em 
Ação Civil Pública, pelo Ministério Público do Estado 
de Goiás para que o município de Aparecida de Goiânia-
GO providencie, sob pena de multa diária, um abrigo para 
acolher 20 (vinte) crianças e adolescentes em situação de 
risco social, entre os quais moradores de rua, deficientes 
mentais, dependentes químicos e menores infratores. 
Condenou, também em juízo superficial, a municipalidade 
a organizar equipe profissional para trabalhar no abrigo e 
enviar projeto de lei visando prever a dotação orçamentária 
específica para a ação governamental.
O pedido é juridicamente possível, porquanto o art. 4º da 
Lei nº 8.437/1992 estabelece que compete ao Presidente 
do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo 
recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução 
de liminar em caso de manifesto interesse público e para 
evitar grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia 
públicas.
O requerente - pessoa jurídica de direito público - é parte 
legítima e demonstrou, in status assertionis, interesse 
jurídico na demanda, pelo que passo ao exame do mérito. 
Sabe-se que a implementação de políticas públicas pelo 
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Poder Judiciário é questão que há muito vem instigando 
intenso debate doutrinário e jurisprudencial, não tanto em 
relação à sua possibilidade mas sobretudo quanto às hipóteses 
e extensão da ingerência. Decerto que a configuração do 
Estado Democrático de Direito, sustentáculo da arquitetura 
constitucional brasileira, reclama dos poderes públicos 
ações substanciais e procedimentos que viabilizem a 
concretização dos valores consagrados na lei fundamental.
Demandas como a intentada na origem envolvem, muitas 
vezes, questões de difícil equacionamento, revelando-se 
especialmente delicado quando se trata de avaliar em que 
medida é possível, por intermédio do Poder Judiciário, 
impor à Administração Pública uma prestação material 
(jurídica e fática), ainda que eventual e diretamente fundada 
na Constituição, sem que se configure afronta ao princípio 
da Separação dos Poderes ou cause desordem na gestão da 
coisa pública.
Não se olvide, ainda, a valiosa atenção que se deve declinar 
à implementação do chamado mínimo existencial, cujo 
âmbito de proteção em sua maioria exige o dispêndio de 
aporte financeiro e ações concretas, o que invariavelmente 
atrai pelos gestores públicos a defesa da nominada reserva 
do possível (Vorbehalt des Möglichen), de modo especial 
naquilo que guarda relação com a destinação, criação e 
distribuição de recursos materiais e humanos.
Sobre o tema, a jurisprudência pátria (a exemplo do que já 
decidido na ADPF 45 e STA 175, ambos do Eg. Supremo 
Tribunal Federal), vem caminhando no sentido de que 
a efetivação de direitos sociais de envergadura social 
prioritária sediados na Constituição Federal pode ser 
determinada, ainda que em bases excepcionais, pelo Poder 
Judiciário, máxime quando observada grave e específica 
omissão estatal, devendo o Juiz, na hipótese, se atentar 
para a importância do bem jurídico tutelado, a adequação 
e a necessidade da medida, bem assim realizar juízo de 
ponderação concreta entre os meios e os fins colimados.
Também é uníssono que as proibições à concessão de 
tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública, contidas 
exemplificadamente nas Leis 8.437/92 e 9.494/97, hão de 
ser interpretadas de forma restritiva. 
Assim, invertendo o ônus do tempo e a fim de alcançar 
a efetividade do processo, poderá o magistrado conceder 
a antecipação dos efeitos da tutela caso atendidos os 
requisitos legais, de modo a submeter o Poder Público ao 



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 303 - 373, 2015358

regime das tutelas diferenciadas insculpidas no art. 461, § 
5º, do Código de Processo Civil e, in casu, no art. 11 da Lei 
7.347/85.
Nada obstante, afastada a impossibilidade abstrata de 
antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública e 
de implementação de direitos sociais pelo Poder Judiciário, 
e sem aprofundar na matéria porque indesejável na estreita 
via do pedido suspensivo, tenho que, na hipótese dos autos, a 
decisão liminar impugnada, embora iluminada por louvável 
intento de transformação social da comunidade, afastou-se 
da razoabilidade e tem potencial para efetivamente causar 
grave lesão à ordem e à economia públicas.
Em que pesem as tentativas extrajudiciais por parte 
do Ministério Público e também da própria autoridade 
judiciária, via expedição de Ofícios à Prefeitura, a situação 
merece ser vista com a devida cautela.
Isso porque, em sede de cognição vertical precária, vejo 
com ressalvas o ato judicial de coagir a municipalidade 
para que, sob pena de multa diária, adote medidas 
complexas e economicamente dispendiosas em lapso 
temporal exíguo, como a construção de um abrigo 
totalmente pronto e equipado em aproximadamente 
7 (sete) meses, o que, à luz das exigências legais do 
processo licitatório e planejamento administrativo, irá 
afetar a gestão dos recursos financeiros e humanos do 
Município.
O Poder Judiciário, como poder político racional 
e consequencialista, longe de tapar os olhos para a 
realidade, deve ponderar os direitos justapostos e 
amadurecer, na medida do possível, uma decisão que 
afete de modo substancial a gestão da coisa pública. A 
ordem democrática instalada na Constituição exige que 
o Judiciário seja deferente aos poderes constituídos, 
impondo-se-lhe inafastável reflexão sobre sua 
capacidade funcional para decidir questões sensíveis e 
impactantes no seio social.
É a aplicação do que, no direito norte-americano, 
se denomina judicial self restraint, uma espécie de 
autorrestrição judicial que deve ser feita, notadamente 
quando a causa tangenciar possível perturbação do esquema 
organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido, 
como é o caso do controle de políticas públicas.
Por óbvio, os níveis de auto-contenção pelos órgãos 
judiciais não podem ser abstratamente definidos 
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nem inibir sua atuação na defesa das posições 
jusfundamentais aclamadas pelo Poder Constituinte, 
mas devem ser levados a sério especialmente em áreas 
que envolvem exigência de conhecimentos técnicos 
estranhos ao mundo jurídico.
Com efeito, a aplicação de astreintes em patamares que 
permitem, após pouco mais de 6 (seis) meses, a absorção 
de todo o valor orçado para a construção do abrigo, pode 
colocar as finanças da municipalidade em xeque quando 
da consecução da própria decisão judicial e outros 
programas que estejam em andamento de igual ou superior 
essencialidade.
Em arremate, o Município de Aparecida de Goiânia logrou 
demonstrar, pelos documentos acostados às fls. 54/65, que 
tem tomado providências no sentido de cumprir o conteúdo 
da determinação judicial que ora se pretende suspender, 
notadamente a aquisição de imóvel e formação de equipe 
técnica profissional para o atendimento dos menores em 
situação de risco, razão pela qual a execução irrestrita e 
literal da decisão liminar, no prazo ali estipulado, pode 
causar grave dano à ordem administrativa e à economia 
pública.
No contexto aqui delineado, impõe-se a suspensão da 
liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública n. 322229-
96.2012.8.09.0012, a fim de evitar grave lesão aos bens 
jurídicos tutelados pela norma do art. 4º da Lei 8.437/92, 
notadamente a ordem administrativa e a economia pública.
Por essas razões, entendo que a manutenção dos efeitos da 
tutela antecipada possui efetivamente o potencial lesivo 
suscitado.
Defiro, pois, a pretensão suspensiva.
P. e I.
Brasília (DF), 14 de outubro de 2013.
MINISTRO FELIX FISCHER
Presidente
(Ministro  FELIX FISCHER, 22/10/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.332.011 - PB 
(2010/0135118-0)
RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
AGRAVANTE  : FRANCISCO TORRES SIMÕES
ADVOGADO : THÉLIO QUEIROZ FARIAS E 
OUTRO(S)
AGRAVADO   : PANAMERICANO DE SEGUROS S/A
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ADVOGADO : ROGÉRIO ANÉFALOS PEREIRA E 
OUTRO(DECISÃO
1.- Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra 
decisão que negou seguimento ao Recurso Especial fundado 
nas alíneas a e c do permissivo constitucional, interposto 
contra Acórdão proferido em ação cautelar inominada, pelo 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Rel. Juiz Conv. 
CARLOS NEVES  DA FRANCA NETO), ementado nos 
seguintes termos (fl. e-STJ fls. 43/44):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. 
ONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM 
CONTRACHEQUE. LEGALIDADE PATENTE. 
PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIBIÇÃO DA AVENÇA. 
DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. VIABILIDADE. 
PRAZO EXÍGUO FIXADO PELO JUÍZO A QUO. 
DILATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
ASTREINTES PARA O CASO DE NÃO EXIBIÇÃO 
DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
POSICIONAMENTO UNÍSSONO DO STJ. 
MODIFICAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 
PROVIMENTO PARCIAL. 
1. "Em relação ao desconto em folha de pagamento, 
a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte (REsp 
728.563/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, DJ 8.6.05) 
consolidou o entendimento de que 'é válida a cláusula que 
autoriza o desconto, na folha de pagamento do empregado 
ou servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual 
não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, 
eis que da essência da avença celebrada em condições de 
juros e prazo vantajosos para o
mutuário"'. (AgRg no Ag 1060692/RS, Rel. Ministro 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
23/09/2008, DJe 13/10/2008). 
2. Não se admite a recusa na exibição do documento, se este 
for comum às partes. Inteligência do inciso III do art. 358 
do Código de Processo Civil.
3. O Juiz, ao fixar o prazo para o cumprimento da 
efetivação da cautelar de exibição de documento, 
deve dar aos jurisdicionado um prazo razoável para o 
cumprimento do mister, em atenção ao princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. Lapso temporal 
dilatado para trinta dias.
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4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 
não cabe multa diária em ação de exibição de documento. 
5. "Com o reconhecimento da sucumbência recíproca, as 
custas e os honorários devem ser distribuídos entre as partes, 
de forma proporcional à derrota de cada uma, rendendo 
ensejo, na fixação dos respectivos encargos, à aplicação da 
regra inserta no art. 21, caput, do CPC."(TJMG - Apelação 
Cível no 442.519-2, da Comarca de UBERLÂNDIA - 
4425192. doc - Relator: Tarcísio Martins Costa -24/09/04).
6. Recurso parcialmente provido. 
2.- Alega violação do art. 535 do Código de Processo Civil, 
ao argumento de ser omisso o Acórdão recorrido por não 
ter se manifestado a respeito dos artigos que pretendia o 
recorrente prequestionar. Salienta que a premissa de que 
partiu o Tribunal a quo para reformar a sentença é falsa, 
uma vez que a sentença não procedeu à revisão do contrato, 
mas decidiu com base no poder geral de cautela do 
magistrado. Sustenta, também, divergência jurisprudencial 
que concluiu pela necessidade de limitação do percentual 
que pode ser descontado em folha de pagamento.
É o relatório.
3.- O recurso não merece conhecimento.
4.- O Agravo de Instrumento em exame esbarra em óbice 
formal intransponível, decorrente da falta de traslado de 
peça obrigatória, no termos do artigo 544, § 1o, do Código 
de Processo Civil, qual seja, o inteiro teor do Acórdão 
recorrido.
Tal ausência implica juízo negativo de admissibilidade do 
recurso, conforme disposto na referida norma processual, 
constituindo ônus do agravante a correta formação do 
instrumento. 
5.- Não se conhece, pois, do Agravo.
Intimem-se.
Brasília/DF, 13 de setembro de 2010.
Ministro SIDNEI BENETI
Relator
(Ministro  SIDNEI BENETI, 17/09/2010).

Assim, não merece guarida o argumento do agravante 
referente ao prazo exíguo para o cumprimento da decisão 
em razão das regras licitatórias, porquanto, cumpre 
lembrar, que a própria Lei nº 8.666/93 autoriza a dispensa 
da licitação “nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimento 



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 303 - 373, 2015362

de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares.” (art. 24, inciso IV).
Ademais, a situação em apreço não contempla construção ou 
aquisição de materiais avultosos, mas simples providência 
de limpeza e conservação de bem público destinado ao uso 
de pessoas, a exigir as condições mínimas de higienização 
do lugar, atividade ordinária do serviço público com verba 
orçamentária pré-existente.
Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe 
parcial provimento, com fundamento no art. 557, § 1º-A, 
do Código de Processo Civil, apenas para ampliar o prazo 
para conclusão das medidas necessárias para solução dos 
problemas na Casa de Privação Provisória CPPL – Des. 
Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal, de 10 (dez) 
para 60 (sessenta) dias.”

DIANTE DO EXPOSTO, voto pelo CONHECIMENTO 
do Agravo Regimental, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, ratificando 
a decisão agravada.

É o meu voto.

Fortaleza, 2 de junho de 2014.
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Nº PROCESSO: 0006482-55.2013.8.06.0166-5000
TIPO: AGRAVO REGIMENTAL
ORIGEM: COMARCA DE SENADOR POMPEU
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À     
MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE SENADOR POMPEU - APAMISP 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU
ÓRGÃO JULGADOR: 4ª CÂMARA CÍVEL
RELATORA: DESA. VERA LÚCIA CORREIA LIMA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL EM APELAÇÃO. MANDADO 
DE SEGURANÇA. INSUBSISTÊNCIA DA 
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO. NOVO 
ATO REPULSIVO. MUDANÇA NO 
PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO 
- Trata-se de Agravo Regimental manejado 
por Associação de Proteção e Assistência à 
Maternidade e à Infância de Senador Pompeu – 
APAMISP, em face de decisão monocrática que 
extinguiu o Mandado de Segurança por perda 
do objeto e consequente ausência de interesse 
processual. 
- A Ação em comento visa a suspensão e posterior 
declaração de nulidade de Decreto Municipal 
que, em caráter emergencial, reteve Hospital-
Maternidade, de particular, por período certo de 
90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.  
- O Decreto nº 16/2013, do Município de Senador 
Pompeu, aqui impugnado, teve vigência até 24 de 
abril de 2014, quando cessou sua efetividade, não 
perdurando razão processual para suspendê-lo.       
- O fato de o Município ter permanecido com a 
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posse do imóvel e seus equipamentos, agora sem 
qualquer amparo legal, é novo ato administrativo, 
não podendo ser apreciado nestes autos, em razão 
da impossibilidade de modificação da causa de 
pedir, durante este mandado de segurança. (No 
mesmo sentido: Superior Tribunal de Justiça STJ; 
AgRg-MS 19.693; 2013/0026587-3; Primeira 
Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 
17/05/2013; Pág. 443)
- Agravo Regimental não provido.   

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo 
Regimental nº 0006482-55.2013.8.06.0166-5000, em que figuram como 
partes os acima indicados, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, 
em conhecer do Recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto 
da Relatora.

Fortaleza, 4 de março de 2015.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Regimental, manejado por 
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de 
Senador Pompeu – APAMISP, em face de decisão monocrática proferida 
por esta Relatoria, às fls. 482/492, dos autos do Mandado de Segurança 
nº 0006482-55.2013.8.06.0166, no qual, com espeque no caput do art. 
557 do CPC, nas provas colhidas e com embasamento em entendimento 
desta e. Corte, denegou o mandamus, com o entendimento de que não 
houve ocorrência de condições da ação, por falta de interesse processual, 
decretando a extinção do feito, sem apreciação de mérito, nos termos do 
art. 267, VI, do Código de Processo Civil.    
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Rememoro que a pretensão autoral cinge-se ao pedido 
de suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 16/2013, datado de 
24.10.2013, do Município de Senador Pompeu, acostado às fls. 165/167 
dos autos do Mandado de Segurança que, declarando a situação de 
emergência na área de assistência de saúde pública hospitalar, determinou 
pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, a requisição 
da estrutura física e equipamentos da Maternidade e Hospital Santa Isabel, 
naquele Município.  

Nesta perspectiva, repriso que em decisão monocrática de fl. 
482/492, assentei que os efeitos do Decreto em debate terminaram em 24 
de abril de 2014, vislumbrando-se que o presente mandamus perdeu seu 
objeto, haja vista o ato combatido ter seu prazo findo, cessando sua eficácia. 

Inconformado, a Impetrante intentou o presente Agravo 
Regimental, argumentando fatos novos em razão de, mesmo cessada a 
eficácia do Decreto, o Município de Senador Pompeu deu continuidade à 
retenção do mencionado Hospital-Maternidade, desta feita sem o amparo 
de qualquer ato de regularização.

Na linha de raciocínio do Recorrente, em perdurando os efeitos 
do Decreto impugnado, mesmo que de forma distinta da anteriormente 
combatida, em não se acolhendo o exercício do juízo de retratação, a 
Colenda Câmara Julgadora deveria se pronunciar sobre o meritum causae, 
prestigiando os princípios da economia processual e da normal duração do 
processo.     

Por fim, requer o Agravante, caso não seja reconsiderada a 
decisão monocrática de segundo grau, que seja conhecido e provido o 
presente Agravo Regimental em julgamento colegiado.

É o Relatório. 

Fortaleza-CE, 4 de março de 2015.

VOTO

Uma vez observados os requisitos de admissibilidade, 
conheço do Recurso.
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Eminentes pares, esclareço que a origem da pretensão da 
Agravante remete-se ao pedido de suspensão dos efeitos do Decreto 
Municipal nº 16/2013, datado de 24.10.2013, com prazo de 90 (noventa) 
dias, prorrogável por igual período, do Município de Senador Pompeu, 
acostado às fls. 165/167, dos autos do Mandado de Segurança, o qual, 
como se observa de sua validade, cessou seus efeitos em 24 de abril de 
2014. 

Ressalte-se que o combatido Decreto, em caráter emergencial, 
visava “a requisição da estrutura física e equipamentos da Maternidade e 
Hospital Santa Isabel, localizada na Rua Joaquim Ferreira de Magalhães, 
nº 997, Senador Pompeu-CE”, de propriedade do Recorrente. 

Nas razões do presente Recurso, a Agravante denuncia que 
mesmo cessados os efeitos do Decreto impugnado, o Município continua 
retendo a estrutura e equipamentos, desta feita sem qualquer amparo de ato 
regulamentar, requerendo que o julgamento recaia sobre o meritum causae.  

Com a máxima vênia, não sendo este o entendimento desta 
relatoria, apresento o processo em mesa para apreciação da Colenda 4ª 
Câmara Cível.  

Para efeito de documentação em voto, transcrevo o teor da 
decisão impugnada, por entender que as razões antes empreendidas são 
suficientes para responder as irresignações deduzidas da minuta do Agravo 
ora em análise (fls. 482/492 dos autos apensos):  

“Cuida-se de Apelação Cível em Mandado de Segurança, 
impetrado pela Associação de Proteção e Assistência à 
Maternidade e à Infância de Senador Pompeu – APAMISP, 
contra ato praticado pelo Prefeito do Município de Senador 
Pompeu, visando modificar sentença proferida pelo juízo 
da Vara Única da Comarca de Senador Pompeu que julgou 
improcedente o presente mandamus.
O cerne do Mandado de Segurança diz respeito ao ato, tido 
como ilegal e abusivo, do gestor do Município Impetrado, 
o qual requisitou, por Decreto emergencial, as instalações 
da Maternidade e Hospital Santa Isabel, única entidade 
hospitalar da cidade, propriedade da Impetrante.
Em linhas gerais, a Impetrante consiste numa associação 
sem fins lucrativos, com atestado de Registro de Filantropia 
e mantenedora da entidade hospitalar de Senador Pompeu, 
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funcionando desde 22.10.1948, tratando-se, portanto, 
de hospital privado com caráter público, prestando 
atendimento médico-hospitalar gratuito à população em 
geral, através de convênio com o Sistema Único de Saúde - 
SUS, sendo hospital de referência na região.
Sua única fonte de custeio provém da União Federal, 
por meio do Ministério da Saúde, com interveniência do 
Município de Senador Pompeu, o qual, desde agosto de 
2013, não renovou o convênio, nem fez os devidos repasses 
das verbas para manutenção do hospital.
Após dois meses de impasses na celebração do necessário 
convênio, a Impetrante foi surpreendida por um aviso 
que dava conta de um Decreto nº 16/2013 (fls. 165/167), 
firmado pelo Prefeito do Município, que determina em seus 
artigos 1º, 2º e 7º, o seguinte, in verbis:

“Art. 1º Fica declarada a situação de emergência na área 
de assistência de saúde pública hospitalar do Município de 
Senador Pompeu, pelo prazo de 90 (noventa) dias, podendo 
haver prorrogação por igual período caso a situação 
emergencial persista;

Art. 2º Fica determinada a requisição da estrutura física 
e equipamentos da Maternidade e Hospital Santa Isabel, 
localizada na Rua Joaquim Ferreira de Magalhães, nº 997, 
Senador Pompeu-CE.
(…)
Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.” 

Aduz a Impetrante que referido Decreto não se encontra 
revestido de legalidade, posto que fundado em argumentos unilaterais, por 
parte do Município, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, 
assim como o Ministério Público vinha acompanhando o desenrolar dos 
questionamentos do sobredito convênio e que não houve negligência, 
por parte da Impetrante, no firmamento do documento em tablado para o 
regular funcionamento do hospital, mas por culpa exclusiva do Impetrado.

Por tais razões, a Impetrante requer a suspensão dos efeitos 
do Decreto Municipal nº 16/2013, datado de 24.10.2013, restituindo-se, ao 
seu patrimônio e gestão, a Maternidade e Hospital Santa Isabel.
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Às fls. 34 “usque”  350, a Impetrante faz juntar vasta 
documentação acerca do seu pedido.

Não houve manifestação do Impetrado, Prefeito do Município 
de Senador Pompeu, mesmo tendo sido devidamente notificado, conforme 
se verifica da Certidão de fl. 357.

Na sentença de fls. 358/361, o douto Juiz a quo, mesmo 
entendendo do direito à propriedade albergado pela Constituição Federal, 
expôs que este direito não pode ser absoluto, encontrando limites na 
função social, assim como o impasse nas negociações da assinatura do 
convênio, o qual regulariza o funcionamento do hospital, teve participação 
da Impetrante, já que se discutia valores de repasse, tudo em detrimento à 
vida e à saúde dos munícipes, sendo necessária a intervenção emergencial 
e temporária, da forma como decretada, motivo pelo qual julgou 
IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Recurso de Apelação, pela Impetrante, às fls. 397/424, 
insistindo com os mesmos argumentos colacionados na exordial, requerendo 
a reforma da decisão de piso, no sentido da concessão da segurança para 
reaver seu patrimônio e a gestão do hospital em tablado.

Contrarrazões ao Recurso, pelo Impetrado, às fls. 453/461, 
nas quais rebate as razões trazidas pela Impetrante, trazendo à baila as 
fundamentações do Decreto Municipal nº 16/2013, nas quais tenta reportar 
que este é legal e se justifica pela proteção da vida e da saúde dos munícipes 
de Senador Pompeu.

Manifestação do Representante do Órgão Ministerial às fls. 
478/480, no sentido da promoção de diligências, visando a intimação da 
Impetrante para dizer acerca de seu interesse no prosseguimento do feito, 
haja vista o passar do lapso temporal, maior do que o prazo da situação 
emergencial estabelecido no Decreto em comento.

É, em síntese estreita, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente.
Em juízo de prelibação, conheço do recurso, eis que interposto 

tempestivamente, encontrando-se, pois, presentes os chamados requisitos 
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

De saída, justifico a atuação em caráter isolado, que ora se 
verifica, a partir da objetividade preconizada pelo §1º-A do art. 557 do 
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CPC1. Sublinho, ainda, que pode o Relator julgar monocraticamente, por 
se tratar de expediente que visa compatibilizar as decisões judiciais e 
racionalizar a atividade judiciária.

Em verdade, uma vez preenchidos os requisitos inerentes à 
espécie, o Relator tem o dever de julgar sob tal desígnio, porque aí estará 
a prestigiar a autoridade do precedente e a patrocinar sensível economia 
processual. 

À espécie, diga-se, recaíra a IMPROCEDÊNCIA do pedido, 
posto que insuficientes os fundamentos para invalidar o ato do Prefeito do 
Município de Senador Pompeu, haja vista que a requisição do hospital, de 
propriedade do Impetrante, em caráter temporário e emergencial, mostrou-
se uma modalidade de intervenção mais apropriada ao evento.

Nesta perspectiva, o contexto dos autos revela que o Decreto 
Municipal nº 16/2013, de fls. 165/167, o qual deu azo à intervenção no 
hospital local e que aqui é discutida sua validade, entrou em vigor na data 
de sua publicização, conforme seu art. 7º, em 24 de outubro de 2013.

No mesmo diapasão, o art. 1º do Decreto acima mencionado, 
determina que o estado de emergência e a consequente intervenção no 
hospital, será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual 
período, encontrando-se cessado desde a data de 24 de abril de 2014.

Desta forma, denota-se que o presente mandamus perdeu seu 
objeto, vez que o ato combatido teve seu prazo findo e cessado sua eficácia.

Sobre a perda do objeto, salutar transcrever doutrina oriunda 
de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. 
Ocorrendo perda do objeto, há falta superveniente de 
interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do 
recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso 
por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (Código 
de Processo civil Comentado e Legislação Extravagante, 
11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 
pg. 1002).

1 Art. 557, CPC - §1º-A - Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com 
súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
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Em consequência, não mais subsistindo razões para o 
julgamento do mérito deste mandamus, posto que cessou os efeitos do 
Decreto Municipal nº 16/2013, objeto de análise meritória da presente 
demanda, operou-se, in casu, a ausência de interesse processual, porquanto, 
repise-se, resta prejudicada a sua utilidade prática.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ, sobre perda do objeto em razão da superveniência da falta 
de interesse processual: 

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. 
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ANULAÇÃO DE 
PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA POLÍTICA. 
ATO TORNADO SEM EFEITOS POR FORÇA DE 
PORTARIA SUPERVENIENTE DA AUTORIDADE 
COATORA. PERDA DE OBJETO DO MANDAMUS. 1. 
Há perda de objeto do mandamus, impetrado contra ato de 
anulação de portaria concessiva de anistia política, se por 
força de ato superveniente da autoridade coatora, qual seja, 
o Ministro de Estado da Justiça, o ato impugnado queda-
se sem efeitos. 2. Mandado de segurança que se julga 
prejudicado, ante a perda de objeto STJ - MANDADO DE 
SEGURANÇA MS 10184 DF 2004/0176889-0 (STJ) Data 
de publicação: 20/02/2009.

Mesmo entendimento é o dos Tribunais Pátrios, como a 
seguir transcritos:

Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 
PROVIMENTO PARA O CARGO DE PROFESSOR 
DA REDE ESTADUAL. FALTA DE INTERESSE DE 
AGIR SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. 
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 
1. A perda do objeto de uma ação acontece em razão da 
superveniência da falta de interesse processual, seja porque 
o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não 
necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja 
porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, 
ante a modificação das condições de fato e de direito que 
motivaram o pedido. 2. Se no transcurso do processo, a 
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pretensão do impetrante for satisfeita administrativamente 
pela autoridade impetrada, resta prejudicado o mandado 
de segurança e a sua consequência, de acordo com o 
artigo 6º , § 5º , da Lei nº 12.016 /2009, é a denegação da 
segurança pretendida. TJ-RN - Mandado de Segurança com 
Liminar MS 107710 RN 2009.010771-0 (TJ-RN) Data de 
publicação: 28/04/2010 

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO 
PÚBLICO - PEDIDO DE NOMEAÇÃO - PROVIDÊNCIA  
EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO 
DO "MANDAMUS" - SUPERVENIENTE AUSÊNCIA 
DE INTERESSE JURÍDICO-PROCESSUAL DE AGIR - 
PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. 
Perde o objeto e, em face da superveniente ausência do 
interesse jurídico-processual de agir, deve ser extinto o 
processo do mandado de segurança, sem resolução do 
mérito, se a nomeação para o cargo público, pretendida na  
ação  mandamental,  foi providenciada administrativamente. 
Expedientes necessários. TJ-SC - Mandado de Segurança 
MS 20140221339 SC 2014.022133-9 (Acórdão) (TJ-SC) 
Data de publicação: 08/07/2014.

DIANTE DO EXPOSTO, evidenciada a inocorrência 
de condições da ação, por falta de interesse processual, 
DENEGO o presente Mandado de Segurança, decretando a 
extinção do feito, sem apreciação de mérito, nos termos do 
art. 267, VI, do Código de Processo Civil.”

O Agravo em tablado trás à baila os princípios da economia 
processual e da normal duração do processo para a análise de fato 
superveniente, qual seja, a retenção de imóvel particular, pelo Município 
de Senador Pompeu, em decorrência de Decreto com vigência vencida. 

Note-se que, o Mandado de Segurança em comento trata da 
suspensão dos efeitos e consequente anulação do Decreto nº 16/2013, 
o qual cessou sua vigência em 24 de abril de 2013, restando ausente o 
interesse processual.

E neste sentido, são os julgados dos Tribunais Superiores, 
como aqui colacionados.
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Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. 
AFASTAMENTO. PRORROGAÇÃO. EXAURIMENTO 
DO PRAZO. PERDA DO OBJETO. 
O mandado de segurança resta prejudicado, por perda de 
objeto, porquanto a impetração visa a suspensão de ato que 
determinara a prorrogação do afastamento do recorrente 
em processo administrativo disciplinar, por prazo que 
já se encontra exaurido. Agravo regimental desprovido. 
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA AgRg no RMS 28794 MT 
2009/0025400-7 (STJ) Ministro FELIX FISCHER Data de 
publicação: 15/06/2009.

Ocorre que, desta feita, o Município de Senador Pompeu, ao 
reter imóvel de forma, presumidamente, sem previsão legal, está a praticar 
um ato nulo de pleno direito, enquanto o Decreto seria, no máximo, um 
ato anulável, o que impossibilita julgamento sem a instalação de um 
contraditório. 

Assim, o novo ato administrativo não pode ser apreciado 
nestes autos, em razão da impossibilidade de modificação da causa de 
pedir, durante este Mandado de Segurança.   

Neste sentido é o entendimento das Cortes Superiores, como 
a seguir transponho:

Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - 
MANDADO DE SEGURANÇA – ANISTIA POLÍTICA - 
PORTARIA INTERMINISTERIAL MJ/AGU Nº 134/2011 
– REVISÃO DOS ATOS DE ANISTIA - SÚMULA 266/
STF - FATO SUPERVENIENTE - ALTERAÇÃO DO 
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - IMPOSSIBILIDADE – 
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. 
1. A Primeira Seção firmou entendimento de que a 
revisão determinada pela Portaria Interministerial MJ/
AGU nº 134/2011, por consubstanciar-se em simples 
fase de estudos acerca de eventuais irregularidades nas 
concessões das anistias com base na Portaria nº 1.104/
GM3/1964, não afeta a esfera individual de direitos dos 
impetrantes. Incidência, por analogia, da Súmula 266/
STF. 2. Hipótese em que a impetração se dirige contra a 
própria autorização do Ministro de Estado da Justiça de 
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que fosse instaurado processo de anulação da anistia, 
mediante o Grupo de Trabalho Interministerial criado 
pela Portaria MJ/AGU nº 134/2011.3. Após a impetração 
houve conclusão do procedimento revisional,pela anulação 
da portaria que havia declarado particular como anistiado 
político.4. Inadmissível a alteração do pedido e da causa 
de pedir, após a impetração do mandado de segurança. 
Precedentes do STJ.5. Agravo regimental da União contra 
decisão concessiva da liminar prejudicado.6. Mandado de 
segurança denegado. STJ - MANDADO DE SEGURANÇA 
MS 17639 ES 2011/0237339-3 (STJ) Data de publicação: 
05/11/2012 

É nesta esteira de entendimento que ficou embasada a decisão 
monocrática ora agravada, posto que cessada a vigência do Decreto 
combatido, ausente, consequentemente, o interesse processual. 

Quanto à prática de retenção de imóvel particular, sem ato 
administrativo e jurídico que o ampare, de natureza nula, entendo, é prática 
de fato novo, diferente do ato anulável, prescindindo pedido certo, não se 
amparando os princípios da economia ou da regular duração processual.

Com o devido respeito, a Agravante não trouxe a lume 
argumentos hábeis a ensejar a modificação do entendimento perfilhado 
por esta Corte Cearense e pelas demais Cortes Superiores Brasileiras, em 
reiteradas oportunidades sobre a matéria e adotado por esta Relatora em 
atuação monocrática.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso.
É como voto.

Fortaleza, 04 de março de 2015.
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PROCESSO: 0050461-32.2003.8.06.0000 – AÇÃO RESCISÓRIA
AUTOR: ESTADO DO CEARÁ
RÉUS: DULCIMAR ROCHA GUEDES, ANTÔNIA FURTADO TEIXEIRA, 
MARIA IVONETE MOREIRA MARTINS E MARIA ELZANIRA DOS 
SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E 
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR 
DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343 DO 
STF EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
PRECEDENTES. PLANO DE CARGOS E 
CARREIRAS. LEI ESTADUAL 12.582/96. 
REPOSICIONAMENTO DE SERVIDOR. 
ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE 
DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
REESTRUTURAR A CARREIRA DE 
SEUS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO ADQUIRIDO À PERMANÊNCIA 
NO MESMO PATAMAR FUNCIONAL. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
INOCORRÊNCIA.  PRECEDENTES 
DESTE TRIBUNAL, DO STJ E STF. AÇÃO 
RESCISÓRIA A QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 
I - Procedendo-se a uma análise do âmago da 
questão, vejo como suficiente a tese de violação 
do texto constitucional para dar sustentáculo ao 
conhecimento desta ação, já que o dispositivo 
do Código de Processo Civil, art. 485, inciso 
V, fala em lei no sentido latu sensu e, por fim, 
porque a decisão vergastada tem como ponto 
fundamental a literalidade do Texto Maior. Além 
do mais, da argumentação do autor, percebe-se que 
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há violação ao dispositivo de lei empregado na 
decisão rescindenda, de modo que resta superada 
a preliminar de inépcia da inicial.
II - É de entendimento pacífico, no âmbito deste 
Tribunal de Justiça bem como do Superior Tribunal 
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que, em 
se tratando de dispositivo constitucional, não há 
aplicação da súmula 343 do STF.
III -  O novo escalonamento na carreira, ou 
seja, nova maneira de se estipular o acesso 
do serventuário à progressão, é de atribuição 
discricionária da Administração Pública, sendo 
aplicação direta do poder discricionário presente 
no Poder Público. 
IV - Ora, se não houve, em momento algum, 
até porque tal argumento não foi trazido à tona 
no bojo do mandado de segurança, conforme 
se infere da página 25 destes autos físicos, 
redução nos vencimentos dos servidores, 
sejam eles ativos ou inativos, não há porque 
se valer do princípio isonômico para que se 
ponha serventuário em patamar superior ao que 
pertence. Seria, isto sim, verdadeiro ferimento 
dos objetivos fundamentais, mormente art. 3º, 
inciso IV da CF, e direitos e garantias do Estado 
brasileiro assim como os preceitos específicos 
atribuídos constitucionalmente pela Carta Magna 
à Administração Pública. Ressalto que, se o Poder 
Público procede a uma maior especificação da 
elevação de seu pessoal, criando novos níveis 
de carreira, temos uma valorização da máquina 
pública, vale dizer, uma tentativa de promover a 
melhor especialização do serviço público. 
V - A Lei Estadual 12.582/96 apenas procedeu a 
um reposicionamento do seu quadro de pessoal 
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do Grupo TAF, e não uma reclassificação, como 
quiseram as requeridas no ato de seu mandado de 
segurança. Precedentes deste Tribunal de Justiça, 
do STJ e do STF.
VI – Ação Rescisória conhecida e provida. Decisão 
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de 
votos, em conhecer Ação Rescisória proposta para lhe dar provimento, nos 
termos do voto do Relator.

Fortaleza, 20 de novembro de 2014.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação rescisória proposta pelo Estado 
do Ceará com o  intuito de rescindir acórdão proferido pela composição 
plena deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual deu 
provimento à súplica das ora requeridas, Antônia Furtado Pereira Teixeira, 
Maria Elzanira dos Santos, Maria Ivone Moreira Martins (sucessora 
processual do falecido Francisco Alberto Martins) e Dulcimar Rocha 
Guedes (sucessora processual do falecido Caetano Guedes Rodrigues).

Em sua exordial, folhas 02 a 18 destes autos físicos, o Estado do 
Ceará alegou violação a literal dispositivo de lei, mormente o art. 5º, caput, 
da Constituição Federal, cumprindo, de acordo com seu entendimento, a 
exigência do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, aduziu que a Administração Pública, ao 
proceder observância à Lei Estadual do Ceará nº 12.586/1996, realizou 
tão somente o reposicionamento dos servidores do chamado Grupo TAF, 
mediante critérios objetivos do Plano de Cargos e Carreiras instituídos 
por tal diploma, sem resultar em quaisquer prejuízos aos seus servidores, 
cumprindo, por conseguinte, os ditames constitucionais de vedação do 
decesso salarial.
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Alegou mais que “À toda evidência, ressai claríssimo qual luz 
solar que, em não preenchendo os autores o novel critério legal para fazer 
face ao enquadramento na referência pretendida, não há como se valer do 
princípio isonômico, pois isto sim: o enquadramento ao largo dos critérios 
consignados em legislação infraconstitucional implicaria em malferimento 
aos princípios mais comezinhos albergados pela Constituição Federal” (fls. 
06).

Por fim, requereu o provimento in totum desta ação rescisória, 
por afrontar o art. 5º, caput da CF/88, proferindo, por consequente, novo 
julgamento da matéria, para dar improcedência ao Mandado de Segurança, 
em todos os seus termos, não deixando de condenar os réus ao pagamento 
dos sectários sucumbenciais.

Devidamente citada, a ré Maria Elzanira dos Santos apresentou 
contestação às folhas 253 a 261. Nesta, em sede de preliminares, alegou 
inépcia da inicial, pois nela não constaria o dispositivo expressamente 
violador da literalidade de Lei, o que resultaria no indeferimento da inicial 
nos moldes do art. 490, inciso I do CPC.

No mérito, esta promovida aduziu que não poderia o Estado 
do Ceará se valer de ação rescisória como substitutivo recursal, o que seria 
incabível, posto a presença da coisa julgada material.

Pugnou também pela aplicação da súmula 343 do Supremo 
Tribunal Federal, haja vista o autor mostrar diversos arestos favoráveis à 
sua tese e que conflitam com o acórdão rescindendo. 

Logo após, o Estado do Ceará, por meio de petitório de folhas 
282, requereu a citação da ré Antônia Furtado Pereira Teixeira, assim 
como a das pensionistas dos réus Francisco Alberto Martins e Caetano 
Guedes Rodrigues, em virtude do falecimento destes. As sucessoras, 
respectivamente, são Maria Ivone Moreira Martins e Dulcimar Rocha 
Guedes.

Despacho de procedência à citação de Antônia Furtado Pereira 
Teixeira, Maria Ivone Moreira Martins e Dulcimar Rocha Guedes realizado 
pelo Douto Desembargador Francisco Auricélio Pontes em página 318.

Devidamente citada, procedeu a ré Antônia Furtado Pereira 
Teixeira, às folhas 325 a 336, à contestação à inicial. Nesta, em alegações 
preliminares, pugnou pelo indeferimento da exordial com base no que 
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determina o art. 295, inciso I do Código de Processo Civil, posto que o 
Ente autor da presente ação não demonstrou inconteste a violação literal de 
disposição de lei (art. 485, V do CPC).

No mérito, aduziu que não poderia o Estado do Ceará se valer 
de ação rescisória como substitutivo recursal, o que seria incabível, posto 
a presença da coisa julgada material.

Pugnou também pela aplicação da súmula 343 do Supremo 
Tribunal Federal, haja vista o autor mostrar diversos arestos favoráveis à 
sua tese e que conflitam com o acórdão rescindendo. 

Após, certidão de decorrência de prazo em desfavor de Maria 
Ivone Moreira Martins, sucessora processual de Francisco Alberto Martins, 
nada tendo apresentado ou requerido nos presentes autos após sua citação.

A requerida Dulcimar Rocha Guedes, sucessora de Caetano 
Guedes Rodrigues, após citação, apresentou contestação em páginas 358 
a 378. 

No ato de sua manifestação, esta ré alegou ser inadequado 
o uso da ação rescisória no caso concreto, pois, à época da prolação da 
decisão rescindenda o tema era controvertido no âmbito deste Tribunal 
de Justiça do Ceará, assim como no Superior Tribunal de Justiça e no 
Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, haveria a necessidade de 
aplicação imediata da súmula 343 do STF.

Em conclusão, ao afirmar a impossibilidade de desconstituição 
da coisa julgada sob o argumento de violação literal de lei, mormente 
pela controvérsia jurisprudencial à época do decisum, pugnou pela total 
improcedência desta ação.

Parecer do Parquet, fls. 414 a 417, no qual disserta sobre a 
ausência de autorização legal para que intervenha na presente demanda.

Empós, despacho de minha autoria, fls. 419, para que se 
procedesse à intimação do autor para se manifestar, querendo, no prazo de 
10 (dez) dias, acerca das contestações e documentos nelas trazidos.

Réplica do Estado do Ceará em páginas 423 a 434. 
Nessa, no afã de ver seu pleito provido e, rebatendo as 

alegações trazidas com as contestações das rés, o autor teceu argumentos 
com o objetivo de afastar a preliminar de inépcia da inicial, afirmando que 
utilizou do mesmo dispositivo em que se baseou no acórdão, art. 5º, caput 
da CF/88, para fundamentar a presente ação.
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Explanou, outrossim, que a aplicação da súmula 343 do STF 
em matéria constitucional “revela-se afrontosa não só à força normativa da 
Constituição, mas também ao princípio da máxima efetividade da norma 
constitucional”  (fls. 428).

Continuou, aduzindo que o reposicionamento dos servidores 
não se confunde com reestruturação de cargos, e que a Constituição 
Federal somente proíbe a redução salarial para os trabalhadores, fato que 
não ocorreu. Além disso, teria o servidor público direito adquirido apenas 
a determinado valor, não ao modo de cálculo da quantia, cuja definição faz 
parte do poder discricionário da Administração Pública.

Além disso, discorreu que a Lei Estadual 12.586/96 
estabeleceu critério objetivo para todos os servidores do Grupo TAF, tendo 
sido observadas as vantagens pessoais de cada servidor, com o intuito de 
garantir a irredutibilidade salarial, bem como o respeito aos princípios 
da Administração Pública, como a moralidade, a impessoalidade e a 
legalidade.

Por fim, vieram-me conclusos estes autos.
É o relatório.

VOTO

Trata-se a demanda de ação rescisória de autoria do Estado 
do Ceará visando à rescisão de acórdão exarado pela composição plena 
deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, dando provimento ao pleito 
das ora requeridas, mantendo-as na mesma situação funcional em que se 
encontravam, ou seja, no topo da carreira.

Todas as promovidas, à exceção de Maria Ivone Moreira 
Martins, sucessora processual de Francisco Alberto Martins, alegaram 
preliminares. A título de melhor organização, e porque em todas as 
contestações as preliminares possuem requerimentos idênticos, passarei a 
analisá-las em conjunto, facilitando a compreensão dos destinatários deste 
decisum.

As contestantes requereram o indeferimento da exordial, pois 
nela não constaria o dispositivo expressamente violador da literalidade de 
Lei, lastreados nos arts. 295, inciso I e 490, inciso I do CPC, in verbis:
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“Art. 295. A petição inicial será indeferida: 
I - quando for inepta;”

“Art. 490. Será indeferida a petição inicial:
I - nos casos previstos no art. 295;”

Para tanto, argumentaram que não se poderia provocar novo 
julgamento quando restar configurada a coisa julgada material, exceto às 
hipóteses da ação rescisória, que não seria o caso dos autos, posto que 
o autor não teria apresentado, de modo inconteste, a violação literal de 
disposição de lei.

Ao proceder à análise da preliminar suscitada, não vejo razões 
para sua acolhida.

Apesar de haver, em caso de provimento, a reforma da 
decisão, a via recursal visa a evitar a configuração de coisa julgada 
material, reformando ou anulando o decisum dentro do próprio processo. 
Em contrapartida, a ação rescisória é uma ação autônoma que objetiva à 
alteração do estado jurídico já preestabelecido através do instituto da coisa 
julgada material, pretendendo anulá-la (juízo rescindendo) e ou revogá-la, 
proferindo-se um novo juízo sobre o caso (juízo rescisório), dando origem 
a um processo autônomo, não se falando em apenso, já que não é questão 
incidental.

Assim, distancia-se da via recursal a utilização da ação em 
apreço, não podendo ter como razoáveis argumentações no sentido de 
verdadeira substituição da via recursal pela rescisória.

Parafraseando o acórdão rescindendo e a exordial rescisória, 
observo que o Ente público utilizou-se do próprio dispositivo usado na 
fundamentação da decisão em ataque. 

Infere-se que, pela disposição do art. 485, inciso V do CPC, 
“violar literal disposição de lei”, necessita-se que a decisão, de fato, tenha 
sido contra legem, ou seja, manifestamente contra o texto legal. 

Dessa forma, procedendo-se a uma análise do âmago da 
questão, vejo como suficiente a tese de violação do texto constitucional 
para dar sustentáculo ao conhecimento desta ação, já que o dispositivo do 
Código de Processo Civil, art. 485, inciso V, fala em lei no sentido latu 
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sensu e, por fim, por que a decisão vergastada tem como ponto fundamental 
a literalidade do Texto Maior. Além do mais, da argumentação do autor, 
percebe-se que há violação ao dispositivo de lei empregado na decisão 
rescindenda, de modo que resta superada a preliminar de inépcia da inicial.

Em ato contínuo, as partes contestantes manifestaram-se pela 
aplicação da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, por entenderem 
que, à época do julgado, a matéria do mandado de segurança apresentava-
se controversa no âmbito dos tribunais, inclusive dos colegiados superiores. 
Veja-se o entendimento sumulado:

Súmula nº 343 

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de 
lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto 
legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Tal tese é de entendimento pacífico, no âmbito deste Tribunal 
de Justiça bem como do Superior Tribunal de Justiça e do STF, que, em se 
tratando de dispositivo constitucional, não há aplicação da súmula 343 do 
STF, senão, vejam-se jurisprudências, grifaram-se:

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. 
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO 
ADMINISTRATIVO. ART. 485, INCISO V, 
DO CPC. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343 DO 
STF. SERVIDORES PÚBLICOS AUXILIARES DE 
ENFERMAGEM. DECRETO MUNICIPAL 7.153/85. 
PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE PISO SALARIAL COM 
BASE EM DECISÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 472 DO CPC. VEDAÇÃO 
DE VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS AO SALÁRIO 
MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N.º 04 DO STF. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 339 DO STF. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Não se aplica a Súmula n.º 343 do Supremo 
Tribunal Federal quando a demanda envolver matéria 
constitucional, o que se verifica no presente caso. 
Precedentes do STF e STJ. 2. É inviável a extensão de 
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vantagem pecuniária concedida a outro servidor, por ordem 
judicial, a quem não fez parte da relação jurídica processual, 
em virtude dos limites subjetivos da coisa julgada, a teor do 
artigo 472 do CPC: “A sentença faz coisa julgada às partes 
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando 
terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se 
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio 
necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa 
julgada em relação a terceiros”. 3. Ademais, é vedada a 
vinculação de vencimentos dos servidores públicos ao 
salário mínimo, consoante dispõe a Súmula Vinculante 
n.º 4 do STF: “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”. 4. 
Ao Poder Judiciário não é permitido conceder aumento 
a servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, 
consoante dispõe a Súmula nº 339 do STF: “Não cabe ao 
Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
vencimentos de servidores públicos sob fundamento 
de isonomia”. 5. Agravo Regimental conhecido e não 
provido”. 
(Agravo Regimental 58649201080600001; Relator: 
Francisco Barbosa Filho; Órgão Julgador: Câmara Cíveis 
Reunidas; Data de Registro: 04/07/2013).

Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
RESCISÓRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. MAJORAÇÃO 
DO BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 86 DA 
LEI 8.213/91, NA REDAÇÃO DA LEI 9.032/95. 
RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL 
DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA, 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 613.033/
SP. SÚMULA 343 DO STF. INAPLICABILIDADE. 
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 
ACÓRDÃO DISSONANTE DO ENTENDIMENTO 
FIRMADO PELO STF.  IMPOSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO RETROATIVA DA MAJORAÇÃO, 
PREVISTA NA LEI 9.032/95, AOS BENEFÍCIOS 
DE AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDOS 
ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. RESCISÃO 
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DO JULGADO. REPETIÇÃO DOS VALORES 
PERCEBIDOS INDEVIDAMENTE, EM RAZÃO DO 
CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. 
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE.
1. Firmou-se entendimento, no Supremo Tribunal 
Federal, no sentido do afastamento do entendimento 
consubstanciado na Súmula 343 do STF, na hipótese 
de afronta a dispositivo constitucional, em razão da 
supremacia da Constituição Federal sobre todo o 
ordenamento jurídico, sob pena do enfraquecimento 
de sua força normativa e, consequentemente, de sua 
efetividade. Tal entendimento encontra ressonância na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
6. Ação rescisória julgada parcialmente procedente.”
(AR 4.207/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 
22/08/2014).

Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. 
ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. 
REAJUSTES SALARIAIS DECORRENTES DE 
PLANOS ECONÔMICOS. INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA 343/STF. MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. 
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO 
PUBLICADO EM 05.10.2001. 
A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados 
nas razões recursais dependeria da análise de legislação 
infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual 
ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento 
do recurso extraordinário. Consolidada jurisprudência 
desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula 
343/STF quando a matéria versada nos autos for de 
cunho constitucional, mesmo que a decisão objeto da 
rescisória tenha sido fundamentada em interpretação 
controvertida ou anterior à orientação fixada pelo 
Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental 
conhecido e não provido”. 
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(RE 567765 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, 
Primeira Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 
06-05-2013).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE VENCIMENTO 
BASE NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. 
AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343, DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO-INCIDÊNCIA. 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A 
SÚMULA VINCULANTE 16. 
1. É cabível ação rescisória por ofensa à literal disposição 
constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha 
por fundamento interpretação controvertida ou seja 
anterior à orientação assentada pelo Supremo Tribunal 
Federal (RE 328.812-ED, da relatoria do ministro 
Gilmar Mendes). 2. Nos termos da Súmula Vinculante 
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”. 3. Agravo regimental desprovido”. 
(AI 659048 AgR-segundo, Relator(a): Min. AYRES 
BRITTO, Segunda Turma, julgado em 20/09/2011, DJe-
216 DIVULG 11-11-2011 PUBLIC 14-11-2011 EMENT 
VOL-02625-03 PP-00336). 

Em conclusão, tem-se como admissível a ação rescisória 
proposta pelo Estado do Ceará, pelo que passa-se a enfrentar seu mérito.

Na exordial de folhas 02 a 18, o Estado do Ceará alegou 
violação a literal dispositivo de lei, mormente o art. 5º, caput, da 
Constituição Federal.

Nesse sentido, aduziu que a Administração Pública, ao 
proceder observância à Lei Estadual do Ceará nº 12.582/1996, realizou 
tão somente o reposicionamento dos servidores do chamado Grupo TAF, 
mediante critérios objetivos do Plano de Cargos e Carreiras instituídos 
por tal diploma, sem resultar em quaisquer prejuízos aos seus servidores, 
cumprindo, por conseguinte, os ditames constitucionais de vedação do 
decesso salarial.
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Alegou mais que “À toda evidência, ressai claríssimo qual luz 
solar que, em não preenchendo os autores o novel critério legal para fazer 
face ao enquadramento na referência pretendida, não há como se valer do 
princípio isonômico, pois isto sim: o enquadramento ao largo dos critérios 
consignados em legislação infraconstitucional implicaria em malferimento 
aos princípios mais comezinhos albergados pela Constituição Federal” (fls. 
06).

O centro da questão trata de suposta desigualdade nos critérios 
utilizados na Lei Estadual nº 12.582/1996 quando do enquadramento dos 
servidores do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização 
– TAF, da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

As rés argumentaram que foram prejudicadas com uma 
reclassificação, sendo incluídas, diante das novas regras do Plano de 
Cargos e Carreiras, em nível referencial inferior ao qual se encontravam.

Pois bem. Procedendo-se ao estudo dos autos, vejo que as 
regras estipuladas pelo PCC para a progressão na carreira foram ampliadas, 
acarretando no mero reposicionamento dos servidores.

O novo escalonamento na carreira, ou seja, nova maneira de 
se estipular o acesso do serventuário à progressão em sua carreira, é de 
atribuição discricionária da Administração Pública, sendo aplicação direta 
do poder discricionário presente no Poder Público.

A ideia de isonomia segue o preceito de que se deve dispensar 
tratamento igual no caso de situações semelhantes, e desigual no caso de 
situações díspares. A lei estadual trouxe regras objetivas de organização 
estrutural dos servidores, dando requisitos de acesso à progressão na 
carreira para cada situação, em outras palavras, observando uma correlação 
entre os requisitos inerentes ao nível de elevação criado e a situação de seu 
servidor público.

Não se fala aqui em redução vencimental, fato que impede 
a conclusão de que a Constituição Federal foi violada. O próprio texto 
constitucional estabelece que “o subsídio e os vencimentos dos ocupantes 
de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos 
incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 
2º, I” (art. 37, inciso XV da CF/88).
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Ora, se não houve, em momento algum ̶ até porque tal argumento 
não foi trazido à tona no bojo do mandado de segurança, conforme se infere 
da página 25 destes autos físicos ̶  redução nos vencimentos dos servidores, 
sejam eles ativos ou inativos, não há porque se valer do princípio isonômico 
para que se ponha serventuário em patamar superior ao que pertence. Seria, 
isto sim, verdadeiro ferimento dos objetivos fundamentais, mormente art. 
3º, inciso IV da CF, e dos direitos e garantias do Estado brasileiro, assim 
como os preceitos específicos atribuídos constitucionalmente pela Carta 
Magna à Administração Pública.

Ressalto que, se o Poder Público procede a uma maior 
especificação da elevação de seu pessoal, criando novos níveis de carreira, 
temos uma valorização da máquina pública, vale dizer, uma tentativa de 
promover a melhor especialização do serviço público. 

No mesmo sentido do que aqui se expõe, José dos Santos 
Carvalho Filho1 afirma que “O servidor, quando ingressa no serviço 
público sob regime estatutário, recebe o influxo das normas que compõem 
o respectivo estatuto. Essas normas, logicamente, não são imutáveis; 
o Poder Público pode introduzir alterações com vistas à melhoria dos 
serviços, à concessão ou extinção de vantagens, à melhor organização dos 
quadros funcionais etc. Como as normas são contempladas em lei, segue-
se que têm caráter genérico e abstrato, podendo sofrer alterações como 
ocorre, normalmente, em relação aos demais atos legislativos. O servidor, 
desse modo, não tem direito adquirido à imutabilidade do estatuto, até 
porque, se o tivesse, seria ele um obstáculo à própria mutação legislativa”  
(grifo do autor). 

Além do mais, já é há muito pacífico na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, inclusive em caso análogo ao dos autos, que 
não há direito adquirido a regime jurídico pelo servidor publico, sendo-
lhe reservada, porém, a proibição constitucional de decesso remuneratório, 
acerca da qual já teci suficientes explanações. A título de esclarecimentos, 
trago à baila jurisprudência do Colendo STJ sobre o tema, as quais grifei:

1 José dos Santos Carvalho Filho. Manual de Direito Administrativo, p. 677, Ed. 23, 
2010, Editora Lumen Juris.



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 377 - 406, 2015390

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL 
CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO CONTRADIÇÃO 
OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 
ESTADUAL Nº 12.582/96. REESTRUTURAÇÃO DO 
PLANO DE CARGOS E CARREIRA.
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL. 
AGENTE DO TESOURO ESTADUAL (TAF 
25). REPOSICIONAMENTO PARA O CARGO 
ANALISTA DO TESOURO ESTADUAL. DECESSO 
REMUNERATÓRIO. INOCORRÊNCIA. (ART. 5º, 
INC. XXXVI E ART. 40, § 4º, AMBOS DA CF). 
PRETENSA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. 
INEXISTÊNCIA.
I - Os embargos de declaração devem atender aos seus 
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou 
obscuridade. Inexistindo qualquer um dos elementos 
ensejadores do presente recurso, rejeitam-se os 
declaratórios.
II - Em se tratando de reestruturação de plano de cargos 
e carreira, não há que se falar em ofensa ao direito 
adquirido quando o reposicionamento dos aludidos 
cargos foi realizado mediante observância do princípio 
da irredutibilidade de vencimentos, não se verificando, 
portanto, qualquer decesso remuneratório.
III - Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg no RMS 11.191/CE, Rel. Ministro GILSON 
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2001, DJ 
04/02/2002, p. 415).

“AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL Nº 12.582/96. 
REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS 
E CARREIRA. SECRETARIA DA FAZENDA 
ESTADUAL. AGENTE DO TESOURO ESTADUAL 
(TAF 25).
REPOSICIONAMENTO PARA O CARGO 
ANALISTA DO TESOURO ESTADUAL. DECESSO 
REMUNERATÓRIO. INOCORRÊNCIA. (ART. 
5º, INC. XXXVI E ART. 40, § 4º, AMBOS DA CF). 
PRETENSA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. 
INEXISTÊNCIA.
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I - Em se tratando de reestruturação de plano de cargos 
e carreira, não há que se falar em ofensa ao direito 
adquirido quando o reposicionamento dos aludidos 
cargos foi realizado mediante observância do princípio 
da irredutibilidade de vencimentos, não se verificando, 
portanto, qualquer decesso remuneratório. Precedentes.
II - Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no RMS 11.191/CE, Rel. Ministro GILSON DIPP, 
QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2001, DJ 29/10/2001, 
p. 217).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já tem posicionamento 
firme quanto à matéria específica dos autos, digo, a mesma situação. 
Assim, trago à baila trecho do julgado  AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 517.630-42, grifou-se:

“Esta Corte, no julgamento do RE-AGR 368.975, 1ª T., Rel. 
Ellen Gracie, DJ 9.5.2003, firmou o seguinte entendimento:

'Pacificou-se, nesta Suprema Corte o entendimento de 
que descabe alegar direito adquirido a regime jurídico, 
bem como de que não há infringência ao princípio da 
irredutibilidade de vencimentos quando preservado 
o valor nominal dos vencimentos dos servidores, ao 
ensejo da mudança de cálculo das gratificações que os 
integram. Na hipótese em comento, não se verificou 
decréscimo no montante percebido pelos agravantes, 
que, inclusive, reconheceram tal circunstância. Agravo 
regimental improvido'.
(…)

Este Tribunal entendeu, ainda, que o reposicionamento de 
servidores ativos em outro nível de carreira não se estende aos aposentados, 
v.g., o RE 323.857, 2ª T., Rel. Ellen Gracie, DJ 6.8.2004, cuja ementa é a 
seguinte:

2 AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 517.630-4, CEARÁ, REL. MIN. 
GILMAR MENDES; DJE Nº 055; DIVULGAÇÃO 27/03/2008; PUBLICAÇÃO 
28/03/2008; EMENTÁRIO Nº 2312-9.
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“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. REPOSICIONAMENTO DE SERVIDORES 
ATIVOS NO NÍVEL DA CARREIRA. EXTENSÃO AOS 
APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. 
Não se encontra prequestionado o tema relativo à suposta 
ocorrência de prescrição da pretensão dos recorridos 
(Súmulas STF º 282 e 356).
É inviável estender a servidores inativos as vantagens 
pecuniárias decorrentes de reposicionamento, na carreira, 
dos servidores da ativa, com fundamento no art. 40 § 4 
(redação original) da CF/88. Precedentes: RMS 21.665, DL 
de 08/04/1994 e RE 194.647, DJ de 03/04/1998.

Recurso extraordinário conhecido em parte e, nesta parte, 
provido.

Assim, nego provimento ao agravo regimental”.

Por tanto, não se falando aqui em decesso remuneratório dos 
servidores, não há que se falar em violação do princípio da isonomia por 
parte destes, haja vista a estrita obediência ao texto constitucional.

A Lei Estadual 12.582/96 apenas procedeu a um 
reposicionamento do seu quadro de pessoal do Grupo TAF, e não uma 
reclassificação, como quiseram as requeridas no ato de seu mandado de 
segurança. Ressalto que tanto este Tribunal de Justiça como o Superior 
Tribunal de Justiça já se manifestaram sobre o mesmo assunto, grifaram-
se:

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO 
RESCISÓRIA JULGADA MONOCRATICAMENTE. 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 
SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO 
GRUPO DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO - TAF. LEI ESTADUAL N.° 12.582/96. 
REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL FUNCIONAL EM 
NOVO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. MATÉRIA 
DISCUTIDA E JÁ PACIFICADA NO ÂMBITO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E 
TRIBUNAIS SUPERIORES. 
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1. O entendimento desta Corte e dos Tribunais Superiores 
concretiza-se na possibilidade da Administração Pública 
reposicionar livremente seus cargos, alterando suas 
faixas de referência, desde que respeitado o princípio 
da irredutibilidade vencimental. 2. No caso em tela, o 
Plano de Cargos e Carreiras, instituído pela Lei Estadual 
n.° 12.582/96, para reger os servidores ativos e inativos 
do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e 
Fiscalização da SEFAZ, a jurisprudência já pacificou o 
entendimento quanto à inexistência de ofensa aos princípios 
constitucionais da legalidade, isonomia e impessoalidade, 
bem como não violou direito adquirido dos servidores 
quando dos seus reposicionamentos na carreira, em face 
da ausência de decesso salarial ou funcional. 3. Foram 
estabelecidos critérios objetivos de reposicionamento 
salarial no âmbito da Secretaria da Fazenda e não uma 
reclassificação. Precedentes. 4. Agravo Regimental 
conhecido e improvido”. 
(Agravo Regimental 1368329200480600001; Relator (a): 
Vera Lúcia Correia Lima; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis 
Reunidas; Data de Registro: 27/04/2012).

“CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO 
- PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - 
INADMISSIBILIDADE - MANIFESTO INTERESSE 
PROCESSUAL - IMEDIATO EXAME DO MÉRITO, 
NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA - APLICAÇÃO DO 
ART. 515 § 3° DO CPC - PLANO CARGOS E CARREIRA 
- SEFAZ - LEI 12.582/96 - REPOSICIONAMENTO 
- ADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE A 
ADMINISTRAÇÃO REESTRUTURAR A CARREIRA 
DOS SEUS SERVIDORES - INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO ADQUIRIDO À PERMANÊNCIA NO MESMO 
PATAMAR FUNCIONAL - PRECEDENTES DESTA 
CORTE DE JUSTIÇA 
I - Não constitui, absolutamente, fato impeditivo de 
interesse processual dos demandantes, ora recorrentes, a 
permissão, contida na lei que instituiu o novo plano cargos 
e salários (art. 50 Lei 15.582/96), de que os servidores 
elejam, em qualquer tempo, o sistema remuneratório de suas 
preferências. É de lhes ser deferido o direito de comparecer 
a juízo a fim de discutir, ao menos em tese, a possibilidade 
de serem estendidas, aos aposentados, eventuais vantagens 
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conferidas pelo novo Plano de Cargos e Salários, sob 
pena de manifesta negativa prestação jurisdicional. II 
- No mérito, cumpre ressaltar haver-se firmado, nesta 
Corte de Justiça, consoante reiterados julgados deste 
Tribunal, inclusive das Câmaras Cíveis Reunidas, o 
entendimento de que, em se tratando de reestruturação 
de plano de cargos e carreiras, não há que se falar em 
ofensa ao direito adquirido quando o reposicionamento 
dos aludidos cargos foi realizado mediante observância 
do princípio da irredutibilidade de vencimentos, em que 
não se verifica decesso remuneratório. III - Dessarte, há de 
ser reconhecido à Administração o direito de reestruturar 
livremente a carreira dos servidores a ela vinculados, desde 
que respeitada a irredutibilidade vencimental, já que ponto 
pacífico não existir direito adquirido a regime jurídico. 
Outrossim, esclareça-se que tendo sido implementado 
novo plano de carreira, intuitivo que as novas classes não 
guardam correlação com as antigas, não se alcançando, 
justo por isso, decesso hierárquico-funcional. APELAÇÃO 
CÍVEL CONHECIDA, MAS IMPROVIDA”. 
(Apelação Cível 3418960200380600000; Relator (a): José 
Cláudio Nogueira Carneiro; Órgão Julgador: 2ª Câmara 
Cível; Data de Registro: 16/03/2005).

Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL 
CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO CONTRADIÇÃO 
OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 
ESTADUAL Nº 12.582/96. REESTRUTURAÇÃO DO 
PLANO DE CARGOS E CARREIRA.  SECRETARIA 
DA FAZENDA ESTADUAL. AGENTE DO TESOURO 
ESTADUAL (TAF 25). REPOSICIONAMENTO PARA 
O CARGO ANALISTA DO TESOURO ESTADUAL. 
DECESSO REMUNERATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 
(ART. 5º, INC. XXXVI E ART. 40, § 4º, AMBOS DA CF). 
PRETENSA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. 
INEXISTÊNCIA.
I - Os embargos de declaração devem atender aos seus 
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou 
obscuridade. Inexistindo qualquer um dos elementos 
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ensejadores do presente recurso, rejeitam-se os 
declaratórios.
II - Em se tratando de reestruturação de plano de cargos 
e carreira, não há que se falar em ofensa ao direito 
adquirido quando o reposicionamento dos aludidos 
cargos foi realizado mediante observância do princípio 
da irredutibilidade de vencimentos, não se verificando, 
portanto, qualquer decesso remuneratório.
III - Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg no RMS 11.191/CE, Rel. Ministro GILSON 
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2001, DJ 
04/02/2002, p. 415).

Em conclusão, não há direito ao reposicionamento dos 
servidores em nível superior ao qual foram reposicionados, mas apenas 
direito adquirido aos vencimentos anteriormente percebidos, haja vista a 
proibição constitucional ao decesso vencimental dos serventuário público, 
assim como com base na jurisprudência desse Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Ex positis, conheço da ação rescisória interposta para lhe 
dar total provimento, rescindindo o acórdão combatido, julgando pela 
improcedência, in totum, do mandado de segurança proposto pelas 
requeridas, condenando as requeridas ao pagamento de custas e honorários 
advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 
termos do art. 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Fortaleza, 20 de novembro de 2014.
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PROCESSO: 0000491-82.2011.8.06.0000 - AÇÃO RESCISÓRIA
AUTOR: DJALMA PEREIRA SIDRIM
RÉU: VICENTE FEITOSA COUTO
RELATOR: DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA

E M E N TA :  A Ç Ã O  R E S C I S Ó R I A . 
CABIMENTO. SENTENÇA.  ACÓRDÃO 
POSTERIOR. CARÁTER SUBSTITUTIVO. 
ART. 512 DO CPC. PRETENSÃO DE 
RESCINDIR A SENTENÇA DE PRIMEIRO 
GRAU. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 
PRECEDENTES. EXTINÇÃO QUE SE 
IMPÕE.
1. Trata-se de ação rescisória para desconstituir 
sentença de mérito de primeiro grau sujeita a 
recurso de apelação, a qual restou decidida pela 
Corte.
2. Somente os acórdãos que enfrentam o mérito 
da questão são sujeitos a rescisão, na forma do art. 
485, caput, do CPC. Nesse caso, o pronunciamento 
do órgão ad quem substitui a sentença contra a 
qual foi manejada o recurso. Precedentes.
3. Revela-se juridicamente impossível o pedido 
rescisório que ataca a sentença de 1º grau, em 
vez do acórdão que a substituiu (CPC, art. 512). 
Assim, a pretensão haveria de estar direcionada à 
desconstituição da decisão de segunda instância, 
e não da sentença. Precedentes .
4. Ação Rescisória julgada extinta por carência 
de ação, considerando a impossibilidade jurídica 
do pedido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Ação 
Rescisória nº 0000491-82.2011.8.06.0000, em que figuram as partes 
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acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes das Câmaras 
Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, em 
EXTINGUIR a ação rescisória nos termos do art. 267, VI, do CPC, de 
acordo com o voto do relator.

Fortaleza, 26 de maio de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória interposta por Djalma Pereira 
Sidrim para desconstituir sentença proferida pelo MM Juiz de Direito 
da Vara Única da Comarca de Jardim em ação Demarcatória (Processo 
nº 0001120-06.2000.8.06.0109) proposta pelo promovente contra os 
promovidos – fls. 02/11.

Quanto aos fatos, aduz o autor que comprou terreno de José 
Emicles Feitosa Couto e ajuizou a ação Demarcatória acima mencionada 
para estabelecer os limites da área adquirida, como também para anular o 
registro relativo à matrícula nº 746 do CRI local que define a propriedade 
dos promovidos epigrafados em um total de 420,09 tarefas de terra.

A ação Demarcatória foi julgada parcialmente procedente 
para realização da demarcação nos termos do laudo pericial, negando o 
pedido de anulação do registro e condenando o autor em litigância de má-
fé e no ônus sucumbencial – fls. 15/20.

Agora pretende o autor rescindir a sentença prolatada na ação 
Demarcatória original, alegando que não foram observadas determinações 
previstas em lei.

Para tanto, o autor, inicialmente, discorre que houve má-fé 
processual dos promovidos induzindo o magistrado a prolatar a sentença 
com base em documentos dos autos de forma errônea, indicando violação 
aos incisos III e IX do art. 485 do CPC.

Considerando certidão emitida pelo Cartório de Imóveis, 
anexada ao processo original, na qual constava que o quinhão hereditário 
de Vicente Feitosa Couto, adquirido por formal de partilha do inventário  
de Aldair Feitosa Couto, se constituía de 420,09 tarefas, o autor se reporta a 
procedimento constitucional de Habeas Data para apresentação do formal 
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e da sentença do inventário mencionados com intuito de aferir a verdadeira 
extensão da propriedade dos promovidos.

Aduz o promovente que, ao responder a petição de Habeas 
Data, o Cartório negou a existência da documentação em seus arquivos, 
embora exista matrícula nº R.1.M.746 relativa ao imóvel, o que caracteriza 
o dolo e a má-fé processual dos requeridos, além de crime contra a 
administração da justiça. Além disso, argumenta o autor sobre certidão 
inverídica quanto à extensão do imóvel herdado pelo vendedor, José 
Emicles Feitosa Couto, que contradiz a sentença e corrobora as manobras 
processuais em busca de provimento judicial favorável.

Por último, o promovente argui acerca de documento novo, 
constituído pela escritura referente à negociação de 216 tarefas no 
sítio “Lagoa do Sousa” entre Benevenuto Teles Couto e ele, autor, que 
compromete a petição de fls. 127/130 dos autos originais e evidencia, em 
seu pensar, a má-fé processual.

Finalmente, considerando o fundamento contido no art. 485, 
III, do CPC, e o nexo de causalidade entre o dolo e o resultado da sentença, 
além do depósito prévio (art. 488,II, do CPC), requer a procedência do 
pedido para rescindir a sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo da 
Vara Única da Comarca de Jardim, desta feita pelo art. 485, V, do CPC, e 
proceder nova instrução, com perícia, após integralização do inventário de 
Aldair Feitosa Couto mediante procedimentos administrativos e criminais 
instaurados por esta Corte.

Junta copiosa documentação (fls. 12/158), dos quais destaco 
a cópia da sentença de primeiro grau (fls. 15/20) e expediente de trânsito 
em julgado (fls. 13/14).

Citado, o promovido Vicente Feitosa de Couto contestou a 
ação, pela qual alega, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do 
pedido ante a diversidade da decisão rescindenda, porquanto a sentença de 
primeiro grau foi substituída por acórdão desta Corte – fls. 173/190.

No mérito o réu, considerando a taxatividade do art. 485 do 
CPC, argumenta quanto à impossibilidade do manejo da ação rescisória 
como sucedâneo recursal com intuito de revolver a matéria, mormente se 
inexiste erro de fato resultante de atos ou de documentos da causa.

Aduz ainda a contestação sobre a inexistência de documento 
novo, uma vez que a escritura assim caracterizada pelo autor já fora 
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acostada aos autos originais e devidamente analisada, o que desconfigura a 
arguição de dolo ou má-fé processual dele, promovido.

Assevera a impropriedade da ação de Habeas Data, impetrado, 
em sua visão, para criar a ideia de prova ou fato novo, e assegura a 
veracidade da certidão relativa à extensão do imóvel.

Por fim, requer, preliminarmente, a extinção da ação pela 
impossibilidade jurídica do pedido, ou, no mérito, a improcedência da 
demanda com a condenação do autor em litigância de má-fé e a emissão 
de nova sentença.

Acosta, também, copiosa documentação (fls. 191/699).
Réplica à contestação – fls. 702/706.
Ultrapassada a fase postulatória, foi determinada a produção 

de provas, pugnando o réu pelo julgamento antecipado da lide e o autor não 
apresentou manifestação – fls. 709713.

Memoriais de ambas as partes – fls. 728/733 e 734/745.
Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, opinando pela 

extinção do feito ante a impossibilidade jurídica do pedido.
É o relatório.
À douta Revisão. 

Fortaleza, 20 de abril de 2015.

VOTO

Como relatado, trata-se de Ação Rescisória interposta por 
Djalma Pereira Sidrim com o fim de desconstituir sentença de primeiro 
grau prolatada em Ação Demarcatória ajuizada pelo promovente contra os 
promovidos.

A decisão julgou parcialmente procedente a Ação Demarcatória 
para que a medição se efetivasse nos termos da perícia realizada, negando a 
anulação do registro nº 746 do Cartório de Imóveis da Comarca de Jardim 
e condenando o autor à litigância de má-fé e sucumbência.

Agora, pretende o autor rescindir a sentença original por, no 
seu entender, ter havido contrariedade a algumas das regras contidas no 
artigo 485 do CPC.
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A princípio passo a analisar a preliminar levantada pelo 
promovido relativa à condição da ação, que constituiu o único fundamento 
do parecer ministerial (fls. 752/755), e diz respeito à impossibilidade 
jurídica do pedido, porquanto a sentença que se pretende rescindir estaria 
substituída por decisão colegiada, sem a devida impugnação.

Por entender pertinente, destaco esclarecimento quanto ao 
cabimento da ação rescisória e quanto à decisão que se quer rescindir. É 
que o caput do art. 485 do CPC expressa que “A sentença de mérito, 
transitada em julgado, pode ser rescindida quando:” (destaquei).

Porém, a “sentença de mérito” deve ser entendida como 
a decisão final de mérito prolatada nos autos, e não apenas a sentença 
terminativa, porquanto a definitividade da decisão, traduzida pela coisa 
julgada, é requisito para que se possa considerar uma sentença como 
rescindível, eis que antes do trânsito em julgado ela será tão somente nula 
ou anulável. Veja-se adiante doutrinação a respeito:

“O ato decisório sujeito à rescisão é tanto a sentença do juiz 
singular como o acórdão do tribunal. No caso de recurso, 
o julgamento do Tribunal substitui a sentença recorrida 
(art. 512). Por isso, a ação rescisória, na espécie, terá como 
objeto o acórdão e não a sentença, salvo se o recurso não 
foi conhecido ou se não abrangeu o tema da sentença que 
motiva a rescisão.” 
(Theodoro Júnior, Humberto; Código de Processo Civil 
Anotado; 13ª edição; Ed. Forense; Rio de Janeiro; 2009; 
p. 451).

Julgado do STJ confirma tal posicionamento, como adiante.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO RESCISÓRIA PARA DISCUTIR VERBA 
HONORÁRIA EXCESSIVA OU IRRISÓRIA FIXADA 
PELA SENTENÇA/ACÓRDÃO RESCINDENDO. 
ART. 20, §3º E §4º, CPC. NÃO CABIMENTO 
(IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO). 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO 
DE LEI. ART. 485, V, CPC. 
1. […]; 2. […]; 3. […]; 
4. A redação do art. 485, caput, do CPC, ao mencionar 
"sentença de mérito" o fez com impropriedade técnica, 
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referindo-se, na verdade, a "sentença definitiva", não 
excluindo os casos onde se extingue o processo sem 
resolução de mérito. Conforme lição de Pontes de Miranda: 
"A despeito de no art. 485, do Código de Processo Civil 
se falar de 'sentença de mérito', qualquer sentença que 
extinga o processo sem julgamento do mérito (art. 267) e 
dê ensejo a algum dos pressupostos do art. 485, I-IX, pode 
ser rescindida" ("Tratado da ação rescisória". Campinas: 
Bookseller, 1998, p. 171). 
5. […]; 6. […]; 7. […]; 
8. No caso concreto a Fazenda Nacional ajuizou ação 
rescisória para discutir a exorbitância de verba honorária, o 
que considero incabível (pedido juridicamente impossível). 
Sendo assim, DIVIRJO DO RELATOR para CONHECER 
PARCIALMENTE e, nessa parte, NEGAR PROVIMENTO 
ao recurso especial.” 
(STJ; REsp 1217321/SC Recurso Especial 2010/0192839-
7; Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; Rel. p/ Acórdão Min. 
MAURO CAMPBELL MARQUES; Órgão: 2ª Turma; 
Julg. 18/10/2012; Fonte DJe 18/03/2013).

De outra sorte, reproduzo abaixo o que dispõe o artigo 512 
do CPC:

“O julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a 
sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de 
recurso”.

Para melhor aplicação do artigo 512 do CPC, reproduzo  
interessante colocação da doutrina, como abaixo:  

“O artigo 512 é relevante para determinação do objeto 
da ação rescisória: havendo a substituição nele referida, a 
rescisão terá de atacar o julgado do recurso e não a sentença 
recorrida.” (Comentário ao artigo 512 'in' Código de 
Processo Civil Anotado; Humberto Teodoro Júnior; 13ª ed.; 
Ed. Forense; Rio de Janeiro; 2009; p.486).

 
Também a Corte Superior de Justiça firmou entendimento 

sobre a substituição da sentença pelo acórdão emitido por órgão colegiado 
em grau de recurso, como se define pelo julgado abaixo:
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“Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA 
AJUIZADA EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NÃO 
CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR 
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO 
DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. 
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO 
E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não é cabível ação rescisória de acórdão que não 
conheceu de apelação por intempestividade.
2. Somente os acórdãos que enfrentam o mérito da questão 
são sujeitos a rescisão, na forma do art. 485, caput, do 
CPC. Nesse caso, o pronunciamento do órgão ad quem 
substitui a sentença contra a qual foi manejada o recurso. 
Porém, tal não ocorre quando o tribunal competente para 
o julgamento do apelo, dele não conhece. Nesse caso, não 
havendo substituição da sentença hostilizada, somente essa 
poderá dá ensejo ao ajuizamento de ação rescisória, mas 
não o acórdão.
3. Ademais, o prolongamento por tempo indeterminado 
de litígios judicializados, ainda que no âmbito de relação 
processual diversa da original, é incompatível com o direito 
à duração razoável do processo, intimamente ligado à ideia 
de proteção judicial efetiva.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, 
provido.”. (Destaquei). 
(REsp 474022/RS Recurso Especial 2002/0143295-6; Rel. 
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; Órgão: 4ª Turma; Julg. 
28/04/2009; Fonte DJe 11/05/2009).

Assim, se o órgão recursal conheceu da impugnação e sobre 
ela emitiu decisão quanto ao mérito da questão, tal decisão substitui a 
sentença, constituindo-se, afinal, no objeto da ação rescisória.

No presente caso, o que se constata é que a ação rescisória 
foi proposta contra a sentença de primeiro grau, o que se depreende do 
requerimento inicial pelo qual o autor pretende que “Seja julgado procedente 
o pedido, qual seja, rescindir a r. Sentença de 1º grau proferida pelo juízo 
da Vara Única da Comarca de Jardim – CE nos autos do processo nº 1120-
06.2000.8.06.0109, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo 
Civil...” (sic!) – vide fl. 12, 6º parágrafo.
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Entretanto, o autor omitiu, na exposição dos fatos e em suas 
argumentações, a submissão da sentença ao crivo desta Corte mediante 
recurso dele próprio, demandante, embora apresentando certidão de 
trânsito em julgado para aferição da tempestividade da ação – vide fl. 13.

Observe-se que desde a data da prolação da sentença que se 
pretende rescindir, em 18/07/2006, até o trânsito em julgado apresentado 
– 12/02/2009 –, decorreu cerca de três anos, cuja certificação se refere 
a  processo diverso (2000.5314.8...) e consta o Departamento Cível deste 
Tribunal de Justiça como seu emissor (fl. 13).

A conclusão óbvia é de que o trânsito em julgado aqui 
apresentado não se vincula à sentença de primeiro grau que o autor deseja 
rescindir.

Contudo, dentre a documentação apresentada pelo promovido, 
destaco a reprodução de todo o processo original, no qual constam cópias 
da apelação do autor (fls. 532/538), das contrarrazões do promovido (fls. 
542/550), do acórdão (fls. 578/579) e da mesma certidão de trânsito em 
julgado apresentada pelo autor, mas relativa ao acórdão (fl. 586).

Considerando o que estabelece o art. 512, quanto à substituição 
da sentença, e ainda a decisão reproduzida acima, pela qual “somente os 
acórdãos que enfrentam o mérito da questão são sujeitos à rescisão...”, 
pertinente a doutrinação adiante acerca da matéria.

“Efeito Substitutivo: A decisão do tribunal, dando ou 
não provimento ao recurso, não importa, substituirá a 
sentença ou a decisão recorrida. Nesse caso, é bom frisar 
que o julgamento do mérito do recurso só acontecerá se 
o recurso for efetivamente conhecido, isto é, se estiverem 
presentes todos os requisitos para se fazer um juízo de 
admissibilidade positivo. Desse modo, se o recurso for 
conhecido (admitido), mas não for provido no mérito, 
o acórdão terá caráter substitutivo; se for conhecido e 
provido, apenas na hipótese de error in judicando é que ele 
terá efeito substitutivo.” 
(Miranda, Gilson Delgado in Código de Processo 
Interpretado; Coordenador Antônio Carlos Marcato; 3ª 
edição; Ed. Atlas; São Paulo; 2008; p. 1.754).



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 377 - 406, 2015404

E também quanto ao vínculo para com a decisão rescindenda:

“Por não se tratar de sentença de mérito, descabe a 
rescisória, segunda a jurisprudência, exemplificativamente, 
contra: a) acórdão que não conhece do recurso; b) acórdão 
que não anula o processo; c) despacho que julga deserto o 
recurso; d) sentença que extingue o processo por abandono 
de causa; e) acórdão ou sentença que conclui pela carência 
de ação. O art. 269 do CPC aponta os casos em que haverá 
resolução do mérito, e, portanto, em condições de ostentar 
'sentença de mérito transitada em julgado', para efeito de 
rescisória.” 
(Theodoro Júnior, Humberto; Código de Processo Civil 
Anotado; 13ª ed.; Ed. Forense; Rio de Janeiro; 2009; p.486).

Análise do acórdão emitido pela Terceira Câmara Cível desta 
Corte sobre a demanda original (fls. 578/579) permite constatar o caráter 
substitutivo desta decisão, uma vez que o recurso foi conhecido e não 
provido para confirmação da sentença, conforme orientação da doutrinação 
primeira, além de não se incluir entre as exceções elencadas na última 
doutrina.

Portanto, razão assiste ao promovido quanto à impossibilidade 
jurídica do pedido referente à sentença original, corroborado pela 
consistente argumentação do eminente representante da Procuradoria de 
Justiça em seu elaborado parecer, porquanto caberia o ajuizamento da ação 
para rescindir o acórdão emitido por esta Corte, que substituiu a sentença 
original nos termos do art. 512 do CPC.

A diversidade da decisão rescindenda, como aqui ocorrida, 
já foi objeto de exame dos tribunais pátrios revelando a impossibilidade 
jurídica do pedido em casos tais, como reproduzido adiante:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA 
DE SENTENÇA DE MÉRITO INTEGRALMENTE 
SUBSTITUÍDA POR ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA 
DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA 
DECISÃO RESCINDENDA. PROCESSO QUE SE 
EXTINGUE, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
1. Revela-se juridicamente impossível o pedido rescisório 
que ataca a sentença de 1º grau, em vez do acórdão que a 
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substituiu (CPC, art. 512). Assim, a pretensão haveria de 
estar direcionada à desconstituição da decisão de segunda 
instância, e não da sentença. Precedente desta Seção (AR 
nº 1999.01.00.007866-0). 2. De outro lado, a ausência 
de juntada da certidão de trânsito em julgado da decisão 
rescindenda, que constitui pressuposto objetivo da ação 
rescisória, também acarreta a inadmissibilidade da ação. 3. 
Ação rescisória que se extingue, sem julgamento do mérito, 
por impossibilidade jurídica do pedido (CPC, art. 267, VI, e 
art. 295, p. único, III).” 
(TRF1; AR 103073/DF 1999.01.00.103073-1; Rel. 
Desembargador Federal FAGUNDES DE DEUS; 
Julgamento: 29/06/2004; Órgão: 3ª Seção; Publicação: 
18/08/2004 DJ p.01).

Também a Corte Superior assim decidiu:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
RESCISÓRIA. PEDIDO. DIREÇÃO CONTRA 
SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO 
POSTERIOR QUE A SUBSTITUIU. PEDIDO. 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO DO ART. 
535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ARTS. 485, V, 
E 512 DO CPC. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.” 
(STJ; AgRg no REsp 1369630/BA Agr. Reg. no Rec. Esp.; 
2013/0047123-8; Rel. Min. OG FERNANDES; Órgão: 2ª 
Turma; Julg. 22/10/2013; Fonte DJe 20/11/2013).

Por outro lado, o que se extrai de todo o arrazoado do autor 
é a pretensão de revisar a análise documental da demanda, bem como sua 
legalidade, com nova apreciação das condições ali estabelecidas e das 
provas evidenciadas na ação original que fundamentaram a sentença de 
primeiro grau.

Como destacado no mesmo parecer ministerial, não cabe 
transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal, posto que a demanda, 
de caráter  especial, deve-se voltar contra a decisão de mérito transitada 
em julgado, quando presente pelo menos uma das hipóteses taxativas do 
artigo 485 do CPC.
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Portanto, por tudo quanto aqui restou exposto, e em 
consonância com o disposto no parecer do Ministério Público, EXTINGO 
A AÇÃO por carência de suas condições, considerando a impossibilidade 
jurídica de rescindir a sentença original havendo acórdão posterior que a 
substituiu, e o faço com esteio no artigo 267, VI, do Código de Processo 
Civil.

Considerando o princípio da causalidade, que orienta acerca 
das despesas da demanda, condeno o autor ao pagamento dos honorários 
advocatícios, os quais, por inexistir condenação, fixo em R$ 1.000,00 (mil 
reais) nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

É como voto. 

Fortaleza, 26 de maio de 2015.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0180777-52.2011.8.06.0001/50000
EMBARGANTE: ESTADO DO CEARÁ
EMBARGADO: FERNANDO CÉSAR FERREIRA DE QUEIROZ 
RELATOR: DES. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE

EMENTA:  DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO 
CÍVEL. AUSÊNCIA   DE OMISSÃO, 
CONTRARIEDADE OU OBSCURIDADE NO 
ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO 
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS 
I N T E R P O S TO S  PA R A F I N S  D E 
PREQUESTIONAMENTO. NECESSÁRIA 
OBSERVÂNCIA DOS LINDES TRAÇADOS 
EM LEI (ART. 535, INCISOS I E II DO 
CPC). O OBJETIVO DOS ACLARATÓRIOS 
NÃO É ASSEGURAR O REQUISITO DO 
PREQUESTIONAMENTO DOS RECURSOS 
EXTRAORDINÁRIOS. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM 
DESPROVIDOS. 
1. Observando-se as razões recursais, verifica-se 
que o objetivo da parte embargante consiste em 
sanar provável omissão do acórdão embargado 
quanto à ausência de uma das condições da ação, 
qual seja, possibilidade jurídica do pedido, já que a 
vertente ação visando a nomeação do requerente foi 
proposta após o término da validade do concurso. 
2. Ocorre, todavia, que a matéria em tablado foi 
discutida e apreciada no corpo do voto guerreado. 
Deveras, restou demonstrado que o surgimento 
da vaga pleiteada pelo candidato se dera no 
transcorrer do prazo de validade do certame, o 
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que demonstraria a permanência do interesse de 
agir do demandante, assim como a possibilidade 
jurídica do pedido.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça 
já se manifestou acerca da possibilidade de 
ajuizamento de ação visando o ato de nomeação, 
após o encerramento do interstício de validade do 
concurso, porém observado o lapso prescricional 
quinquenal: AgRg no Ag 1039539/MG, Rel. 
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009 e RMS 
23218/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJ 
27/08/2007, p. 276. 
4. No caso dos autos há que se consignar o mero 
intuito da embargante em rediscutir a matéria já 
apreciada, algo incabível em sede de aclaratórios. 
Incidência da Súmula 18 do TJCE.
5. Por fim, o objetivo dos aclaratórios não é 
assegurar o requisito do prequestionamento dos 
recursos extraordinários, como assim pretende a 
insurgente, mas sim integrar a decisão impugnada, 
sanando possíveis vícios, tais como omissão, 
contrariedade ou obscuridade, o que não se 
visualiza no caso em apreço.
6 .  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 

ACÓRDÃO

Acordam os integrantes da Primeira Câmara Cível, por 
julgamento de Turma, unanimemente, em conhecer os embargos de 
declaração interpostos e negar-lhes provimento.

Fortaleza, 15 de julho de 2013. 
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RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos de Embargos de Declaração, 
interpostos pelo ESTADO DO CEARÁ, em desfavor de FERNANDO 
CÉSAR FERREIRA DE QUEIROZ, nos autos da Apelação Cível 
registrada sob o nº  0180777-52.2011.8.06.0001.

O acórdão embargado, prolatado pela colenda 1ª Câmara 
Cível deste Tribunal de Justiça, ostenta a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.  
CONCURSO PÚBLICO PARA  ANALISTA 
CONTÁBIL FINANCEIRO DA SEFAZ. QUESTÕES 
PRELIMINARES REJEITADAS.  CANDIDATO 
APROVADO NO CERTAME. SURGIMENTO 
DE VAGAS NO DECORRER DA VALIDADE DO 
CONCURSO. INTERESSE PÚBLICO. DIREITO 
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E NÃO MERA 
EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES DO 
STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E 
PROVIDO, A FIM DE DETERMINAR A NOMEAÇÃO 
DO APELANTE NO REFERIDO CARGO. 
1. O cerne da questão controvertida consiste em averiguar 
a possibilidade de nomeação de candidato inserto no 
número de vagas oferecidas no edital em razão da posterior 
desistência de outros candidatos. 
2. Preliminarmente, insta assentar que o exame da 
legalidade do ato questionado não pode ser subtraído do 
Poder Judiciário. No caso em apreço, o surgimento de 
vagas se dera no decorrer do prazo de validade do concurso, 
razão pela qual não subsiste a preliminar de perda de objeto 
arguida pelo apelante, em razão da ulterior expiração 
do prazo de validade do certame. Precedente do STJ. 
PRELIMINAR REJEITADA. 
3. Outrossim, não prospera a segunda questão preliminar 
suscitada pelo Estado do Ceará, vez que prevalece 
nos Tribunais pátrios o entendimento de que não 
há imprescindibilidade de citação de todos demais 
participantes do certame público para composição da lide, 
haja vista que não há interferência na órbita de direitos dos 
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outros candidatos, notadamente porque a nomeação ao 
cargo visado é mera expectativa de direito. PRELIMINAR 
REJEITADA.
4. Nos autos, resta comprovada a nomeação de 63 
candidatos, bem como a desistência de 05 aprovados. 
Destarte, verifica-se que os próximos 05 candidatos 
deveriam ter sido nomeados, a fim de que o total de 63 
candidatos nomeados fosse integralizado. 
5. Acerca do direito subjetivo à nomeação do promovente, 
insta salientar a evolução da jurisprudência dos Tribunais 
Superiores quanto à matéria em apreço. Deveras, a antiga 
visão de que apenas os candidatos aprovados dentro 
do número de vagas ofertadas no edital teriam direito à 
nomeação foi superada. Portanto, conquanto o candidato 
esteja classificado no grupo do cadastro de reserva, possui 
o direito à nomeação, uma vez demonstrado interesse e 
necessidade da Administração.
6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E 
PROVIDO, A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA 
“A QUO” E DETERMINAR A NOMEAÇÃO DO 
PROMOVENTE/APELANTE NO REFERIDO CARGO, 
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO. 

Irresignada, a parte agravada interpôs Embargos de 
Declaração, asseverando, em síntese, a necessidade de extinção do feito, 
sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, já que 
a vertente ação foi proposta após o término da validade do concurso. 
Outrossim, assevera que o Estado do Ceará não foi omisso em proceder a 
nomeação do candidato, vez que “as vagas que surgiram por desistência 
de candidatos mais bem classificados (fls. 93 e 98) se deram apenas 05 
(cinco) dias antes do término do prazo de validade do certame.”. Por fim 
prequestiona o art. 37, III, da CRFB. 

Contrarrazões às fls. 12/24, por meio das quais assevera a 
parte adversa que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão e 
que o objetivo dos vertentes aclaratórios é rediscutir o mérito do julgado. 

Eis o breve relato. Sem revisão (art. 34, § 3º, RITJCE). 

Fortaleza, 5 de setembro de 2013.
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VOTO 

Ao verificar os requisitos de admissibilidade para a 
interposição de ambos os embargos de declaração, reconhece-se que houve 
o preenchimento por completo das diretrizes presentes, sobretudo, nos 
arts. 535 e 536, CPC. Vislumbra-se, portanto, os requisitos intrínsecos e 
extrínsecos para o conhecimento do pleito recursal.

Observando-se as razões recursais, verifica-se que o objetivo 
da parte embargante consiste em sanar provável omissão do acórdão 
embargado quanto à ausência de uma das condições da ação, qual seja, 
possibilidade jurídica do pedido, já que a vertente ação visando a nomeação 
do requerente foi proposta após o término da validade do concurso.

Inicialmente, importa ressaltar que os embargos de declaração, 
por expressa previsão contida no art. 535, CPC servem para sanar uma 
obscuridade, contradição ou omissão existente na sentença ou no acórdão, 
já que é possível o magistrado, no árduo ofício de julgar, cometer alguns 
desses equívocos e, para a consagração da justiça, a legislação processual 
civil previu esse mecanismo. Ainda, sob essa ótica, lecionam Nelson Nery 
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de processo civil comentado 
e legislação processual civil extravagante em vigor. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1997, p. 781): “os embargos de declaração têm 
finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 
dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da 
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório”. 

É uma espécie de recurso, portanto, de fundamentação 
vinculada (DIDIER JR., Fredie e CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso 
de processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo 
nos tribunais. Vol. III. Bahia: Juspodivm, 2007, p. 159).

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PREVIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 
MONETÁRIA. ART. 1º- F DA LEI N. 9.494/97, COM 
A REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA 
IMEDIATA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
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1. Os embargos de declaração, como recurso de 
fundamentação vinculada que é, tem por fim a 
integração do pronunciamento judicial, a fim de que 
prevaleça a função precípua deste Superior Tribunal, 
qual seja, a de uniformizar a aplicação e interpretação 
da matéria infraconstitucional.[...] 
(EDcl no AgRg no REsp 1224727/RS, Rel. Ministro 
GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2011, 
DJe 13/12/2011) (Sem grifos no original)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - RECURSO DE 
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA - HIPÓTESES 
EXAUSTIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 535 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
1. O objeto dos embargos declaratórios é extirpar do 
pronunciamento judicial vícios lógicos ou de mera 
expressão que impeçam ou dificultem a inteligibilidade 
do quanto decidido. 2. A utilização dos embargos 
declaratórios para fins de suscitar nova apreciação 
da matéria decidida pelo órgão prolator da decisão 
embargada incide no óbice intransponível da vinculação 
da fundamentação recursal às estritas hipóteses do art. 
535, do Código de Processo Civil. 3. Não se conhece dos 
embargos de declaração, quanto ao fundamento que não 
descreve objetivamente o suposto vício a ser extirpado do 
provimento judicial. […] 
(TJCE - Embargos de Declaração 9528200480601052 - 
Relator(a): JOSÉ MÁRIO DOS MARTINS COELHO 
- Órgão julgador: 6ª Câmara Cível  - Data de registro: 
04/10/2011)  (Sem grifos no original)

Ocorre, todavia, que a matéria em tablado foi discutida e 
apreciada no corpo do voto guerreado. Deveras, restou demonstrado que o 
surgimento da vaga pleiteada pelo candidato se dera no transcorrer do prazo 
de validade do certame, o que demonstraria a permanência do interesse de 
agir do demandante, assim como a possibilidade jurídica do pedido:

Preliminarmente, insta assentar que o exame da legalidade 
do ato questionado não pode ser subtraído do Poder 
Judiciário. No caso em apreço, o surgimento de vagas 
se dera no decorrer do prazo de validade do concurso, 
razão pela qual não subsiste a preliminar de perda de objeto 
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arguida pelo apelante, em razão da ulterior expiração do 
prazo de validade do certame. Acrescente-se, ademais, 
que não há nos fólios informações acerca da nomeação do 
autor, o que corrobora a tese aqui esposada, já que subsiste 
o interesse do promovente em ver sua pretensão atendida.  
(fl. 550). 

Acerca da possibilidade de ajuizamento de ação visando o ato 
de nomeação, após o encerramento do interstício de validade do concurso, 
porém observado o lapso prescricional quinquenal, insta reproduzir 
o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em casos 
análogos aos dos autos, aduziu:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 
INSURGÊNCIA CONTRA ATO DE NOMEAÇÃO APÓS 
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. FALTA DE 
INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 
Não caracteriza falta de interesse processual o fato de a 
ação ter sido intentada após expirado o prazo de validade 
do concurso, nos casos em que não se questionam os 
atos da Administração relacionados à realização do 
concurso público, mas sim atos referentes à nomeação dos 
demandantes. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no Ag 1039539/MG, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2008, 
DJe 02/03/2009)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO 
DO ATO CONVOCATÓRIO. INÍCIO DO PRAZO 
DECADENCIAL. 
I - Não caracteriza falta de interesse processual o fato de 
o mandamus ter sido impetrado após expirado o prazo 
de validade do concurso, porquanto não se questiona 
atos da Administração relacionados à realização do 
concurso público, mas sim atos referentes à nomeação dos 
aprovados. II - O início do prazo decadencial do mandado 
de segurança em que se impugna a forma de publicidade 
do ato convocatório de candidatos aprovados é a data da 
publicação desse ato, não restaurando o prazo decadencial 
requerimento administrativo no qual se postulava a 
investidura no cargo, sob fundamento de invalidade 
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daquele ato. III - Na espécie, a convocação da impetrante, 
via diário oficial, se deu em 16.01.2004 (fl. 04), sendo que o 
presente writ só foi impetrado em 16.01.2006. Decadência 
configurada. Mandado de Segurança extinto, em razão da 
decadência da impetração. 
(RMS 23218/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 28/06/2007, DJ 27/08/2007, p. 276).
(sem grifos nos originais)

Destarte, há que se consignar o mero intuito da embargante 
em rediscutir a matéria já apreciada, algo incabível em sede de aclaratórios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER 
DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO 
DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA 
INTERPOSIÇÃO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. 
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRIMEIROS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 
CONHECIDOS. 
(EDcl no AgRg no AREsp 131.715/RS, Rel. Ministro 
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA 
DE CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES. SÚMULA 18 
DO TJCE. REEXAME DE MATÉRIA APRECIADA. 
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 
1 - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver 
no julgado obscuridade, omissão ou contradição, conforme 
expõe o artigo 535 do Código de Processo Civil, para 
sanar inexatidões materiais ou erros de cálculo, nos termos 
do artigo 463, inciso I, também, do CPC e, ainda, para o 
prequestionamento de matéria constitucional e legal no 
sentido de possibilitar a propositura de Recursos Especial 
e Extraordinário. 2 - Não se prestam os embargos de 
declaração ao reexame da matéria que já tenha sido 
efetivamente apreciada, de modo a possibilitar um 
novo julgamento, restando, pois, inviável dissociar os 
embargos de declaração das finalidades integrativa 
e aclaratória que lhes são inerentes, é tanto que, 
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ainda que manejados apenas com a finalidade de 
prequestionamento não havendo omissão, contradição, 
obscuridade ou erro manifesto, restarão desacolhidos. 
3 - Recurso conhecido e rejeitado. 
(TJCE - Embargos de Declaração 6892159200680600012 
– Relator(a): SÉRGIA MARIA MENDONÇA MIRANDA 
- Órgão julgador: 6ª Câmara Cível - Data de registro: 
18/11/2011)
(Sem grifos nos originais)

Neste diapasão, a Súmula 18 desta egrégia Corte de Justiça 
Alencarina:

Súmula 18. São indevidos embargos de declaração que têm 
por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já 
apreciada.

Por fim, conquanto articulados com fim de prequestionamento, 
devem os embargos de declaração observar os lindes traçados em lei, o 
que não se verifica na espécie. Deveras, o objetivo dos aclaratórios não é 
assegurar o requisito do prequestionamento dos recursos extraordinários, 
como assim pretende o embargante, mas sim sanar os defeitos enumerados 
nos incisos I e II do art. 535 do CPC:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: 

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou 
contradição; 
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o 
juiz ou tribunal

Neste sentido,  é assente o entendimento deste Órgão Julgador:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS 
DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO, 
OBSCURIDADE E OMISSÃO ACERCA DE 
QUESTÕES APRECIADAS EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO 
COMPLETO, NÍTIDO E FUNDAMENTADO. 
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. 
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EMBARGOS REJEITADOS, AINDA MAIS QUANDO 
EVIDENTE O INTUITO DO EMBARGANTE DE 
PREQUESTIONAR A MATERIA. EMBARGOS 
REJEITADOS. 
1 - Os embargos de declaração têm a função de eliminar 
obscuridade, omissão ou contradição do julgado 
embargado, sendo vedada sua utilização para suscitar 
novos questionamentos ou mesmo rediscutir a matéria. 2 - 
Mesmo com a finalidade de prequestionamento, devem 
os aclaratórios se ater às hipóteses previstas no art. 535, 
do CPC. 3 - O órgão julgador não está obrigado a rebater 
todos os argumentos trazidos pelo recorrente, devendo 
fundamentar a decisão de acordo com o seu convencimento. 
4 - Ocorre, porém, que quando dos embargos com fins 
de prequestionamento aos Tribunais Superiores, é 
dever da parte embargante abordar, de forma analítica, 
explícita e clara, a omissão e/ou violação dos artigos 
invocados, o que não aconteceu na hipótese. Inexistindo 
omissão, contradição ou obscuridade na decisão 
embargada, mostram-se incabíveis os aclaratórios 5 
- Embargos declaratórios conhecidos e improvidos. (sem 
grifos no original) 
(TJCE - Embargos de Declaração 217462200880600002 
- Relator(a): FRANCISCO SALES NETO - Órgão 
julgador: 1ª Câmara Cível - Data de registro: 06/10/2010 
)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. 
VÍCIOS INEXISTENTES. DESNECESSIDADE 
DE RESPONDER A TODOS OS ARGUMENTOS 
DA PARTE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO 
MAGISTRADO (ART. 93, IX, CF/1988 E ART. 131, CPC). 
PRECEDENTES. TENTATIVA DE REJULGAMENTO 
DA CAUSA. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 18/TJCE. 
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
RECURSO DESPROVIDO. 
1. O julgador não está obrigado a responder a todos os 
reclamos das partes, devendo apreciar o que entende ser 
substancial para o deslinde do feito, proferindo sua decisão 
de modo fundamentado (art. 93, IX, da CF/1988 e art. 
131, CPC). Precedentes. 2. Tentativa de reapreciação da 
causa. Vedação expressa na Súmula nº 18 deste Tribunal: 
São indevidos embargos de declaração que têm por 
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única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já 
apreciada. 3. A interposição dos aclaratórios para fins 
de prequestionamento imprescinde seja observada a 
vocação integrativa dos embargos de declaração. Desta 
forma, não há lugar para prequestionamento quando 
inexiste, a justificar a utilização dos embargos, qualquer 
dos vícios a que alude o art. 535 do CPC. 4. Recurso 
desprovido. (sem grifos no original)
(TJCE - Embargos de Declaração 387611200680600012 
- Relator(a): FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA 
- Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Data de registro: 
17/12/2010 )
(sem grifos no original)

Em conclusão, tendo em vista que no caso em questão se 
impugna tão somente atos referentes à nomeação, e não atos relacionados 
à etapas do certame, resta patente o interesse processual do demandante/
embargado, não havendo que se falar em omissão do acórdão objurgado, 
uma vez que a questão preliminar fora devidamente analisada. Insubsistente, 
outrossim, o petitório referente ao prequestionamento do art. 37, VIII, da 
CRFB, à míngua de omissão. 

Pelo exposto conheço os embargos de declaração interpostos, 
mas para rejeitá-los, ante a inexistência de omissão, contrariedade ou 
obscuridade no acórdão acicatado.

É como voto.

Fortaleza, 15 de julho de 2013.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001414-13.2009.8.06.0119/50001
EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
EMBARGADA: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NASCIMENTO
RELATOR: DES. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO

EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL . 
E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O 
DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM 
AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO 
DE REEXAME DE QUESTÃO JÁ 
AMPLAMENTE DISCUTIDA E ANALISADA. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO A SER 
SANADA. DECISÃO FULCRADA EM 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, COM 
PRECEDENTE DO STJ. RECURSO 
IMPROVIDO.
1. É inadmissível a oposição de embargos 
declaratórios para rediscutir questões tratadas 
e devidamente fundamentadas no acórdão 
impugnado, o qual pautou-se na mais abalizada 
jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de 
Justiça como do Tribunal de Justiça do Ceará.
2. In casu, não somente a decisão monocrática 
pautou-se  na jurisprudência pátria dominante, 
tanto do Tribunal de Justiça do Ceará quanto de 
outros Tribunais Pátrios, como também o próprio 
acórdão impugnado, que trouxe à baila a mais 
recente jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça sobre o assunto, não fazendo sentido 
qualquer impugnação do embargante acerca 
de suposta carência jurisprudencial oriunda de 
Tribunal Superior, a qual, pela simples leitura das 
decisões recorridas em comento, inexiste.
3. Sendo assim, não merecem guarida os 
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desfundamentados  argumentos do embargante, 
porquanto o que pretende é unicamente o reexame 
da demanda, suscitando, para tanto, questões de 
mérito que já foram amplamente analisadas e 
discutidas durante o curso processual, albergando-
se em questões processuais irrelevantes à atual 
situação em que se encontra o feito.
4. Nos termos da Súmula 18, do TJ/CE: "São 
indevidos embargos de declaração que têm por 
única finalidade o reexame da controvérsia jurídica 
já apreciada".
5. Quanto ao pedido de prequestionamento, 
cumpre salientar que, conforme a jurisprudência 
pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
não demonstrando o recorrente qualquer omissão, 
contradição ou obscuridade, é inviável o manuseio 
dos embargos declaratórios com a finalidade de 
prequestionamento, pois os seus limites estão 
traçados no artigo 535 do Código de Processo 
Civil. 
6. Embargos Declaratórios conhecidos e 
improvidos. Decisão unânime.

   
ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal  de Justiça do 

Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos presentes Embargos 
Declaratórios, negando-lhes provimento, ante a ausência de quaisquer dos 
vícios delimitados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Bradesco 
Vida e Previdência S/A, em face do acórdão proferido às fls. 14/23, 
que, por unanimidade, conheceu do Agravo Regimental interposto pelo 
embargante para lhe negar provimento, mantendo inalterada a decisão 
monocrática recorrida, a qual trazia como apelada Maria de Fátima Oliveira 
Nascimento. 
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Em suas razões recursais, aduz o embargante haver contradição 
e omissão no acórdão, visto que a decisão monocrática não foi amparada na 
legislação vigente, sobretudo no artigo 557, §1º- A, do Código de Processo 
Civil, fato que não ensejou nenhuma manifestação pela E. Turma quando 
do julgamento do recurso. 

Afirma, outrossim, que a decisão monocrática objeto do 
presente agravo regimental justificou-se em matéria sedimentada pelo 
Tribunal de Justiça do Ceará, e não por súmula ou jurisprudência da 
Suprema Corte ou Tribunal Superior.

Requer sejam os presentes embargos recebidos no intuito de 
sanar a omissão e contradição com relação à correta aplicação do art. 557, 
§1º- A, do CPC, bem como para prequestionar a matéria em discussão, a 
fim de ter acesso à Corte Superior.

É o relatório.
Merecem ser conhecidos os presentes declaratórios, eis 

que reúnem as condições previstas na lei processual, inclusive quanto à 
tempestividade.

Inicialmente, cumpre salientar que as razões apresentadas 
pelo embargante não comprovaram a existência de eventual omissão, 
obscuridade ou contradição na decisão recorrida. 

Isso, pois, limitou-se a parte a afirmar que, na hipótese 
vertente, existem omissão e contradição no acórdão em comento, visto 
que a decisão monocrática não utilizou corretamente o disposto no artigo 
557, §1º- A, do Código de Processo Civil, fato que não ensejou nenhuma 
manifestação por parte da E. Turma quando do julgamento do recurso. 

Na realidade, o acórdão embargado solucionou a controvérsia, 
de forma a abranger a matéria aqui novamente repisada, não devendo 
prosperar, portanto, os presentes aclaratórios quanto ao mérito do recurso, a 
saber, a obrigação da seguradora recorrente de pagar o benefício à recorrida, 
fato que é incontroverso por todo o exposto nos autos, seja pela legislação 
consumerista, seja pelas disposições contratuais do respectivo contrato de 
seguro e demais documentos colacionados, seja pela jurisprudência que 
acompanha o caso.

Ora, a seguradora agravante impugnou os fatos narrados 
pelo autor, ao longo do trâmite processual, com argumentos genéricos, 
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vagos e indeterminados, destituídos de provas. Não há nos autos, portanto, 
documento algum que ateste que a doença do de cujus (diabetes) foi a 
única e exclusiva causa da amputação do seu membro inferior.

Além do mais, a negativa da seguradora ao pagamento do 
quantum indenizatório deu-se sem o prévio procedimento administrativo 
que deveria ser adotado por conta de expressa disposição contratual 
a respeito, estipulada claramente na cláusula 5.9 do contrato de seguro 
avençado, a qual impõe, dentro do prazo de 15 (quinze) dias da negativa 
da indenização, a constituição de junta médica, constituída por 3 (três) 
membros, o que não ocorreu.

Assim, a brevidade com que a seguradora se manifestou quanto 
à solicitação do segurado não somente fugiu às regras previstas no próprio 
pacto avençado quanto tolheu os direitos do consumidor contratante, sem 
nenhuma fundamentação plausível para tanto, fato que vai de encontro à 
boa-fé inerente à formalização contratual e que foi prontamente afastado 
pelo Poder Judiciário, de forma escorreita.

Faz-se imprescindível destacar que o acórdão impugnado 
colacionou jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, vista às 
fls. 19/20 dos respectivos autos do Agravo Regimental, em que arremata 
o direito da embargada, então viúva do segurado, à cobertura securitária 
pleiteada, restando expressamente assentado que “a circunstância de haver 
doença preexistente que fragilizava a saúde do segurado (...) mesmo que 
tenha contribuído indiretamente para a morte, não exime a seguradora de 
honrar sua obrigação em caso de óbito cuja causa direta não foi a doença 
omitida” (RESP Nº 765.471 – Data do julgamento: 06/12/2012).

Assim, não somente a decisão monocrática pautou-se na 
mais abalizada jurisprudência pátria, tanto do Tribunal de Justiça do Ceará 
quanto de outros Tribunais Pátrios, como também o acórdão impugnado, 
que trouxe à baila a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça sobre o assunto, não fazendo sentido qualquer impugnação do 
embargante acerca de suposta carência jurisprudencial oriunda de Tribunal 
Superior, a qual, pela simples leitura das decisões recorridas em comento, 
inexiste.

Sendo assim, não merecem guarida os desfundamentados 
argumentos da Bradesco Vida e Previdência S/A, porquanto o que pretende 
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é unicamente o reexame da demanda, suscitando, para tanto, questões de 
mérito que já foram amplamente analisadas e discutidas durante o curso 
processual, albergando-se em questões processuais irrelevantes à atual 
situação em que se encontra o feito.

Denota-se, assim, que o acórdão embargado está em 
conformidade com os dispositivos legais pertinentes, bem como com a 
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se verificando, 
portanto, equívocos quanto ao julgamento, inexistindo motivo para novo 
pronunciamento judicial sobre o caso em epígrafe.

Corroborando com o entendimento de que os Embargos 
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da 
matéria de mérito, esta Colenda Corte de Justiça editou a Súmula 18, in 
verbis:  

“Súmula 18, TJ/CE: São indevidos embargos de declaração 
que têm por única finalidade o reexame da controvérsia 
jurídica já apreciada”.

Sobre o tema, manifesta-se o Egrégio Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se constata dos excertos jurisprudenciais abaixo 
colacionados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 
INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE QUES-
TÕES DECIDIDAS. INVIABILIDADE. PREQUES-
TIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Nos termos da jurisprudência cristalizada, os embargos 
declaratórios têm por finalidade sanar eventual ambigüidade, 
obscuridade, contradição ou omissão em decisão proferida 
por órgão do Poder Judiciário e, apenas excepcionalmente, 
pode-se lhe atribuir efeito modificativo, eis que que se trata 
de instrumento processual voltado a impugnar decisões 
judiciais dotado de caráter eminentemente esclarecedor ou 
integrativo.
II. Conforme entendimento desta Corte Superior o julgador 
não precisa se pronunciar explicitamente sobre todas as 



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 409 - 461, 2015

Embargos de Declaração

425

questões levantadas pelas partes, mas deve proferir decisão 
suficientemente fundamentada.
III. A análise de matéria constitucional com o fim de 
prequestionamento de dispositivos constitucionais não 
pode ser acolhido quando inexiIV. Embargos de 
declaração rejeitados”. 
(EDcl no RHC 30.197/BA, Rel. Ministro GILSON 
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 
02/12/2011)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS 
CORPUS. JULGAMENTO DE RECURSO DE 
APELAÇÃO. CÂMARA CRIMINAL EXTRA-
ORDINÁRIA, COMPOSTA POR JUÍZES NÃO 
INTEGRANTES DO QUADRO DE JUÍZES DE DIREITO 
SUBSTITUTOS EM SEGUNDO GRAU. INEXISTÊNCIA 
DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO 
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acórdão fundamentou válida e expressamente o 
motivo que deu ensejo à mudança do entendimento, até 
então firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 
a decisão Plenária do Supremo Tribunal Federal que julgou 
válida a instituição, por parte do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, de Câmaras Criminais extraordinárias 
formadas majoritariamente por juízes de primeiro grau, 
arregimentados voluntariamente (HC 96.821/SP, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 08/04/2010).
2. O real objetivo dos Embargantes é conferir efeitos 
modificativos aos presentes embargos, visando, 
efetivamente, à revisão do julgamento que não lhe foi 
favorável, pretensão que não se coaduna com a via eleita, 
cuja finalidade é sanar eventual omissão, contradição ou 
obscuridade na decisão embargada, inexistentes na espécie.
3. Embargos rejeitados”.
(EDcl no HC 155.019/SP, Rel. Ministra LAURITA 
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 
02/12/2011)

Constata-se, então, ser inviável o manejo dos Embargos 
Declaratórios com o fim de rediscutir questões tratadas e devidamente 
fundamentadas na decisão recorrida, haja vista serem incabíveis para 
provocar novo julgamento da lide.
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Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre salientar 
que, conforme a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça, não demonstrando a recorrente qualquer omissão, contradição 
ou obscuridade, é inviável o manuseio dos embargos declaratórios com a 
finalidade de prequestionamento, pois os seus limites estão traçados no 
artigo 535 do Código de Processo Civil. 

É o que se infere dos seguintes precedentes do Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. 
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 
211/STJ. COISA JULGADA. EFEITOS. LIMITES 
SUBJETIVOS. SUCESSÃO. EXTENSÃO. PROVAS. 
REEXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
- Inexiste omissão no acórdão recorrido se busca a parte, 
em embargos de declaração, inovar seus argumentos, 
trazendo questão não abordada na peça de defesa, sentença 
ou apelação.
- Os embargos declaratórios, mesmo quando manejados 
com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis 
se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios 
que autorizariam a sua interposição.
- Os embargos de declaração interpostos após a formação 
do acórdão, com o escopo de prequestionar tema não 
veiculado anteriormente no processo, não caracterizam 
prequestionamento, mas pós-questionamento. Incidência 
da Súmula nº 211 do STJ.
(...).
- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 
improvido.”
(REsp 775.841/RS, Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 
26/03/2009).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. 
EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. 
PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO INEXE-
QUÍVEL. PRECEDENTES.
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1. Prevê o art. 619 do CPP e 263 do RISTJ a possibilidade de 
manejo dos embargos de declaração para apontar omissão, 
contradição ou obscuridade na sentença ou acórdão, não se 
prestando o integrativo, portanto, para rediscutir a matéria 
já apreciada.
2. Os embargos de declaração não se revelam meio 
adequado para o reexame de matéria decidida pelo órgão 
julgador, mormente, quando denotam o objetivo de 
reformar o julgado em vista da não concordância com os 
fundamentos presentes na decisão recorrida.
3. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos 
de declaração é aquela verificada no interior do julgado, 
que se relaciona com a fundamentação e a sua respectiva 
conclusão, o que não ficou evidenciado pelo embargante.
4. Refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça 
apreciar suposta ofensa à matéria constitucional, ainda que 
para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da 
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1073085/SP, Rel. Ministro 
ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/RJ), TERCEIRA SEÇÃO, julgado 
em 27/04/2011, DJe 23/05/2011).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO 
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DE 
ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE 
DE RECURSO ESPECIAL - IMPROPRIEDADE - 
EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de índole 
particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido 
de uma decisão eivada de vício, não possuindo natureza de 
efeito modificativo. Saliente-se que, excepcionalmente, 
pode haver modificação na decisão, entretanto, somente em 
decorrência da correção de algum dos vícios elencados no 
art. 535 do CPC, o que não se verificou na espécie.
II - Quanto ao prequestionamento dos artigos da 
Constituição Federal para fins de interposição de recurso 
extraordinário, tem-se que a matéria vai além da previsão 
legal de Embargos de Declaração (CPC, art. 535, I e II), 
sendo remansoso o entendimento neste Sodalício no 
sentido da impropriedade de tal pretensão em sede de 
Recurso especial.
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III - Não há que se falar em omissão do Acórdão da Apelação 
e dos Embargos de Declaração interpostos na instância 
estadual, bem como das Decisões monocráticas desta 
Relatoria e do Acórdão proferido no Agravo Regimental. 
Todos os julgamentos foram claros quanto à tese levantada 
no Apelo especial referente à deficiência do laudo pericial.
IV - Estando o Acórdão Embargado devidamente 
fundamentado, inclusive em jurisprudência sedimentada 
desta Corte, são inadmissíveis os embargos que pretendem 
reabrir a discussão da matéria. Embargos de Declaração 
rejeitados.”
(EDcl no AgRg no REsp 1179046/PR, Rel. Ministro 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
17/05/2011, DJe 27/05/2011).

Por todo o exposto, diante dos argumentos acima expendidos, 
conheço dos presentes Embargos de Declaração, negando-lhes provimento, 
ante a ausência de qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

É como voto.

Fortaleza, 18 de janeiro de 2013.
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PROCESSO Nº 22491- 47.2009.8.06.0000/1.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGANTES: ADOLFO MACHADO PORTELA E OUTRAS.
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
RELATOR: DES. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA.

EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL . 
E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O 
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.   
EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM MERO 
INADIMPLEMENTO E PROVA BASTANTE 
A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 
DA CDA. OMISSÃO. PROVIMENTO SEM 
EFEITOS INFRINGENTES.
1. O indeferimento de exceção de pré-executividade, 
fundado na falta de comprovação de plano, 
pelos sócios corresponsáveis, da inocorrência 
de qualquer das situações previstas no art. 135, 
caput, do CTN, não significa admissão judicial de 
redirecionamento da execução fiscal com amparo 
em mero inadimplemento da obrigação tributária. 
2. O deferimento de baixa da inscrição no Cadastro 
Geral da Fazenda (CGF) e a inexistência de 
cassação desta até a efetivação do cancelamento 
não são suficientes a elidir a presunção de 
veracidade da CDA , diante da possibilidade 
de posterior apuração de obrigação tributária, 
inclusive aquela oriunda de ato praticado com 
excesso de poderes, infração à lei, contrato e 
estatuto, a ensejar, portanto, a responsabilização 
pessoal descrita no art. 135 do CTN.  
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, 
mas sem concessão de efeitos infringentes.     
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ACÓRDÃO

Acordam os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas Turmas, unanimemente, 
em conhecer dos embargos de declaração, para dar-lhes provimento, mas 
sem concessão de efeitos infringentes,  nos termos do voto do relator.

Fortaleza, 13 de fevereiro de 2012.

RELATÓRIO

Cuida-se de aclaratórios opostos, sob o fundamento de 
omissão, em face do desprovimento de agravo de instrumento manejado 
pelos embargantes (fls. 269-272).

Os recorrentes aduzem (fls. 275-277):
a) falta de exame da documentação acostada à peça recursal, 

comprobatória da ilegitimidade dos insurgentes para figurar na execução 
fiscal em apreço, cuja responsabilização advém de mero inadimplemento 
da obrigação tributária; 

b) consoante documentos de fls. 37-8, a Secretaria da Fazenda 
deferiu o cancelamento da inscrição da sociedade empresária/contribuinte 
do tributo perante o Cadastro Geral da Fazenda (CGF), o que evidencia 
que não foi apurado pela Fiscalização Estadual qualquer ato contrário à lei 
ou ao contrato social (CTN, art. 135, inc. III), pois quando tal ocorre, dá-
se a cassação de mencionada inscrição, nos termos do art. 29 da Instrução 
Normativa nº 33/1993.

Em contrarrazões, o recorrido rebate (fls. 307-311):
a) os embargantes pretendem o reexame da causa em sede de 

aclaratórios, o que é descabido;
b) o documento de fl. 38 ressalva a cobrança de débitos 

tributários eventualmente apurados, por certo do contribuinte e dos 
corresponsáveis previstos na legislação tributária, pelo que a baixa 
da sociedade empresária perante o cadastro fiscal não interfere na 
responsabilização prevista no art. 135, inc. III, do CTN;   

É o relatório.
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VOTO

De princípio, ao contrário do que afirma o ente público na 
contraminuta dos aclaratórios, não vislumbro o propósito dos embargantes 
de nova apreciação do agravo de instrumento, mas de suprimento da falta 
de análise de documento acostado à peça  recursal deste.

Por conseguinte e também porque presentes os demais 
requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos 
embargos de declaração.

No mérito, efetivamente este órgão fracionário não analisou 
o argumento recursal no sentido de que a responsabilidade pessoal de que 
trata o art. 135,  inc. III, do CTN não pode decorrer de mero inadimplemento 
da obrigação tributária pelo contribuinte.

De igual, não foi analisada a certidão de cancelamento da 
inscrição no Cadastro Geral da Fazenda a pedido da sociedade empresária, 
tida pelos embargantes como documento primordial para elidir sua 
responsabilidade tributária, o que passo a fazer agora.

Quanto ao primeiro aspecto, diversamente do que alegam 
os recorrentes, os fólios não evidenciam que o caso concreto envolva o 
redirecionamento da execução fiscal com esteio no descumprimento 
da obrigação principal per se, tendo o juízo a quo, na verdade, 
indeferido a exceção de pré-executividade porque os requerentes 
não demonstraram de plano a inocorrência de qualquer das situações 
ensejadoras da corresponsabilização (art. 135, caput, do CTN), é dizer, 
não se desincumbiram do ônus de comprovar que o inadimplemento não 
se originou de atos praticados com excesso de poderes, infração da lei, 
contrato social ou estatuto; confira-se (fls. 84-7):       

Infere-se, pois, que o sócio deve responder pelos débitos 
fiscais no período em que exerceu a administração da 
sociedade apenas se ficar provado que agiu com dolo 
ou fraude e exista prova de que a sociedade, em razão 
de dificuldade econômica decorrente desse ato, não 
pôde cumprir o débito fiscal, prova esta necessária e 
não apresentada em sede de exceção, a qual deverá ser 
apresentada pelos corresponsáveis apontados na CDA, 
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ante a inversão do ônus da prova, em necessária dilação 
probatória, não admitida em sede de exceção de pré-
executividade.

Sendo assim o redirecionamento da execução fiscal, que é 
a indicação na CDA (fl. 04), do nome do corresponsável             
(Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, I; CTN, art. 202, I), confere ao 
indicado a condição de legitimado passivo para a relação 
processual executiva (CPC, rat. 568, I), confirmando, por 
presunção (CTN, art. 204), a existência da responsabilidade  
tributária (CTN, art. 134; art. 135), matéria que, se for o 
caso, deverá ser decidida pela vias cognitivas próprias, 
especialmente, a dos Embargos à Execução, devido à 
necessidade de produção de provas.
Destarte, não restou comprovado de forma verossímil, 
nos documentos colacionados a presente exceção, que 
a inadimplência ocorrida fora por conta da adversidade 
financeira da empresa, capaz de ensejar ausência de 
responsabilidade dos sócios.            

Nesse tocante, o decisório encontra-se em perfeita sintonia 
com a jurisprudência assente no STJ e nesta Corte de Justiça, cujas ementas 
restaram transcritas na decisão embargada.

Ademais, o fato de não ter sido cassada a inscrição da pessoa 
jurídica/contribuinte (art. 29 da Instrução Normativa nº 33/1993, cópia às 
fls. 278-295), assim como de o Fisco ter deferido o pedido de cancelamento 
da inscrição perante a Fazenda Estadual (arts. 23 e s.), mencionados pelos 
embargantes, não são bastantes a elidir a presunção de veracidade de que 
se reveste a CDA, como bem ressaltou o julgador de 1º grau. 

É que tais circunstâncias não impedem a posterior apuração de 
obrigação tributária, inclusive, oriunda de ato praticado nos termos do art. 
135, do CTN, a ensejar, portanto, a responsabilização pessoal, conforme 
ressalva constante da certidão de fl. 38, em consonância com o art. 31 do 
ato administrativo mencionado, verbis:

Art. 31. A baixa a pedido ou de ofício e a cassação não 
implicam quitação de quaisquer débitos de responsabilidade 
do contribuinte.         
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Assim, no caso concreto, não tendo os excipientes se 
desincumbido do ônus de demonstrar, de logo, que o inadimplemento não 
teve por causa excesso de poder ou infração  de lei, contrato ou estatuto, 
escorreito é o decisório singular de não acolhida do incidente. 

Do exposto, conheço dos embargos de declaração, para dar-
lhes provimento, sanando a omissão apontada, mas sem concessão de 
efeitos infringentes.     

É o voto. 
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PROCESSO Nº 0621206-57.2015.8.06.0000/50001
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA COMARCA DE FORTALEZA
EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
EMBARGADO: MARIA DO CARMO CATUNDA PONTES
ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
RELATOR: DES. FRANCISCO GLADYSON PONTES

E M E N TA :  P R O C E S S O  C I V I L . 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM 
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
D E  I N S T R U M E N TO .  O M I S S Ã O . 
I N E X I S T E N T E .  R E D I S C U S S Ã O 
D A M AT É R I A .  I N F O R M A Ç Õ E S 
PROCESSUAIS PRESTADAS PELO 
SISTEMA INFORMATIZADO DE 
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. 
NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. 
A U S Ê N C I A D E  J U S TA C A U S A . 
PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E 
IMPROVIDOS.
1. As informações processuais prestadas via 
internet têm natureza meramente informativa, o 
que descaracteriza justa causa capaz de reabrir 
prazo processual.
2. A rediscussão de questões de mérito resolvidas 
no acórdão recorrido, configura pedido de alteração 
do resultado do decisum, traduzindo mero 
inconformismo. Nesses casos, a jurisprudência 
do STJ e deste Sodalício é pacífica no sentido de 
que os embargos não merecem prosperar.
3. Para configuração do questionamento prévio não 
é necessária a menção expressa dos dispositivos 
infraconstitucionais tidos como violados, sendo 
imprescindível, apenas, que no aresto recorrido a 
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questão tenha sido apreciada fundamentadamente, 
fato ocorrente na espécie.
4. Agravo Regimental conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, 
em conhecer dos Embargos de Declaração, para negar-lhes provimento, 
nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão.

Fortaleza, 4 de maio de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BRADESCO 
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra acórdão prolatado por 
esta Terceira Câmara Cível, nos autos do Agravo Regimental deduzido 
em face de MARIA DO CARMO CATUNDA PONTES, que negou-lhe 
provimento, ratificando a tese sufragada na decisão monocrática, proferida 
por esta Relatoria.

Nas razões recursais, o Banco embargante alega omissão 
no decisum recorrido, requerendo a sua integração, a teor do art. 535, 
do CPC. Insiste que ofertou peça contestatória, na origem, dentro do 
prazo legal, porém, considerando como dies a quo a data constante no 
sistema informatizado do Tribunal de Justiça (9/1/2013), relativamente à 
movimentação do processo. Sustenta que há justa causa capaz de motivar 
o recebimento da contestação (art. 183, § § 1º e 2º, CPC), na medida 
em que a evolução da informatização dos atos judiciais conferiu ao 
sistema eletrônico caráter de oficialidade das informações nele inseridas, 
entendimento amparado por precedentes do STJ.

É o breve relatório. 
Conclusos os autos, apresento-os em mesa para julgamento, 

independentemente de revisão e inclusão em pauta, na forma dos artigos 
34, § 3º, e 66, § 1º, ambos do Regimento Interno deste Tribunal.
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Fortaleza, 4 de maio de 2015. 

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso, 
passo à análise da controvérsia.

Sem maiores delongas, afirmo que não há nada a integrar 
no acórdão recorrido. Com efeito, entendo que a matéria versada nos 
presentes Aclaratórios visa rediscutir o thema decidendum, inadmissível 
na via eleita.

Todas as questões apontadas pelo recorrente foram bem 
delineadas no acórdão objurgado, assim como na decisão monocrática 
exarada no Agravo de Instrumento aviado, de forma que não há o que 
aclarar. 

No azo, transcrevo a fundamentação jurídica consignada no 
voto condutor do acórdão recorrido, a fim de evitar tautologia, no que 
importa:

“[…] 
Compulsando os autos é possível observar que a juntada 
do Aviso de Recebimento da carta citatório ocorreu em 
8/1/2013 (fl. 78), cujo termo final do prazo de defesa foi em 
23/1/2013. Contudo, a seguradora apresentou contestação 
somente no dia 24/1/2013.
Frise-se que o artigo 241, inciso I, do Código de Processo 
Civil, estabelece que o termo inicial do prazo para 
resposta tem início na data da juntada aos autos do aviso 
de recebimento da carta de citação. Destarte, a norma 
processual não faz nenhuma referência à publicação de 
informações pelo sistema informatizado, a qual possui 
apenas caráter informativo da movimentação do feito, sem 
sobrepor o código de ritos.
Data venia existam precedentes advogando a tese da 
agravante, tenho que as informações processuais prestadas 
via internet possuem natureza meramente informativa, 
não substituindo os meios oficiais de intimação. Em 
consonância com este entendimento são os julgados do 
Superior Tribunal de Justiça, colacionados a seguir:
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PROCESSUAL CIVIL – INFORMAÇÕES 
PROCESSUAIS PRESTADAS VIA INTERNET 
– NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA – 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A 
DEVOLUÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL.
1. A Corte Especial do STJ, anteriormente à vigência 
da Lei 11.419/2006, firmou entendimento de que as 
informações processuais prestadas via internet têm 
natureza meramente informativa, o que descaracteriza 
justa causa capaz de reabrir prazo processual. 
Precedentes do STJ.
2. Recurso especial não provido.
(REsp 809.666/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 
17/12/2008).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
INFORMAÇÕES PRESTADAS VIA INTERNET. 
NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 183, § 1°, DO 
CPC. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSENSO 
JURISPRUDENCIAL SUPERADO. SÚMULA 168/STJ.
1. As informações prestadas via internet têm natureza 
meramente informativa, não possuindo, portanto, 
caráter oficial.
2. A fortiori, eventual erro ocorrido na divulgação destas 
informações não conduz à reabertura de prazo nos moldes 
delineados no art. 183, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ: 
ERESP 503.761/DF, Corte Especial, DJ de 14.11.2005; Ag 
no REsp 862397/SC, DJ 26.10.2006; REsp 842467/RS, DJ 
11.09.2006 e EREsp 756581/BA, 1ª Seção, DJ 01.08.2006.
3. In casu, considerando que o entendimento externado 
no acórdão embargado coincide com a orientação desta 
Corte, notadamente da Corte Especial, forçoso se faz a 
incidência da Súmula 168, do Superior Tribunal de Justiça, 
verbis: “Não cabem embargos de divergência, quando a 
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do 
acórdão embargado.”
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp 514.412/DF, Rel. Ministro LUIZ 
FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/06/2007, DJ 
20/08/2007, p. 229)
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PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE 
PRAZO. EMBARGOS DO DEVEDOR. SISTEMA 
INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO 
PROCESSUAL. NATUREZA NÃO OFICIAL, MAS 
MERAMENTE INFORMATIVA.
1. A jurisprudência predominante no STJ é no sentido de 
que as informações processuais disponibilizadas pelos 
sistemas de registros informatizados dos Tribunais possuem 
natureza meramente informativa, não tendo eficácia de 
alterar os critérios de contagem de prazos estabelecidos por 
lei. Precedentes: AgRg. no Ag. 628.210/PR, 3ª Turma, Min. 
Antônio Pádua Ribeiro, DJ de 29.03.2005; REsp 514412/
DF, 3ª Turma, Min. Castro Filho, DJ de 09.12.2003, 
REsp 572154/PR, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 
14.06.2004.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 762.918/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/09/2005, 
DJ 26/09/2005, p. 256)

Consequentemente, não configura justa causa a ensejar 
a restituição de prazo processual a divulgação de tais 
informações, tendo em vista que é dever do advogado de 
diligenciar nos autos a fim de se certificar acerca da data na 
qual, realmente, foi realizado o ato processual. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES 
PROCESSUAIS VIA INTERNET. CARÁTER NÃO-
OFICIAL. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental interposto por Henrique Araújo da 
Cunha Gonçalves Neto e outros contra decisão que não 
conheceu de agravo de instrumento por atestar que não 
consta a cópia da decisão agravada.
2. As informações prestadas via internet têm natureza 
meramente informativa, não possuindo, portanto, 
caráter oficial. Assim, eventual erro ocorrido na 
divulgação destas informações não configura justa 
causa para efeito de reabertura de prazo nos moldes do 
art. 183, § 1°, do CPC. Precedentes.
3. Agravo regimental não-provido.
(AgRg no Ag 934.846/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 
23/06/2008).
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PROCESSUAL CIVIL – INFORMAÇÕES 
PROCESSUAIS PRESTADAS VIA INTERNET 
– NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA – 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A 
DEVOLUÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL.
1. A Corte Especial do STJ, anteriormente à vigência 
da Lei 11.419/2006, firmou o entendimento de que as 
informações processuais prestadas via internet, têm 
natureza meramente informativa, o que descaracteriza 
a justa causa capaz de reabrir prazo processual. 
Precedentes: EREsp 503.761/DF, DJ de 14.11.2005; EREsp 
684.406/DF, DJ de 22.10.2007; e EREsp 514.412/DF, 
dentre outros.
2. Recurso especial não provido.
(STJ – REsp: 883921 SP 2006/0192290-6, Relator: Ministra 
ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 16/09/2008, 
T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 
21/10/2008)

Assim, as informações sobre o andamento processual 
disponibilizadas pelos sistemas informatizados dos 
Tribunais possuem natureza meramente informativa como 
assinalado anteriormente, não tendo o condão de alterar os 
critérios estabelecidos na lei para a contagem dos prazos. 
Outrossim, é de conhecimento ordinário que as datas que 
figuram no fluxo do processo referem-se àquelas nas quais 
o servidor habilitado fez movimentar as informações, e não, 
propriamente, às datas em que praticados os respectivos 
atos processuais.”

Consequentemente, não há o que integrar no acórdão recorrido, 
porquanto bem delineado por seus próprios fundamentos, resolvendo a 
querela trazida à baila pelo embargante, que, a bem da verdade, pretende 
revisão do julgado, imprópria na via eleita.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO 
DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 
CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AOS QUADROS 
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DA ARMADA E DE FUZILEIROS NAVAIS. CONTEÚDO 
DAS QUESTÕES INCLUÍDO NO PROGRAMA 
DO CERTAME. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Os Embargos Declaratórios não constituem 
instrumento adequado para a rediscussão da matéria 
de mérito.
3. A Segunda Turma do STJ não conheceu do Agravo 
Regimental, sob o fundamento de que ele deixava de 
impugnar as razões da decisão atacada. Incide a Súmula 
182/STJ.
4. Ainda que superado esse óbice sumular, a irresignação 
não merece prosperar, pois o Tribunal de origem concluiu 
que o conteúdo das questões 40 e 44 da prova encontra-se 
devidamente incluído no Programa editado pela Diretoria 
de Ensino da Marinha para o concurso de Admissão aos 
quadros da Armada e de Fuzileiros Navais, do ano de 2001. 
A revisão desse entendimento implica, em regra, reexame 
de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.
5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos sem 
efeito infringente.
(Edcl no AgRg no REsp 1218595/ RJ, Relator Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento 
em 10/05/2011)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA 
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver 
no julgado obscuridade, omissão ou contradição, conforme 
expõe o artigo 535 do Código de Processo Civil, para 
sanar inexatidões materiais ou erros de cálculo, nos termos 
do artigo 463, inciso I, também, do CPC e, ainda, para o 
prequestionamento de matéria constitucional e legal no 
sentido de possibilitar a propositura de Recursos Especial 
e Extraordinário. 
2 – Não se prestam os embargos de declaração ao 
reexame da matéria que já tenha sido efetivamente 
apreciada, de modo a possibilitar um novo julgamento, 
restando, pois, inviável dissociar os embargos de 
declaração das finalidades integrativa e aclaratória que 
lhes são inerentes, é tanto que, ainda que manejados 
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apenas com a finalidade de prequestionamento não 
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro 
manifesto, restarão desacolhidos. 
3 – Recurso conhecido e rejeitado. 
(Embargos de Declaração 729770201080600001, Relatora 
Sérgia Maria Mendonça Miranda, 6ª Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Data de Registro 
em 23/05/2011)

E o enunciado da Súmula 18 desta Corte, in verbis:

São indevidos embargos de declaração que têm por única 
finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada.

Por fim, quanto à invocação de prequestionamento de 
dispositivos legais e constitucionais, reiteradamente, tem decidido o STJ, 
que, efetivamente, para a configuração do questionamento prévio não é 
necessária a menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como 
violado, sendo imprescindível, apenas, que no aresto recorrido a questão 
tenha sido apreciada e discutida fundamentadamente, fato ocorrente na 
espécie, como acima exposto. 

Nesse sentido: AgRg no REsp 1460001/RS, 2ª Turma, 
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/10/2014; AgRg no REsp 
1454167/SP, 2ª Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
DJe 12/11/2014; AgRg no REsp 1.101.616/SP, 2ª Turma, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJe 27/5/2009; AgRg no Ag 918.758/SP, 1ª 
Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17/12/2008.

Assim, não havendo vício a suprir, impõe-se o desprovimento 
dos Aclaratórios, porque não se pode reduzi-los a simples tentativa de 
renovar o julgamento da causa, ao sabor da conveniência do embargante.

Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos 
Declaratórios, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Fortaleza, 4 de maio de 2015. 
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PROCESSO Nº 0006830-51.2010.8.06.0175/50001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE:  MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
EMBARGADA: BT LOCAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA LTDA
ORIGEM: AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 
DOS EFEITOS DE TUTELA – VARA ÚNICA DA COMARCA DE TRAIRI
RELATORA: DESA. TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. 
ART. 33, INCISO IV, DO REGIMENTO 
INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE 
JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA 
AÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR PARTE 
DA SEGURADORA NA PRIMEIRA 
OPORTUNIDADE QUE TEVE PARA FALAR 
NOS AUTOS, EM CONSONÂNCIA COM O 
ART. 245 DO CPC. REMESSA DOS AUTOS 
PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  A 
ESTA EGRÉGIA CORTE PARA  ANÁLISE DO 
PEDIDO DE NULIDADE POR SE ENTENDER 
INCOMPENTENTE PARA ANÁLISE DA 
QUESTÃO. ENCAMINHAMENTO DOS 
AUTOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJ/
CE À SUCESSORA LEGAL DO RELATOR 
DO FEITO. DA ANÁLISE DOS AUTOS 
VERIFICA-SE QUE HÁ PEDIDO EXPRESSO 
DO CAUSÍDICO DA SEGURADORA PARA 
QUE AS INTIMAÇÕES DE TODOS OS 
ATOS ATINENTES AO FEITO SEJAM 
REALIZADOS EM SEU NOME, SOB PENA 
DE NULIDADE. DESCUMPRIMENTO. 
PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO 
DIVERSO. AFASTADA A PRECLUSÃO 
LÓGICA SUSCITADA PELA PARTE 
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ADVERSA. OFENSA AO ART. 236, §1º, DO 
CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 
CORTE. CONHECIDA E ACOLHIDA 
A QUESTÃO DE ORDEM PARA 
DESCONSTITUIR O  TRÂNSITO EM 
JULGADO E DECLARAR A NULIDADE 
DAS INTIMAÇÕES DOS ACÓRDÃOS 
PROFERIDOS NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO E DETERMINAR SUAS 
REPUBLICAÇÕES E A REABERTURA DO 
PRAZO RECURSAL, CONTENDO O NOME 
DOS CAUSÍDICOS APONTADOS PELAS 
PARTES LITIGANTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos a questão de ordem nos autos 
dos Embargos de Declaração nº 0006830-51.2010.8.06.0175/5001, em que 
são partes as indicadas.

Acordam os membros integrantes da Segunda Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer 
e acolher da questão de ordem suscitada, para desconstituir o trânsito em 
julgado e declarar a nulidade das intimações dos Acórdãos proferidos nos 
Embargos de Declaração (fls. 525-526) e determinar suas republicações e 
a reabertura do prazo recursal,  contendo o nome dos causídicos apontados 
pelas partes litigantes, nos termos da decisão da eminente Desembargadora 
Relatora.

Fortaleza, 25 de fevereiro de 2015

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem 
apresentado por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A, em sede de 
cumprimento de sentença, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido 
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de Antecipação dos Efeitos de Tutela nº 0006830-51.2010.8.06.0175 (fls. 
535-540).

Após ser intimada para o cumprimento da sentença, a 
seguradora apresentou petição perante o Juízo da Vara Única da Comarca 
de Trairi aduzindo que houve nulidade na intimação dos Acórdãos 
proferidos pela Colenda Segunda Câmara Cível desta Corte, referente ao 
julgamento dos recursos de Embargos Declaratórios de fls.  444-465 e 
467-476, porquanto, segundo ela, havia requerimento expresso para que 
todas as intimações relacionadas ao feito fossem realizadas em nome do 
Dr. Paulo Roberto Vigna, inscrito na OAB/SP sob o nº 173.477, sob pena 
de nulidade processual (fls. 375-379). No entanto, a MITSUI alega que os 
referidos Acórdãos foram publicados no DJE, no dia 18/12/2013, somente 
em nome do Dr. Carlos Robson Nogueira Lima Filho, inscrito na OAB/CE 
sob o nº 21.231 (fls. 525-526).

Por fim, requer o chamamento do feito à ordem, para que 
seja declarada a nulidade da intimação de fls. 525-526, e determinada a 
devolução do prazo recursal. 

O Juiz a quo determinou a remessa dos autos a esta Egrégia 
Corte de Justiça para a apreciação do pedido de nulidade, por entender 
incompetente para “decidir questões ocorridas no âmbito do segundo grau 
de jurisdição” (fls. 531).

A Secretaria Judiciária deste Egrégio Tribunal de Justiça 
encaminhou os autos para as considerações e providências do Excelentíssimo 
Desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, à época Vice-Presidente 
da Corte (fls. Fls. 546-547), que, por sua vez, determinou o envio dos autos 
ao sucessor legal do Excelentíssimo Desembargador Francisco Auricélio 
Pontes, que presidiu o feito como Relator (fls. 549).

Sendo assim, os autos vieram-me conclusos (fls. 554).
Às fls. 555, em respeito ao princípio do contraditório, intimei 

a BT LOCAÇÃO para manifestar-se sob a petição de fls. 535-537, no 
prazo de cinco dias. 

A BT LOCAÇÃO alegou, em suma, ausência de nulidade 
processual, haja vista que, segundo ela, houve preclusão lógica, uma vez 
que a publicação do despacho de intimação da MITSUI para contrarrazoar 
os embargos declaratórios, teria constado somente o nome do Dr. Carlos 
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Robson Nogueira Lima Filho, não tendo sido nada alegado ou requerido pela 
seguradora. Ao final, requereu que fosse negado o pedido de chamamento 
do feito à ordem, por entender inexistente qualquer nulidade processual.           

É o relatório, no essencial.
Em mesa para análise da questão de ordem (art. 33, inciso IV, 

do Regimento Interno desta Corte).

Decido.   

Por se tratar de pedido de chamamento do feito à ordem - 
após a afixação da certidão de trânsito em julgado - relacionado com o 
andamento processual, qual seja, declaração de nulidade das intimações 
dos Acórdãos proferidos nos Embargos Declaratórios (fls. 525-526) e, 
consequentemente, suas republicações e a reabertura do prazo recursal; 
entendo por bem, com fundamento no art. 33, inciso IV1, do Regimento 
Interno desta Egrégia Corte de Justiça, submeter essa questão de ordem a 
esta Colenda Segunda Câmara Cível.    

A respeito da possibilidade da análise da questão de ordem, 
após o trânsito em julgado, inclusive com a possibilidade de desconstituí-
lo caso verificada a nulidade processual em relação à intimação, o Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ORDINÁRIO. 
JULGAMENTO. NULIDADE. PUBLICAÇÃO EM 
NOME DE ADVOGADO DIVERSO. 
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 
é firme no sentido de que, havendo pedido expresso de 
que as intimações sejam feitas no nome de advogado 
determinado, o seu desatendimento implica em nulidade 
que deve ser declarada. 2. Questão de Ordem acolhida 
para que seja desconstituído o trânsito em julgado e 
anulado o acórdão da Sexta Turma, designando-se nova 
data para o julgamento do recurso e intimando-se o 
patrono do recorrente 

1 Art. 33. São atribuições do Relator: (…) IV - submeter ao órgão julgador, ou ao seu 
Presidente, conforme a competência, quaisquer questões de ordem ou prejudiciais, 
relacionadas com o andamento do processo;
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(STJ, RMS 31520 SP, Relatora: Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 
09/04/2013, T6 - SEXTA TURMA). (Grifei). 
    
Impende ressaltar trecho da decisão proferida no 
Resp1.213.920-MT, que, em caso semelhante, o Ministro 
Raul Araújo se posicionou da seguinte maneira: “não 
se pode ter como equivocado o comportamento da 
parte de peticionar nos autos do respectivo processo, 
embora também pudesse ter peticionado diretamente 
ao Tribunal. Estando os autos na primeira instância 
era razoável que a parte, na primeira oportunidade que 
teve, ainda surpreendida com a execução, levasse o 
fato ao conhecimento do julgador que presidia o feito, 
solicitando providências. Este, por sua vez, foi reverente 
à Corte superior, pois apenas encaminhou os autos para 
apreciação do pedido da parte executada e, de modo 
que entendeu prudente, suspendeu a execução, até o 
pronunciamento superior.” (Grifei).

Compulsando os autos, verifica-se que MITSUI   
SUMITOMO SEGUROS S/A fora intimada pelo Juízo de primeira 
instância para se manifestar sobre a petição de cumprimento de sentença 
protocolizada por BT LOCAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA LTDA (fls. 
531-533 e 534), haja vista o trânsito em julgado da ação (fls. 529).

Observa-se que MITSUI, ao ser intimada para efetuar o 
pagamento da importância exequenda, apresentou petição na primeira 
oportunidade que teve para falar nos autos após o trânsito em julgado, de 
acordo com o art. 245 do CPC2, arguindo a nulidade das suas intimações 
referente aos Acórdãos proferidos nos Embargos Declaratórios, por não ter 
constado nas publicações do DJe, ocorridas em 18/12/2013 (fls. 525-526), 
o nome do advogado, Dr. Paulo Roberto Vigna, inscrito na OAB/SP sob o 
nº 173.477.

De fato, analisando a petição de 375-379, na qual consta o 
substabelecimento, com reserva de poderes, em favor do Dr. Carlos Robson 
Nogueira Lima Filho (fls. 379), inscrito na OAB/CE sob o nº 21.231; 

2 Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que 
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
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verifica-se que há pedido expresso para que as intimações de todos 
os atos atinentes ao feito fossem realizadas em nome do causídico, Dr.  
Paulo Roberto Vigna, inscrito na OAB/SP sob o nº 173.477, sob pena 
de nulidade (fls. 96, 109, 111 e 376).

In casu, considerando que houve pedido expresso da MITSUI 
para que as intimações fossem realizadas em nome do seu patrono, Dr.  
Paulo Roberto Vigna, sob pena de nulidade, deveria ter constado nas 
publicações dos Acórdãos, ocorridas no DJE do dia 18/12/2013 (fls. 525-
526), o nome do referido causídico, o que ora não ocorreu,  implicando, 
assim, a sua nulidade, bem como dos atos posteriores, por ofensa ao art. 
236, §1º, do CPC3,  caracterizado, portanto, o cerceamento ao direito de 
defesa da seguradora.

Sobre o assunto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça 
entende que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. NULIDADE 
DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO DE 
CONHECIMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO 
ARESTO DA APELAÇÃO, CUJA INTIMAÇÃO 
NÃO OBSERVOU O PEDIDO EXPRESSO DE QUE 
AS FUTURAS INTIMAÇÕES FOSSEM FEITAS EM 
NOME DOS PATRONOS INDICADOS PELA PARTE. 
ARTS. 154, 245, 236, § 1º, e 247 DO CPC. OFENSA 
CARACTERIZADA. ART. 503, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA 
NÃO EVIDENCIADA. RESSALVA FEITA PELO 
RECORRENTE AO EFETUAR O DEPÓSITO. APELO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. A intimação do acórdão proferido pela Corte de 
origem, ainda no processo de conhecimento, sem 
a observância do pedido do ora recorrente de que 
as futuras intimações fossem feitas em nome dos 
advogados apontados pela parte implica afronta à regra 
do art. 236, § 1º, do CPC, cuidando-se de nulidade 

3 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 advogados, suficientes para sua identificação (grifei). 
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absoluta, que pode ser decretada de ofício e que enseja a 
nulidade dos atos processuais subsequentes, nos termos 
da reiterada orientação deste Pretório. Precedentes. 2. 
Caso em que o executado/recorrente tomou ciência do 
trânsito em julgado do aresto apenas quando os autos 
foram baixados à primeira instância e foi determinada 
a execução do decisum, momento em que o Banco 
peticionou ao Juízo de primeiro grau arguindo o vício 
relativo à intimação. 3. Providência compatível com a 
regra do art. 245 do CPC, segundo a qual a nulidade 
dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em 
que couber à parte falar nos autos, bem como com o 
precedente proferido por este Tribunal, no qual ficou 
decidido que 'A nulidade deve ser argüida na primeira 
oportunidade que a parte tiver para falar nos autos. 
Se o acórdão transitou em julgado por irregularidade 
da intimação, que, por erro do cartório, foi feita em 
nome de advogado que não mais representava a parte, 
e esta só tomou conhecimento do fato quando foi 
intimada da baixa dos autos para início da execução, 
pode peticionar ao juiz de primeira instância alegando 
a nulidade. 1. (REsp 245.647/SC, Relator o eminente 
Ministro WALDEMAR ZVEITER, DJ de 19.2.2001). 4. A 
instituição financeira, ao efetuar o depósito da importância 
de R$ 2.659.591,43, ressalvou a sua intenção de impugnar 
a execução, motivo pelo qual viola o art. 503, parágrafo 
único, do CPC, a orientação firmada pela Corte de origem, 
que desconsiderando a expressa ressalva do Banco, concluiu 
que o mencionado depósito consistiu em ato incompatível 
com a vontade de recorrer, sobretudo na hipótese vertente, 
em que, além da ressalva de que iria oferecer impugnação à 
execução, o Banco requereu que fosse indeferido qualquer 
pedido de levantamento que viesse a ser formulado pelo 
ora recorrido e alertou que ainda se encontrava pendente o 
pedido de devolução do prazo recursal em razão da nulidade 
de intimação já referida. 5. Recurso especial parcialmente 
provido, para declarar a nulidade absoluta dos atos 
processuais praticados após o julgamento dos embargos 
de declaração 85820/2009 (fls. 155/159) pela eg. Corte 
Estadual, determinando-se nova publicação, constando os 
nomes dos advogados indicados pelas partes 
(STJ, Resp1.213.920-MT, Relator: Ministro RAUL 
ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2011, T4 - QUARTA 
TURMA).
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PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. 
PEDIDO DA PARTE NO BOJO DA PETIÇÃO INICIAL. 
APELAÇÃO. JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO NO 
NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE. 
INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO OBSERVÂNCIA. 
SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE 
PODERES. REITERAÇÃO. DESNECESSIDADE. 
NULIDADE ABSOLUTA. 
1. Verifico que na petição inicial às fls. 21/50 (e-STJ) houve 
requerimento expresso no sentido de que as publicações 
fossem feitas exclusivamente em nome dos advogados 
Helcio Honda e Rita de Cassia Correard Teixeira (fls. 50, 
e-STJ). 2. Havendo requerimento expresso de intimação 
exclusiva, é nula a intimação em nome de outrem, ainda 
que conste nos autos instrumento de substabelecimento. 
3. Com efeito o pedido de intimação exclusiva deve ser 
realizado em petição, e não é necessário sua reiteração 
no decorrer do processo. Embargos de declaração 
acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento 
ao recurso especial e declarar a nulidade da publicação onde 
não consta o nome dos advogados indicados no pedido de 
intimação exclusiva fls. 50, e-STJ 
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 100615 BA 2011/0299990-
4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 
Julgamento: 16/10/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 24/10/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DIRIGIDO CONTRA  A REJEIÇÃO DO PEDIDO 
DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS 
PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO 
DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELES 
EXPRESSAMENTE INDICADOS - DECISÃO 
MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO 
RECLAMO DO PARTICIPANTE/ASSISTIDO, 
DECRETADA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS 
POSTERIORES AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 
INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. 
1. Nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento 
do recurso de apelação, em razão da inobservância de 
pedido expresso de intimação de procuradores específicos. 
1.1. Havendo requerimento expresso de intimação 
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exclusiva de advogado indicado pela parte, restará 
configurado cerceamento de defesa com a publicação 
da comunicação processual em nome de qualquer outro 
causídico, ainda que também constituído nos autos. 
Caracterização da causa de nulidade prevista no artigo 
236, § 1º, do CPC. Precedentes da Corte Especial. 1.2. O 
vício existente na regularidade da intimação, ensejador 
da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado 
na primeira oportunidade em que couber à parte falar 
nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). 
Precedentes. Hipótese em que constatada a oportuna 
alegação do vício, bem como o prejuízo causado à parte 
(trânsito em julgado da decisão que lhe foi desfavorável), 
afigurando-se imperiosa a proclamação da nulidade. 2. 
Agravo regimental desprovido 
(STJ - AgRg no REsp: 1416618 RS 2013/0369304-8, 
Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 
06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 13/05/2014).

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte se posicionou da 
seguinte maneira:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO COM 
VÁRIOS ADVOGADOS. PEDIDO EXPRESSO 
DE INTIMAÇÃO EM NOME DE PATRONO 
ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE.  INOBSERVÂNCIA 
DO PLEITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ART. 
236, § 1º DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE E 
DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. É cediço que, em havendo mais de um advogado com 
poderes para atuar no feito, as intimações poderão ser 
realizadas em nome de qualquer um deles. Contudo, 
havendo pedido expresso de intimação exclusiva em 
nome de um causídico específico, a inobservância do 
citado pleito viola o disposto no § 1º do artigo 236 do 
CPC. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Compulsando os autos, observo que o promovido/
agravante requereu na contestação que todas as intimações 
fossem publicadas em nome de apenas um advogado, o 
que não foi observado pelo juízo “a quo”, que efetivou a 
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intimação da sentença proferida na ação de cobrança através 
de outrem, razão pela qual é nulo o ato judicial alusivo.
3.Recurso conhecido e provido.
(TJCE. 3ª CC. Apelação nº 0078255-13.2012.8.06.0000. 
Relator Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes. Julgada 
em 10/12/2012) (grifei).

Outrossim , não merece prosperar a alegação da BT 
LOCAÇÃO de que havendo publicação posterior no DJe em nome do Dr. 
Carlos Robson Nogueira Lima Filho, patrono da seguradora, tendo este, 
inclusive, praticado atos processuais; teria ensejado a preclusão lógica 
quanto à necessidade das publicações ocorrerem em nome do advogado, 
Dr. Paulo Roberto Vigna; haja vista a existência de requerimento expresso 
para que todas as publicações fossem realizadas em nome deste, não 
podendo, destarte, ser desconsiderado tal pedido (fls. 376). 

Nesse sentido, em recente julgado, o Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça decidiu que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. PARTE 
REPRESENTADA POR VÁRIOS ADVOGADOS. 
INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PEDIDO EXPRESSO. 
PREJUÍZO CONFIGURADO. VÍCIO ARGUIDO 
TEMPESTIVAMENTE. NULIDADE. OCORRÊNCIA.
1. É válida a publicação feita em nome de qualquer 
dos advogados representantes da parte, mesmo que 
substabelecidos, desde que não haja pedido expresso de 
intimação exclusiva em nome de determinado patrono.
2. Hipótese em que não foi observado pedido expresso 
de intimação exclusiva e, não obstante outro advogado 
tenha atendido a posteriores intimações, seu nome 
foi suprimido da autuação, gerando a nulidade da 
subsequente intimação.
3. Agravo regimental não provido. 
(STJ. AgRg no Resp 1292984/RJ. Relator Min. Benedito 
Gonçalves. Primeira Turma. Data do Julgamento: 
23/09/2014. Dje 06/10/2014).

Ante o exposto, conheço e acolho a questão de ordem 
suscitada, para desconstituir o trânsito em julgado e declarar a nulidade 
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das intimações dos Acórdãos proferidos nos Embargos Declaratórios à 
epígrafe (fls. 525-526), bem como dos atos posteriores, por ofensa ao art. 
236, §1º, do CPC, em razão de não ter constado nas publicações o nome do 
Dr. Paulo Roberto Vigna, inscrito na OAB/SP sob o nº 173.477, conforme 
requerido às fls. 376; devendo, por consequência, haver a republicação dos 
Acórdãos de fls. 516 e 521 e a reabertura do prazo recursal, contendo os 
nomes dos patronos apontados pelas partes litigantes.

É como decido. 
  
Fortaleza, 25 de fevereiro de 2015.
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PROCESSO: 0000905-56.2006.8.06.0000/50001 - EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A - UNIBANCO 
EMBARGADOS: MARIA ELIANE NOGUEIRA BORGES E MARCUS 
VINÍCIUS NOGUEIRA BORGES
RELATORA: DESA. TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS 
INFRINGENTES EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE 
A QUANTIA EXECUTADA EM RELAÇÃO 
AO VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO 
JUDICIAL. CABIMENTO DA EXCEÇÃO 
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR EXCESSO 
DE EXECUÇÃO PASSÍVEL DE SER 
RECONHECIDO DE PLANO.  APLICAÇÃO 
DOS ARTIGOS 586 E 618, I, AMBOS 
DO CPC. MATÉRIA SUSCETÍVEL DE 
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFEITO 
MODIFICATIVO DOS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DO STJ. 
1. O embargante apontou a omissão do acórdão 
ao deixar de apreciar a incidência dos artigos 
586 e 618, I, ambos do CPC, quanto à adequação 
do quantum executado ao valor da condenação 
efetivamente constituído pelo título executivo 
judicial.
2. A matéria suscitada na exceção de pré-
executividade, a ser reconhecida, de pronto, 
pela evidência, independentemente de dilação 
probatória, é suscetível do conhecimento de ofício 
pelo julgador. Precedentes do STJ.
3. Os requisitos de validade do título executivo 
judicial quanto à certeza, liquidez e exigibilidade, 
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como dispostos nos artigos 586 e 618, I, do CPC, 
submetem a adequação do valor a ser executado ao 
que foi fixado no decisum a título de condenação.
4. Em sede de Recurso Especial, foi reconhecida, 
no Acórdão embargado, a omissão apontada pelo 
embargante quanto à análise dos dispositivos 
legais supra citados, a qual ora suprida, enseja o 
provimento do presente recurso de Embargos de 
Declaração com Efeitos Infringentes, para admitir 
a exceção de pré-executividade quando houver 
evidente excesso de execução do julgado, passível, 
inclusive, de verificação de plano pelo julgador.
5. Embargos Declaratórios acolhidos com efeitos 
infringentes para reformar o acórdão embargado e, 
por conseguinte, manter a decisão do juízo a quo.

  
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos 
Declaratórios nº 0000905-56.2006.8.06.0000/50001, em que figuram as 
partes indicadas,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Fortaleza, 20 de agosto de 2014

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios com Efeitos Infringentes 
opostos pela União de Bancos Brasileiros S/A – UNIBANCO em face do 
Acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível, dando provimento ao 
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargados, no sentido 
de desacolher a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravado, 
ora embargante, e de determinar o prosseguimento da execução por título 
judicial pelo valor pretendido pelos exequentes/embargados (fls. 236/242).
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Os embargados, ELIANE NOGUEIRA BORGES e 
MARCUS VINICIUS NOGUEIRA BORGES, ajuizaram Ação 
Ordinária de Indenização por Danos Morais contra a UNIÃO DE 
BANCOS BRASILEIROS S/A – UNIBANCO, perante a 1ª Vara Cível 
da Comarca de Fortaleza, a qual foi julgada procedente em 31/05/2000, 
sendo a instituição financeira condenada a pagar aos promoventes, ora 
embargados a quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, além 
de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) 
do valor da condenação (fls. 96/99).

Dessa decisão, os Promoventes interpuseram Apelação Cível, 
visando a majorar o valor da condenação, recurso distribuído, à época, à 
Exma. Des.ª Gizela Nunes da Costa.

Sob sua relatoria, o recurso foi conhecido e provido pelo 
Acórdão proferido em 10/12/2003 (fls. 125/130), que cassou a sentença 
atacada, para alterar e fixar o valor indenizatório pelos danos morais, in 
verbis, “em (10) vezes o valor do título injusto enviado para protesto, com 
correção monetária e juros de acordo com a Súmula nº 54 do colendo 
Superior Tribunal de Justiça, vez que, em caso de responsabilidade 
extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, o 
que faço atenta a todas as peculiaridades do caso sob análise, máxime o 
caráter punitivo para o suplicado, evitando assim, novas condutas como a 
descrita no caso em tela.” (fls. 729).

Esse Acórdão transitou em julgado, ensejando em 05/10/2005 
a proposição pelos autores, ora embargados, da respectiva Ação de 
Execução por Título Judicial, pelo valor de total de R$ 3.569.501,29 (três 
milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e um reais e vinte e 
nove centavos, conforme cópia da petição inicial da execução e respectiva 
memória dos cálculos (fls. 132/136).

Diante disso, o banco executado interpôs Exceção de Pré-
Executividade, para a suspensão definitiva da execução por falta de 
liquidez do título, arguindo que a condenação do Acórdão compreendia 
apenas a quantia de R$ 71.154,77 (setenta e um mil, cento e cinquenta 
e quatro reais e setenta e sete centavos), equivalente a dez vezes o valor 
do título considerado injusto, enviado para protesto, conforme certificado 
nos autos; ao invés do montante de R$ 1.300.000,00 (um milhão e 
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trezentos mil reais), correspondente a dez vezes o valor do contrato de 
arrendamento mercantil no qual os autores foram avalistas da empresa PB 
CONSTRUÇÕES LTDA., ou seja, R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

A MM.ª Juíza do feito, em 25/11/2005, acolheu em parte 
a exceção de pré-executividade, para suspender a execução somente 
enquanto a Contadoria do Foro atualizasse o débito, in verbis, "com base 
no valor efetivo do título levado indevidamente a Protesto de fls. 13 dos 
autos."(fls. 163/165). 

Sobre o quantum exequendo, concluiu a magistrada 
expressamente que: 

“O Acórdão leva a um valor condenatório final, de 10 
vezes o valor do Título injusto levado para Protesto, ou o 
equivalente a R$ 71.547,70 (setenta e um mil, quinhentos 
e quarenta e sete reais e setenta centavos)." Valor esse, 
acrescido de correção monetária e juros, de acordo com 
a Súmula nº 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
(a partir do evento danoso...). E, honorários advocatícios 
sucumbenciais em FAVOR DA PARTE PROMOVENTE, 
na base de (20) vinte por cento, sobre o valor condenatório.” 

Contra essa decisão, os autores/embargados MARIA ELIANE 
NOGUEIRA BORGES e MARCUS VINICIUS NOGUEIRA BORGES 
interpuseram  Agravo de Instrumento arguindo, em suma, que o excesso 
de execução não seria matéria de ordem pública, exigindo, portanto, a a 
discussão em embargos à execução; e que a memória de cálculo apresentada 
por eles quando da execução do julgado seguiria fielmente o Acórdão.

Em contrarrazões, o banco propugna pelo cabimento da 
exceção de pré-executividade, quando patente a carência de liquidez do 
título, independentemente de embargos à execução, pelo dever do juiz de 
indeferir in limine a execução nesse caso, na forma dos arts. 586, 618, 
I, do CPC. E sustenta, em face do expresso teor do acórdão, que o título 
executivo judicial não corresponde à quantia de R$ 1.300.000,00 (um 
milhão e trezentos mil reais) como pretendem os exequentes, mas sim a R$ 
71.547,70 (setenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta 
centavos).
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O Agravo de Instrumento foi conhecido e provido, 
conforme voto da relatoria da Exma. Des.ª Gizela Nunes da Costa, em 
16/07/2008 (fls. 236/242),  afastando o cabimento da exceção de pré-
executividade, nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 
PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ–
EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO 
CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A chamada Exceção de pré–executividade constitui meio 
de defesa de que se pode valer o executado dentro do processo 
de execução, permite que o mesmo, independentemente de 
oferecimento de embargos – e, por via de consequência, 
sem que haja necessidade de prévia segurança do juízo -, 
ofereça defesa, alegando qualquer matéria considerada 
de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução e 
que poderia, em virtude dessa natureza, ser reconhecida de 
ofício pelo juiz da execução.
II – Na hipótese sub examine, porém, não se trata de 
alegação de qualquer matéria de ordem pública ou nulidade 
absoluta, mas tão somente de divergência acerca do real 
quantum a que foi condenado o agravado. Este, portanto, 
utilizou-se de meio incabível para arguir suposto excesso 
de execução, vez que, para tanto, existe meio processual 
adequado.
III – Agravo de Instrumento conhecido e provido".

Não resignada, a instituição financeira opôs Embargos 
de Declaração com Efeitos Infringentes, em 04/08/2008, alegando em 
suma, omissão do decisum, por violação aos arts. 586 e 618, I, do CPC, 
quando existente jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de 
Justiça favorável à exceção de pré-executividade por excesso de execução 
perceptível de plano (fls. 244/259).

Com a apresentação das contrarrazões (fls. 348/356), esses 
Embargos Declaratórios foram rejeitados pelo Acórdão de fls. 360/366, 
com a seguinte ementa:

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA 
DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE – EFEITOS 
INFRINGENTES – EXCEPCIONALIDADE – RECURSO 
DESPROVIDO."
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I – Os embargos declaratórios somente são cabíveis nas 
hipóteses elencadas no art. 535 do diploma processual civil, 
apenas se prestando a modificar a essência do julgado em 
caráter excepcional.
II – O julgador não é obrigado a enfrentar todos os 
argumentos que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com a controvérsia submetida ao controle jurisdicional 
quando, motivadamente, já tenha declinado os fundamentos 
de seu julgado. A decisão de mérito pode vir implícita sem 
ser omissa.
III – Embargos declaratórios conhecidos, mas desprovidos.

Inconformado, o Banco interpôs, então, o Recurso Especial 
nº 1.127.108-CE (fls. 368/391), ao qual foi dado provimento pelo Superior 
Tribunal de Justiça, em 11/04/2013, por reconhecer a omissão do julgado 
quanto à análise dos arts. 586 e 618, I, do CPC, bem como sobre o valor 
exequendo; e  determinou o retorno dos autos a esta Egrégia Corte para 
que suprisse a omissão, se pronunciando sobre a afronta aos referidos 
dispositivos legais (fls. 449/450).

Tendo assumido esta Relatoria, vieram-me conclusos os autos 
em 20/06/2014 (fls. 461).

Reitera-se que o Embargante alega inicialmente a 
admissibilidade da exceção de pré-executividade para identificar a falta de 
liquidez do título, consubstanciada no excesso de execução perceptível de 
plano, o que, em tese, dispensaria o ajuizamento de Embargos à Execução 
(fls. 244/260).

Considera, ainda, que não foi apreciada a questão nodal 
do recurso do Agravo de Instrumento, qual seja o valor a ser executado 
consoante o título judicial, a ensejar os esclarecimentos necessários sobre 
a incidência dos artigos 586 e 618, I, ambos do CPC, como identificado na 
decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões, os embargados asseveram que o único 
título executivo existente é o contrato no valor de R$ 130.000,00 (centro e 
trinta mil reais), com o qual instruíram a execução; e que a exceção de pré-
executividade possui âmbito limitado de incidência, configurando-se, aqui, 
em instrumento protelatório em evidente litigância de má-fé (fls. 348/356).

É o relato para retomada da tramitação dos declaratórios.
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VOTO

Já admitido o recurso, conforme julgamento anterior.
Como relatado, em sede de Recurso Especial, o Superior 

Tribunal de Justiça taxativamente aponta a omissão no julgamento dos 
Embargos Declaratórios em sede de Agravo de Instrumento, por falta de 
análise de ofensa aos artigos 586 e 618, I, ambos do CPC. Por conseguinte, 
devolveu o recurso para suprimento do vício.

Efetivamente, a omissão da decisão proferida nos 
Declaratórios (fls. 360/366), em analisar a certeza, liquidez e exigibilidade 
do título executivo judicial exequendo, acarretou, de pronto, a rejeição da 
exceção de pré-executividade como meio adequado à arguição de nulidade 
da execução por excesso de cobrança, remetendo o questionamento aos 
embargos à execução, considerados como único procedimento apropriado 
para tal desiderato. Assim, a discrepância entre o valor da condenação e o 
valor executado nem sequer foi considerada.

Ou seja, o acordão entendeu que o argumento de excesso 
da execução constituiria mera divergência sobre valor da condenação, 
insuficiente para caracterizar matéria de ordem pública e, portanto, não 
autorizaria a exceção de pré-executividade (fls. 237/242).

Por conseguinte, considerou que a rejeição da objeção pelo 
aspecto formal não mais comportaria a apreciação de seu conteúdo, 
textualmente: "Face as razões acima serem suficientes para o desfecho 
do processo em tablado, deixo de analisar as demais questões suscitadas 
neste agravo de instrumento" – fl. 242, primeiro parágrafo.

O Tribunal Superior, entretanto, não acolheu tal ressalva, 
determinando o reexame do recurso para definição da incidência dos 
artigos 586 e 618, I, ambos do CPC.

Com a devolução dos autos a esta Corte, entendo que, 
necessariamente, a apreciação das questões relativas à definição da quantia 
executada passam pela admissibilidade da exceção de pré-executividade.

É certo que a exceção, como construção doutrinária e 
jurisprudencial, tem plena aceitação para combater a execução em questões 
de ordem pública ou de nulidade absoluta.

No caso, porém, é perfeitamente cabível a exceção de pré-
executividade apresentada pela instituição financeira perante o juízo de 
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primeira instância, por apontar excesso de execução perceptível de plano – 
o valor condenatório fixado no acórdão - o título executivo – difere, a olhos 
vistos, do valor exequendo. 

Assim, a exceção de pré-executividade interposta pelo Banco 
apontou o que deve ser identificado, de ofício, pelo juízo, a fim de garantir a 
exigibilidade do título exequendo e afastar a nulidade da própria execução.

Tanto assim que foi reconhecida, pelo STJ, a omissão do 
julgado em relações aos artigos 586, 618, I, ambos do CPC. São dispositivos 
que tratam dos requisitos do título (certeza, liquidez e exigibilidade) para 
aferir sua validade como fundamento da execução.

É certo que a execução se baseia em título executivo judicial. 
Todavia, a memória dos cálculos apresentados pelos exequentes não 
corresponde de forma fidedigna ao que restou decidido por esta Corte de 
Justiça no Acórdão de fls. 725/730.

Os exequentes, aqui embargados insistem em afirmar "... que 
a demanda é originária de um protesto de valor registrado e cobrado, 
fomentado em documento presente ao processo originário" (fl. 348, último 
parágrafo); e argumentam que "... se a condenação foi delimitada a partir 
de um título levado a protesto, não há que se inventar ou ter dúvidas, pois 
o único título existente, norteador da pretensão da embargada é aquele no 
valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que repousa nos autos 
principais." (fl. 349, destaque).

A condenação se refere expressamente ao título injusto 
protestado, que nos autos corresponde ao valor de R$ 7.154,77 (sete 
mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos), conforme 
notificação para protesto por esse valor (certidão de fls. 221). R$ 130.000,00 
(cento e trinta mil reais) corresponde ao valor integral do contrato, não 
comprovação nos autos de notificação de protesto nessa quantia.

Assim, detectável de plano, a exorbitância da execução, a 
nulificar a execução, cabível a exceção de pré-executividade por falta de 
liquidez 

Os Embargos Declaratórios, que servem para aclarar e sanar 
possíveis vícios, conforme elencados no art. 535 do CPC, podem operar 
efeito modificativo em situações que mereçam o reexame, como a presente, 
vez que  cabível a exceção de pré- executividade.



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 409 - 461, 2015

Embargos de Declaração

461

Neste tocante, reproduzo adiante recentíssimo julgado da 
Corte Superior de Justiça quanto aos efeitos infringentes dos embargos 
declaratórios para corrigir premissa equivocada do julgamento.

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 
RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. 
POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CABI-
MENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos 
de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, 
para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem 
como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição 
ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como 
consequência necessária. 2. A Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg 
no REsp 1.347.278/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão 
(DJe 1º/8/2013), consolidou entendimento no sentido de 
que, em se tratando de petição eletrônica dirigida ao STJ, 
é necessário que haja procuração nos autos outorgada ao 
advogado titular da assinatura digital, independentemente 
de seu nome constar na peça. 3. Embargos de declaração 
acolhidos, com efeitos modificativos, para, dando 
provimento ao agravo regimental, determinar a reautuação 
do agravo como recurso especial." (Destaquei). 
(STJ; EDcl no AgRg no AREsp 234815/RJ. Embargos 
de Declaração no Agr. Reg. no Agr. em Rec. Esp. 
2012/0201579-4; Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA; Órgão: 3ª Turma; Julg. 08/05/2014; Fonte DJe 
15/05/2014). 

Em face do exposto, CONHEÇO do presente recurso 
para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando o Acórdão embargado, para 
manter a decisão agravada, da lavra da d. Juíza da 1ª Vara Cível de Fortaleza, 
às fls. 163/165, por entender cabível a exceção de pré-executividade passível 
de apreciação de ofício e de plano, à falta de liquidez e exigibilidade do 
título exequendo.

É como voto.

Fortaleza, 20 de agosto de 2014
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PROCESSO Nº 0000181-90.2005.8.06.0128 - APELAÇÃO CRÍME
APELANTE:  FCO. MAURO GEAN DE LIMA
APELANTE/APELADO :  M.P
APELADO : JOSÉ ALDIR LOPES
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO 
JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. 
DECISÃO MANIFESTAMENTE CON-
TRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 
INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA 
PELOS JURADOS COM AMPARO NO 
ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO 
QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA 
ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. 
CUMPRIMENTO DA PENA INICIALMENTE 
EM REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Em decorrência do princípio da soberania 
dos vereditos, a anulação do julgamento do 
Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta 
contrariedade à prova dos autos, somente é possível 
quando estiver completamente divorciada dos 
elementos de convicção constantes dos autos, ou 
seja, quando proferida em contrariedade a tudo 
que consta dos fólios, o que não ocorre na espécie.
2. A opção por uma das versões fluentes da prova 
não enseja nulidade do julgamento. Precedentes. 
Havendo pluralidade de versões plausíveis, o 
Tribunal do Júri é soberano para optar por uma 
delas, no exercício de sua função constitucional 
assegurada no art. 5o, XXXVIII, “c”, da Carta 
Magna. 
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3. Na hipótese, a tese acatada pelos jurados 
encontra respaldo na produção probante levada a 
efeito durante a instrução criminal, não se havendo 
falar em decisão inteiramente contrária à prova dos 
autos, o que determina a aplicação do enunciado 
da Súmula 6 deste egrégio Tribunal de Justiça. 
4. A confissão parcial, não acolhida pelos jurados, 
impossibilita a incidência da atenuante prevista 
no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
5. Desde que haja motivação idônea, é possível 
o estabelecimento de regime prisional mais 
gravoso do que o autorizado pelo quantum da 
pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do CPB 
e em consonância com a Súmula 719 do STF.
6. Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação 
Criminal, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos recursos, 
porém para negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO e por FRANCISCO MAURO GEAN DE 
LIMA contra a decisão do Tribunal do Júri que absolveu o recorrido JOSÉ 
ALDIR LOPES DE OLIVEIRA e condenou o recorrente Francisco 
Mauro Gean de Lima nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 29, 
todos do Código Penal.

Aduz o ente ministerial que a decisão do corpo de jurados 
contraria a prova dos autos. Alega que todas as provas evidenciam que o 
acusado Mauro efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, com a 
intenção de matá-la, com o efetivo auxílio do réu “Zé do Paulo Vaqueiro”. 
Acrescenta que não há qualquer prova que contrarie a acusação.
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Requereu o provimento do recurso no sentido de anular o 
julgamento de JOSÉ ALDIR LOPES DE OLIVEIRA para submeter os 
apelados a novo júri.

Contrarrazões de José Aldir Lopes de Oliveira às fls. 263/267.
Insurge-se o recorrente Francisco Mauro Gean de Lima 

pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem assim pelo 
estabelecimento do regime prisional inicialmente semiaberto.

Contrarrazões do Ministério Público às fls. 327/331.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls. 339/346, 

pelo provimento do recurso manejado pelo Parquet e pelo improvimento 
do apelo interposto por Francisco Mauro Gean de Lima.

É o relatório.
À douta revisão.

VOTO

A apelação baseada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do 
Código de Processo Penal é recurso de fundamentação vinculada, devendo 
a parte interessada na reforma da decisão proferida pelo Tribunal do Júri 
demonstrar, de forma fundamentada, o alegado divórcio entre a decisão 
prolatada e a prova dos autos, num verdadeiro exercício silogístico.

Tal exigência se faz com base no princípio da soberania 
dos vereditos, que é um dos nortes que balizam as decisões oriundas do 
Conselho de Sentença que, por sua vez, se alicerça no sigilo do voto e do 
local da votação, justamente para proteger a imparcialidade na atuação dos 
juízes leigos, que são os juízes naturais para julgar questões que envolvam 
crimes dolosos contra a vida, conexos ou não com outras infrações penais.

Consequentemente, para se anular uma decisão deste jaez, 
não basta a mera argumentação de que o julgamento não respeitou a prova 
produzida nos autos, até mesmo porque tal análise se dá em razão do 
princípio da íntima convicção dos jurados. Assim, a mera dúvida na análise 
da prova ou mesmo a divergência apontada na votação de determinado 
quesito não autoriza dizer que a decisão é completamente divergente dos 
elementos de informação contidos nos autos da ação penal.
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Desse modo, faz-se mister demonstrar a alegada contrariedade 
manifesta, explícita, inegável, entre a decisão objeto da impugnação e a 
prova dos autos, conforme sedimentado na jurisprudência. 

A propósito, o enunciado da Súmula 6 deste egrégio Tribunal 
de Justiça, verbis:

As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional 
de sua soberania, somente serão anuladas quando 
inteiramente contrárias à prova dos autos.

A soberania do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5o, 
XXXVIII, "c", da Constituição Federal, confere ao Conselho de Sentença 
o direito e a liberdade de optar por uma das versões plausíveis sobre a 
materialidade, a autoria e, como ocorreu no caso concreto, acolher a 
tese defensiva da negativa de autoria para absolver o recorrido, o que 
não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não 
ensejando nulidade.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência dos tribunais 
superiores, conforme ilustram os arestos abaixo parcialmente transcritos:

"Só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do 
Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, 
do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a 
decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-
se completamente da prova dos autos, o que não ocorre 
quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório 
existente, optam por uma das versões apresentadas, como 
no caso destes autos." 
(AgRg no AREsp 36407/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, 
DJe 07/03/2014)

"A conclusão do Júri, quando não totalmente dissociada 
das provas dos autos, posto configurar uma das versões 
extraíveis do conjunto probatório, não implica sua 
anulação, sob pena de desrespeito à soberania dos 
veredictos insculpida na Constituição Federal (art. 5º, 
inciso XXXVIII, letra “c”). Precedentes: HC 83961/MS 
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, J. 9/03/2004, 2ªTurma; 
HC 83838/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, J. 02/03/2004 
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2ªTurma; HC 82447/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, 
J. 20/05/2003 2ª Turma; HC 74562/SP, Rel. Min. ILMAR 
GALVÃO, J. 22/10/1996, 1ª Turma." (RE 594104 AgR-
AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe-094 19/05/2011)

In casu, o ente ministerial não logrou êxito em comprovar a 
alegada contradição às provas coligidas.

Ao ser ouvida em juízo (fls. 56 e verso), a testemunha Manoel 
Duque de Sousa respondeu:

“QUE no dia 25 de outubro do ano passado, por volta de 
19:00 horas, estava em sua casa, quando por volta de 19:30 
horas, sentado na calçada, juntamente com sua esposa e 
seu amigo 'Nego do Dedé', quando chegaram  dois homens 
em uma moto; neste momento os dois filhos do depoente 
estavam dentro de casa; não conhecia Zé e Mauro; quando 
os dois motoqueiros se aproximaram 'Nego' disse que 
era o Zé e Mauro, e foi ao encontro deles, sem que fosse 
chamado; quando 'Nego' se aproximou, Zé perguntou se 
ele estava querendo pegar Mauro, mas 'Nego' disse que 
não, dizendo que era mentira e conversa do povo; neste 
momento 'Nego' percebeu que Mauro estava com uma 
espingarda, tendo corrido para a casa do depoente; quando 
Nego subiu a calçada, Mauro, que estava na moto, atirou, 
atingindo 'Nego' de raspão, no ombro; (...)” grifos nossos

Corroborando com o relato acima, a testemunha Mardônio 
Rodrigues de Sousa afirmou às fls. 229 e verso:

“Que é filho de 'Duca', onde ocorreu o fato; presenciou o 
fato denunciado; o fato ocorreu à noite, e estava jogando 
dama com sua irmã, dentro de casa; em dado momento 
o depoente ouviu um barulho de moto e olhou e viu uma 
moto parando; o 'Nego' foi até a moto e perguntou: 'o que 
vocês estão querendo'; havia uma cerca que separava o 'Zé' 
e o 'Nego' mas estavam bem próximos; a uma distância de 
meio metro entre eles; não viu se Zé segurou no braço de 
'Nego'; não conhecia 'Zé' nem Mauro; depois não ouviu 
mais nada, e logo em seguida escutou um tiro muito forte, 
(…)”. grifei
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Assim, atento às versões apresentadas pela acusação e pela 
defesa, o Tribunal do Júri Popular chegou ao veredicto em consonância 
com a prova dos autos, respondendo negativamente, por maioria, ao 
segundo quesito, relativo à autoria ou participação (CPP, art. 483, II), o 
qual foi assim formulado:

2º) O acusado JOSÉ ALDIR LOPES DE OLIVEIRA 
concorreu para o crime, chamando a vítima para as 
proximidades de terceiro, que efetuou o disparo?

Destarte, não se pode afirmar que a hipótese acolhida 
pelos jurados encontra-se completamente divorciada dos elementos de 
convicção. Aliás, não cabe a esta Corte sequer analisar qual versão é a 
mais verossímil ou a mais acertada, em virtude do princípio da soberania 
dos vereditos, cabendo, apenas, perscrutar se existem, ou não, elementos 
de prova capazes de amparar a tese abraçada pelo Conselho de Sentença.

Impende ressaltar que cabe exclusivamente ao Conselho de 
Sentença, constitucionalmente designado para julgar os crimes dolosos 
contra a vida, a escolha entre as teses possíveis, podendo os jurados acolher 
uma delas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo 
encontra na prova coligida, não ensejando a anulação do julgamento por 
contrariedade à prova dos autos.

Portanto, existindo amparo probatório para as teses acatadas 
pelos jurados, resta claro que a decisão não foi arbitrária ou manifestamente 
contrária à prova dos autos, afastando a possibilidade de anulação do 
julgamento.

Relativamente à atenuante da confissão espontânea, razão 
não assiste ao apelante Francisco Mauro Gean de Lima, haja vista que 
ao responder negativamente ao quarto quesito os jurados não absolveram 
o acusado, rechaçando a tese defensiva consubstanciada na confissão 
qualificada, inacolhendo-a, portanto.

Desse modo, forçoso é concluir que a confissão parcial não 
foi utilizada para fundamentar o decreto condenatório, não havendo como 
incidir no caso concreto a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do 
Código Penal.
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Nesse sentido, de bom alvitre colacionar o seguinte aresto:

"A confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão 
teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o 
condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista 
no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. De qualquer 
forma, a versão dos fatos apresentados pelo ora Paciente 
sequer foi utilizada para embasar a sua condenação, uma 
vez que restou refutada pelo Conselho de Sentença do 
Tribunal do Júri." 
(HC 197395/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 
30/04/2013, RMDPPP vol. 53 p. 116)

Quanto ao regime prisional estabelecido na sentença 
objurgada, cumpre pontuar que o magistrado singular, ao proceder com a 
dosimetria da pena, atendeu as prescrições dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 
considerando que o dolo foi intenso, pois o acusado agiu com determinação 
consciente quanto à ação criminosa, praticando o crime por vingança e de 
forma sorrateira, chegando a perseguir a vítima depois de ferida, atirando 
pelas costas, demonstrando sua sanha assassina e a culpabilidade, bem 
como as graves circunstâncias como o delito foi cometido.

À vista dessas circunstâncias, fixou a pena-base em 11 
(onze) anos, reduzindo-a em 1/3 (um terço) pela tentativa, não aplicando 
maior índice por considerar as circunstâncias da perseguição à vítima e 
da utilização de arma de alto poder ofensivo. Não existindo atenuantes 
nem circunstâncias especiais de aumento ou diminuição da pena, fixou a 
reprimenda definitiva de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 

Com base em tais premissas, estabeleceu o regime inicialmente 
fechado para o cumprimento da pena, estando assim em consonância com 
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“De acordo com o artigo 33, § 3º, do Código Penal, quando 
as circunstâncias judiciais do artigo 59, do referido diploma 
legal, forem desfavoráveis, é possível estabelecer regime 
prisional mais gravoso, ainda que o quantum da pena 
aplicada autorize o regime aberto. (Precedentes).” 
(RHC 51597/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 
04/02/2015)
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“Não obstante a estipulação da reprimenda final em 
patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, encontra-
se motivada a sujeição a regime mais gravoso quando 
alicerçado em elementos concretos, a despeito desses 
não terem sido empregados na fixação da pena-base, 
estabelecida no mínimo legal. Na espécie, as instâncias de 
origem salientam particularidade fática, que revela um plus 
de reprovabilidade na conduta do paciente, impedindo o 
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.” 
(HC 275122/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, DJe 04/08/2014)

No ponto, vale conferir a Súmula 719 do STF:

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que 
a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

In casu, a fixação da reprimenda no patamar adotado e o 
regime prisional estabelecido restou plenamente justificado e devidamente 
fundamentado com base em elementos concretos do processo.

Assim, havendo motivação idônea, é possível o 
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o autorizado 
pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do CPB e em 
consonância com verbete sumular supra aludido, nada havendo a reparar.

Diante do exposto, conheço dos apelos, mas para negar 
provimento a ambos, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Fortaleza, 29 de maio de 2015.
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PROCESSO Nº 0000788-70.2009.8.06.0126 - APELAÇÃO CRÍME
APELANTE : SAMUEL GOMES DO NASCIMENTO
APELADO :   MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 
LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. 
FORMA TENTADA. ART. 157, § 3º, 
PRIMEIRA PARTE E ART. 157, § 2o, I, C/C 
ART. 14, II, TODOS DO CPB. AUTORIA 
DELITIVA COMPROVADA. DEPOIMENTOS 
FIRMES E COESOS DAS VÍTIMAS. 
VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 
PROVA TESTEMUNHAL. APELO NÃO 
PROVIDO.  
1. A materialidade e a autoria dos crimes restaram 
sobejamente comprovadas pela produção probante 
levada a efeito durante a instrução processual. Os 
relatos firmes e coesos das vítimas, corroborados 
pelos depoimentos das testemunhas, mostram-se 
hábeis para comprovar a tese acusatória. 
2. As declarações das vítimas, apoiadas nos demais 
elementos probantes dos autos é prova válida para 
a condenação. Precedentes.
3. Inacolhida a alegação de negativa de autoria. 
4. A sentença recorrida encontra-se em consonância 
com as disposições pertinentes do Código Penal, 
fixadas as penas em atendimento à culpabilidade, 
aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do agente, aos motivos, às circunstâncias 
e consequências do crime, consideradas as 
circunstâncias atenuantes e agravantes, bem assim 
as causas de diminuição e de aumento da pena, na 
forma prescrita pelo art. 68, caput, do CPB, com 
base em elementos concretos do processo.
5. Recurso a que se nega provimento.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação 
Criminal, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, 
porém para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SAMUEL 
GOMES DO NASCIMENTO contra a sentença de fls. 94/99, que o 
condenou pela prática dos crimes capitulados no art. 157, § 3º, primeira 
parte e art. 157, § 2o, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. 

Aduz o apelante que em seu interrogatório de fls. 74/75 
negou peremptoriamente o cometimento do crime. Alega que as palavras 
da vítima não se coadunam com os depoimentos trazidos aos autos. 
Acrescenta que somente a palavra da vítima afirma que o recorrente era 
o autor da tentativa de roubo, bem assim que as testemunhas em nenhum 
momento o incriminam.

Prossegue aduzindo que o juiz a quo incorreu em erro fazendo 
incidir a causa especial de aumento da pena prevista no inciso I e II do § 
2º do art. 157 do Código Penal. Pugna pela inexistência da continuidade 
delitiva.

Requereu o conhecimento do recurso para reformar a 
sentença e absolver o apelante ou, alternativamente, a redução da pena 
para o mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 111/115.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls. 123/127, 

pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.
À douta revisão.
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VOTO

A materialidade e a autoria dos crimes restaram sobejamente 
comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução 
processual. Os depoimentos firmes e coesos das vítimas, corroborados 
pelos depoimentos das testemunhas de acusação, mostram-se hábeis para 
atestar a tese da acusação. 

Inicialmente cumpre pontuar que bem ao contrário do que 
alegado nas razões da apelação, o recorrente não negou, peremptoriamente, 
o cometimento do crime ao ser interrogado às fls. 74/75, mas sim que 
não lembrava de ter tentado assaltar as vítimas, que passou o dia todo 
bebendo e quando acordou estava na mata, baleado, que no dia portava 
uma espingarda, que não lembra de ter atirado em alguém, que não lembra 
de jeito nenhum dos fatos, que nunca foi preso outras vezes, que fugiu da 
cadeia porque queria a liberdade.

Não se trata, evidentemente, de negativa de autoria, menos 
ainda peremptória.

Por outro lado, ao ser ouvido em juízo, a vítima da tentativa 
de latrocínio, Antônio Ernildo Augusto de Oliveira, afirmou às fls. 77 e 
verso:

“Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Que 
no dia dos fatos foi baleado na perna. Que reconheceu o 
acusado presente nesta audiência como autor do disparo, 
mesmo ele usando um capuz, tendo em vista que já conhecia 
o acusado e o identificou pela voz e pelo braço defeituoso. 
Que conforme narrado na denúncia o depoente estava em 
sua moto, na CE 060, a noite trazendo ANTONIO INÁCIO 
na garupa, quando o acusado saiu escondido de uma moita, 
anunciando um assalto. Que o depoente não parou a moto 
e levou um tiro na perna, dado pela espingarda do acusado. 
(…)”

A prova testemunhal corrobora a palavra da vítima, em 
especial o depoimento da testemunha presencial Antônio Inácio da Silva, 
às fls. 78:
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“Que no dia dos fatos o depoente estava na garupa da 
vítima, quando ambos foram atacados por uma pessoa que 
estava armada. Que ERMILDO foi atingido na perna. Que 
ERMILDO reconheceu SAMUEL na mesma hora, dizendo 
pra ele que era ERMILDO  e que SAMUEL não devia 
fazer aquilo. Que ERMILDO não parou, mesmo depois de 
atingido. (…)” 

Em total consonância com os depoimentos da vítima e da 
testemunha presencial do crime de tentativa de latrocínio, os depoimentos 
dos policiais vítimas da tentativa de roubo também merecem especial 
destaque.

O policial Jader Willian da Silva Lopes relatou às fls. 79:

“Que com certeza os fatos narrados na denúncia são 
verdadeiros. Que no dia dos fatos o depoente, junto com 
o PM J Lima, estava numa caminhoneta C10, junto com 
outros populares, (…) retornando para Mombaça. Que era 
noite quando a caminhoneta estava saindo da carroçal e 
entrando na pista CE 060. Que nesse momento o acusado 
sozinho saiu dos matos e apontando uma espingarda para a 
caminhoneta ordenou que o motorista parasse. Que o PM J 
LIMA reagiu atirando contra o agente. (…)” 

O referido policial José Bonfim de Lima disse às fls. 80 e 
verso:

“Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Que 
no dia dos fatos o depoente estava numa C10, retornando 
do sítio, saindo da carroçal e entrando na CE 060, (…), 
quando o acusado presente nesta audiência, empunhando 
uma espingarda, atacou a caminhoneta C10, gritando 'para, 
para, é um assalto'. Que o depoente reagiu atirando de 
pistola contra o acusado. (…)” 

Como se não bastasse, as vítimas dos crimes de latrocínio e de 
roubo tentados reconheceram o apelante em juízo como sendo o autor dos 
delitos, não restando a menor sombra de dúvidas quanto à autoria delitiva 
imputada ao recorrente. 
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As declarações prestadas pelas vítimas são de grande 
importância como elemento probatório para fundamentar a decisão 
condenatória, mesmo ante a alegação de negativa de autoria. A respeito da 
validade jurídica do depoimento das vítimas, oportuno rememorar recente 
julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para 
embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos 
quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.” 
(AgRg no AREsp 297871/RN, Rel. Min. CAMPOS 
MARQUES (Des. convocado do TJ/PR), DJe 24/04/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. 
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO FUNDADO 
NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
REEXAME. INVIABILIDADE, NA PRESENTE VIA 
RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA 
SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao confirmar em parte a sentença 
condenatória, rejeitou o pleito de absolvição formulado pelo 
ora agravante Bruno, pois entendeu ter sido comprovada 
tanto a materialidade (consubstanciada no boletim de 
ocorrência policial, no auto de prisão em flagrante, nos 
autos de apreensão, no auto de restituição e na prova oral 
judicializada), quanto a autoria delitiva (demonstrada pela 
palavra da vítima e pelos testemunhos dos Policiais Militares 
que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente).
2. A revisão de tal entendimento, na forma pretendida 
pelo agravante, demandaria, necessariamente, incursão 
no conjunto probatório dos autos, providência de todo 
inadequada em sede de recurso especial, em função do 
óbice da Súmula nº 7 desta Corte Superior de Justiça.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 104426/RS, Rel. Min. CAMPOS 
MARQUES (Des. convocado do TJ/PR), DJe 22/02/2013)

"As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos 
dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem 
a presença de outras pessoas, é prova válida para a 
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu" 
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(HC n. 195467/SP, Min. Maria Thereza de Assis Moura, 
DJe 22/6/2011)

"3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, é de 
fundamental importância como elemento de convicção do 
Juiz, sobretudo quando em consonância com as demais 
provas existentes nos autos. Precedentes.
4. Na espécie, além da declaração da vítima de que o 
paciente teria sido o autor dos socos contra ela desferidos, 
há, nos autos, exame de corpo de delito a demonstrar a 
materialidade do delito, elementos suficientes a autorizar o 
início da persecutio criminis in iudicio." 
(HC 144729/DF, Rel. Min. CELSO LIMONGI (Des. 
convocado do TJ/SP), DJe 02/05/2011)

“(...) Esta Turma, em diversos julgamentos, admitiu que o 
firme e coeso depoimento da vítima é, por si só, hábil a 
comprovar o emprego da arma de fogo no delito de roubo: 
STJ: HC 116.487/GO, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, DJe de 18/10/2010; HC 159.854/SP, Rel. 
Min. LAURITA VAZ, DJe de 28/06/2010; REsp 1.111.783/
RS, Rel. Min JORGE MUSSI, DJe de 21/06/2010; HC 
135.663/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 12/04/2010, 
v.g.” (HC 173854/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 
06/04/2011).

Como se constata, o conjunto probatório é harmônico, robusto 
e contundente em apontar o recorrente como autor dos crimes tentados, 
conforme narrado na exordial acusatória. Os depoimentos das vítimas e 
das testemunhas revelam não só a ocorrência do crime, mas também suas 
peculiaridades. 

Dessa forma, verifica-se que no caso concreto não resta a 
menor sombra de dúvidas quanto à autoria delitiva imputada ao recorrente 
na denúncia, estando o édito condenatório devidamente fundamentado e 
plenamente amparado pelo acervo probatório dos autos.

Relativamente ao quantum da reprimenda aplicada, cumpre 
pontuar que a dosimetria da pena não obedece a uma regra matemática 
rígida, mas se trata de uma operação realizada com base em elementos 
concretos dos autos, levada a efeito com certa discricionariedade, ainda 
que vinculada ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, 
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de forma que cada uma das circunstâncias individualmente valoradas pode 
ter maior ou menor influência no cômputo da pena base. 

Nesse sentido:

"1. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 
do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se 
dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício 
de discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado 
apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração 
negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias 
judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, 
eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e 
repressão do fato-crime praticado.
2. Havendo suficiente fundamentação quanto às graves 
consequências do crime de roubo perpetrado, não se 
verifica ilegalidade na decisão vergastada, que estabeleceu 
a pena-base acima do mínimo legalmente previsto." 
(AgRg no HC 270368/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 
20/06/2014)

“Em relação à dosimetria das penas, é permitido ao julgador 
mensurar com discricionariedade o quantum de aumento 
da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o 
princípio do livre convencimento motivado, consoante o 
que dispõe o art. 59 do Código Penal.” 
(AgRg no REsp 1252747/MS, Rel. Min. SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 03/02/2014)

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa 
discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece 
rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente 
objetivas para tanto. Cabe às instâncias ordinárias, mais 
próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes 
Superiores, no exame da dosimetria em grau recursal, 
compete o controle da legalidade e da constitucionalidade 
dos critérios empregados, bem como a correção de 
eventuais discrepâncias – se gritantes e arbitrárias –, nas 
frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias 
anteriores.” 
(HC 104302/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ 
Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje-155, 
09/08/2013)
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No caso em análise, verifica-se que a dosimetria levada a 
efeito na sentença guerreada encontra-se em perfeita consonância com o 
disposto no art. 68, caput, do Código Penal, fixada a pena em atendimento 
à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do 
agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime e o 
comportamento das vítimas, bem assim considerando as circunstâncias 
atenuantes e agravantes e as causas de diminuição e de aumento, com base 
em elementos concretos do processo.

Impende ressaltar que em relação à reprimenda pelo crime de 
roubo tentado incidiu apenas a majorante de que trata o inciso I do § 2º do 
art. 157, no razoável e adequado patamar de 1/3 (um terço), nada havendo 
a reparar.

Ressalte-se também que a tese da continuidade delitiva não 
foi sequer aventada pelo representante do Parquet, nem na denúncia nem 
nas alegações finais, revelando-se não somente despicienda sua análise na 
sentença objurgada, mas também inútil o pedido de reconhecimento de sua 
inexistência, de vez que não gerou nenhum acréscimo na pena, carecendo 
o apelante de interesse recursal neste particular.

Diante do exposto, conheço do apelo, mas para negar-lhe 
provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Fortaleza, 29 de maio 2015.
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PROCESSO Nº 0000017-83.2004.8.06.0121 - APELAÇÃO CRIME  
APELANTE: PEDRO GOMES DA SILVA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS

                                                                                                                                 
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. 
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. 
M AT E R I A L I D A D E  E  A U T O R I A 
COMPROVADAS.  DEPOIMENTOS 
FIRMES E COESOS DAS VÍTIMAS 
CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES 
DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. 
PRECEDENTES.  CONDENAÇÃO MANTIDA. 
APELO NÃO PROVIDO. DETERMINO EX 
OFFICIO O CUMPRIMENTO DA PENA 
INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. 
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 
Nº 26 DO STF.
1. A simples negativa de participação no ilícito 
penal por parte do apelante, não é suficiente para 
afastar de si a autoria que decorre de forte prova 
indiciária corroborada pelo conjunto probatório 
colhido no crivo do contraditório.
2. A materialidade e a autoria do crime restaram 
sobejamente comprovadas pela produção probante 
levada a efeito durante a instrução processual. Os 
depoimentos das vítimas e o reconhecimento do 
réu, alicerçadas pelas declarações das testemunhas 
presenciais, mostram-se hábeis para atestar a tese 
da defesa.
3. Não acolhida a alegação de negativa de autoria.
4. Nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do 
STF é de se permitir a progressão do regime do 
apelante, desde que cumpridos os requisitos legais 
objetivos e subjetivos.
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5. Recurso a que se nega provimento, determinando, 
ex officio, o cumprimento da pena inicialmente no 
regime fechado, mantendo inalterada a sentença 
recorrida nos demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação 
Criminal, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, porém para 
negar-lhe provimento, fixando, ex officio, o regime de cumprimento da 
pena para o inicialmente fechado, mantendo inalterada a sentença recorrida 
nos demais termos, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PEDRO 
GOMES DA SILVA FILHO contra a sentença de fls. 300/312, que o 
condenou pela prática do crime tipificado no art. 159, § 1º, do Código 
Penal. 

Aduz o apelante fragilidade no conjunto probatório coligido 
aos autos quanto à autoria do delito, pugnando pela absolvição.(fls. 
333/338)

Contrarrazões às fls. 346/347.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls. 374/380 

pelo conhecimento e não provimento do recurso 
É o relatório.
À douta revisão.

VOTO

A materialidade e a autoria do crime restaram sobejamente 
comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução 
processual. Os depoimentos das vítimas, corroborados pelos depoimentos 
das  testemunhas presenciais, mostram-se hábeis para atestar a tese da 
acusação. 



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 467 - 554, 2015

Apelação Crime

485

As declarações prestadas pelas vítimas são de grande 
importância como elemento probatório para fundamentar a decisão 
condenatória, mesmo ante a negativa de autoria dos réus. 

Nesse sentido, ao depor em juízo (fls. 164/167), a vítima José 
Alves Mota afirmou:

“(...) que o declarante reconhece como elemento de 
estatura baixa que o abordou em sua residência e que 
parecia comandar os demais na residência do declarante 
e também que esteve no interior da Agência do Banco do 
Brasil, armado com uma pistola preta e que levou o malote 
contendo dinheiro do caixa forte, como sendo a pessoa 
cuja fotografia se encontra às fls. 48, dos autos, e que é 
identificada nos autos como sendo Pedro Gomes da Silva 
Filho, a qual foi exibida ao declarante em audiência (...)”

Corroboram com os depoimentos das vítimas Margarida de 
Oliveira Mota, Terezinha Cavalcante Marques e Francisco Demontier 
Ponte Vasconcelos (fls. 169/174) e declarações prestadas pelas testemunhas 
presenciais José Tupinambá Cavalcante Filho e Expedito Bezerra Cassimiro 
(fls. 175/178) colhidas em sede inquisitorial e judicial.

O vigilante Expedito Bezerra Cassimiro relatou às fls. 
177/178:

“(...) que o elemento após entrar na agência bancária e já no 
recinto, levou o depoente e o Tupinambá, Dona Terezinha, 
Demontier e seu Mota para uma sala interna próxima ao 
cofre;... que o elemento falou que se algo desse errado a vida 
dos familiares  de todos que estavam na agência corriam 
risco;...que o depoente confirma que o acusado de blusa 
verde é a mesma pessoas cujas  fotografia(sic) se encontram 
as(sic) fl. 48 e que foi identificado como sendo a de Pedro 
Gomes da Silva, a qual foi exibida em audiência(...)”

A respeito da validade jurídica do depoimento das vítimas, 
vale rememorar lições recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para 
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embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos 
quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.” 
(AgRg no AREsp 297871/RN, Rel. Min. CAMPOS 
MARQUES (Des. convocado do TJ/PR), DJe 24/04/2013)

“(...) Esta Turma, em diversos julgamentos, admitiu que o 
firme e coeso depoimento da vítima é, por si só, hábil a 
comprovar o emprego da arma de fogo no delito de roubo: 
STJ: HC 116.487/GO, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, DJe de 18/10/2010; HC 159.854/SP, Rel. 
Min. LAURITA VAZ, DJe de 28/06/2010; REsp 1.111.783/
RS, Rel. Min JORGE MUSSI, DJe de 21/06/2010; HC 
135.663/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 12/04/2010, 
v.g.” (HC 173854/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 
06/04/2011).

O corréu Edineudo Oliveira Silva, nega que conheça o 
apelante, mas alega que o procedimento adotado por ambos é similar 
quando nos assaltos realizados as instituições financeiras, sendo que 
o Pedro das Vacas (cognome do recorrente) age com guarida de muitos 
comparsas.

Dessa forma, verifica-se que no caso concreto não resta 
a menor sombra de dúvidas quanto à autoria delitiva imputada ao 
recorrente na inicial acusatória, estando o édito condenatório devidamente 
fundamentado e plenamente amparado pelo acervo probatório dos autos.

Por fim, mister observar que sentença objurgada, prolatada 
em 17 de dezembro de 2003, determinou o regime integralmente fechado 
para o cumprimento da pena. Entretanto, a partir da vigência da Lei n° 
11.464, de 29 de março de 2007, o regime de cumprimento da pena para 
os crimes previstos no art. 1º da Lei dos Crimes Hediondos passou a ser o 
inicialmente fechado. 

Anteriormente o Supremo Tribunal Federal já havia declarado 
incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º daquela norma. 
Nesse sentido, de bom alvitre rememorar o seguinte julgado:

"O Supremo Tribunal Federal, em 23/2/06, ao julgar o 
Habeas Corpus nº 82.959, deferiu o pedido de habeas corpus 
e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 
1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Após tal decisão e com 
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a vigência da Lei n° 11.464, de 29 de março de 2007, foi 
retirado do ordenamento jurídico o regime integralmente 
fechado, antes imposto aos condenados por crimes 
hediondos, assegurando-lhes a progressividade do regime 
prisional." 
(HC 121050/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 
08/02/2013)

Isso posto, conheço do apelo, mas para negar-lhe provimento, 
determinando, ex officio, o cumprimento da pena inicialmente no regime 
fechado, mantendo incólume os demais pontos da sentença recorrida.

É como voto.

Fortaleza, 24 de março de 2015.
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PROCESSO: 0033218-96.2011.8.06.0064  - APELAÇÃO CRIME
APELANTE – JOSÉ CLÁUDIO DE LIMA ABREU SOBRINHO
APELADO – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ.
RELATORA: DESA. FRANCISCA ADELINEIDE VIANA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
ART. 33  CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E 
ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003.  RECURSO 
DA DEFESA. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO 
CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. 
EVIDENCIADAS A AUTORIA E A 
MATERIALIDADE. VALIDADE DOS 
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. 2) 
CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA. 
CONFIGURAÇÃO. CONDUTA DE PERIGO 
ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE 
LAUDO PERICIAL.  3) RECONHECIMENTO 
DA ATENUANTE DE MENORIDADE 
RELATIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA  
DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR 
ESSA CONDIÇÃO. INTELIGÊNCIA 
DA SÚMULA Nº  74  DO STJ.  4) 
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE 
CONFISSÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL 
DE ARMA. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO 
VERIFICADA NOS AUTOS. 
Recurso conhecido e parcialmente provido. 
Pena atinente ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003 
redimensionada. Regime inicial com relação a esse 
tipo penal modificado ex officio, de fechado para 
semiaberto, ante a impossibilidade de fixação desse  
regime para os crimes punidos com detenção, 
respeitados os parâmetros previstos no art. 33, 
§§ 3º e 2º do CPB.  
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação crime, 
nº 0033218-96.2011.8.06.0064, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca 
de Caucaia, em que figura como apelante José Cláudio de Lima Abreu 
Sobrinho.  

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, 
em CONHECER da apelação e CONCEDER-LHE parcial provimento,  
para redimensionar a reprimenda atinente ao crime previsto no art. 12 da 
Lei nº 10.826/2003  para 1(um) ano e 3(três) meses de detenção e 35 (trinta 
e cinco) dias-multa, mantido o dia-multa na razão de 1/30 (um trigésimo) 
do salário mínimo vigente à época do fato. Readéquam, ex officio, o regime 
de cumprimento de pena para o semiaberto, com relação a esse tipo penal, 
mantida a condenação atinente ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 
11.343/2006, em todos os termos, consoante o voto da eminente Relatora.

Fortaleza, 14 de abril de 2015

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Cláudio 
Lima Abreu Sobrinho em face de sentença da lavra da Excelentíssima 
Senhora Juíza de Direito da 2ª Vara da Criminal da Comarca de Caucaia,  
pela qual restou condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da 
Lei n°11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento das 
respectivas penas privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e 01 
(um) ano e 06 (seis) meses de detenção, ambas sob regime inicialmente 
fechado, cumuladas ao pagamento de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) 
dias-multa (pena pecuniária somada), calculado o dia-multa na razão de 
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.  Não foi 
concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. 

Atendendo ao princípio da efetividade e com o fim de imprimir 
maior celeridade ao feito, sirvo-me do relatório constante na sentença de 
fls.127/139, passando a complementá-lo com as informações atinentes 
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aos atos processuais praticados a partir de então, tudo sem prejuízo da 
análise criteriosa quanto à adequação do procedimento aos ditames legais 
prescritos do Código de Processo Penal.

Através da referida sentença, acolheu-se parcialmente o 
pleito apresentado pelo Ministério Público na exordial, condenando-se o 
réu nos termos do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e art.12 da Lei nº  
10.826/2003, nas reprimendas já mencionadas. O réu restou absolvido da 
imputação pelo tipo penal previsto no art. 35 da Lei nº11.343/2006. 

Inconformada, a Defesa apelou da referida sentença 
(fls.142/144).

Ofertadas as razões do apelo às fls.146/150. Na ocasião, a 
Defesa formulou os seguintes pedidos: absolvição nos termos do art. 386, 
VI ou IV do Código de Processo Penal no que pertine ao crime tipificado no 
art. 33, caput, da Lei nº11.343/2006 e com relação ao tipo penal previsto no 
art. 12 da Lei nº 10.826/2003, ao argumento de ausência de materialidade, 
e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante de menoridade e da 
confissão, esta última somente com relação ao crime previsto no art. 12 da 
Lei nº 10.826/2003.

Réu intimado à fl.147. 
Contrarrazões do recurso (fls. 160/163), opinando-se pela 

manutenção da decisão. 
Expedida carta de guia provisória (fls.166/168).
Consta, ainda, petição de fls.170/171, requerendo o 

chamamento do feito à ordem, para que fosse dado seguimento ao recurso,  
tendo então sido determinada a remessa dos autos a esta Corte (fl.174). 

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial 
provimento do recurso, reconhecendo-se a atenuante prevista no art. 65, I, 
do Código Penal (fls.183/186). 

Despacho em que se baixou os autos em diligência para que 
fosse junto aos autos um documento de identificação do recorrente para 
os fins de comprovação da sua idade. Todavia, a tentativa restou debalde, 
uma vez que no ofício de fl.192 informou-se que não constam os dados do 
apelante no Sistema de Identificação daquela Coordenadoria. 

É  o breve relatório.
Ao douto Revisor. 
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Fortaleza, 29 de janeiro de 2015. 

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso apelatório ofertado 
pelo acusado José Cláudio Lima Abreu em face de sentença proferida 
pela Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da 2ª Vara da Criminal da 
Comarca de Caucaia,  pela qual restou condenado pelos crimes previstos 
no art. 33, caput, da Lei n°11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, 
ao cumprimento das respectivas penas privativa de liberdade de 06 (seis) 
anos de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,  ambas sob 
regime inicialmente fechado, cumuladas ao pagamento de 645 (seiscentos 
e quarenta e cinco) dias-multa (pena pecuniária somada), calculado o dia-
multa na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época 
do fato.  

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do 
presente apelo. 

Cinge-se a insurgência ao pleito de absolvição nos termos do 
art. 386, VI ou IV do Código de Processo Penal no que pertine ao crime 
tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e com relação ao tipo 
penal previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, ao argumento de ausência 
de materialidade, no caso, o laudo apto a comprovar a lesividade da arma. 
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante de menoridade e 
da confissão, esta última somente com relação ao crime previsto no art. 12 
da Lei nº 10.826/2003.

Do pleito absolutório com relação à conduta tipificada no 
art. 33 caput da Lei nº11.343/206:

O pedido não merece acolhimento. 
A prova da autoria e da materialidade restou sobejamente 

evidenciada nos testemunhos colhidos em Juízo, no auto de apresentação 
e apreensão (fl.17), nos laudos provisórios (fl.20,21 e 22) e definitivos (fls. 
70, 71 e 72) e no próprio auto de prisão em flagrante (fls.7/16).
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Colaciono, a propósito, a prova colhida em Juízo:

Carlos André Fontenele Marques (fl.103):

'Que volta e meia recebem na delegacia ligações telefônicas 
de denunciais que neste caso, várias ligações foram 
recebidas dando conta de que a pessoa conhecida como 
"Claudinho da Cearamor estava traficando drogas na 
Favela da Boa Vista; que a denúncia também informou que 
ele poderia ser identificado por ter nas costas uma tatuagem 
com a inscrição "CEARAMOR' e o símbolo do time do 
Ceará além de muitas outras tatuagens; que investigaram 
durante duas semanas e apuraram que antes dele ser preso, 
já traficava no Bairro Bom Jardim em Fortaleza; que já 
haviam passado várias vezes em frente a sua casa afim [sic] 
de identificarem a sua residência corretamente; que no dia 
da prisão encontraram o acusado sentado na sala olhando 
a atividade de vários menores que estavam ali embalando 
drogas, conforme descrito na denúncia; que apreenderam 
as drogas, que as drogas apreendidas foram exatamente 
aquelas detalhadas na denúncia; que havia uma moça 
dormindo, a qual vieram saber depois ser a namorada do 
acusado e também menor de idade; que encontraram no 
quarto de um revolver calibre 38 demuniciado [sic] e uma 
balança de precisão; que uma parte da droga, um tijolo de 
maconha e uma parte do crack, foram encontrados no quarto. 
Assim como também a arma e a balança; que apreenderam 
uma tesoura e saquinhos pequenos para embalagem; que 
o  revolver estava em bom estado de conservação; que não 
encontraram munição na casa. " 

Nivardo Morais Pessoa (fl.104):

"Que recebeu uma ligação telefônica dando conta de 
que a pessoa conhecida como Claudinho da Cearamor 
era traficante no Bairro Bom Jardim e tendo sido preso e 
posteriormente solto não voltou para lá, mais, instalou-se em 
Caucaia na Favela da Boa Vista, onde era conhecido como 
Lourinho da Boa Vista e que ele continuava traficando; que 
investigaram durante uns quinze dias e quando resolveram 
abordar o réu no endereço indicado encontraram o 
acusado sentado na sala olhando a atividade de vários 
menores que estavam ali embalando drogas; conforme 
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descrito na denúncia; que apreenderam as drogas, que as 
drogas apreendidas foram exatamente estas detalhadas na 
denúncias; que havia uma moça dormindo a qual vieram 
saber depois ser namorada do acusado, e também menor 
de idade; que o próprio depoente deu um gerão [sic] no  
restante da casa e encontrou no quarto um revolver calibre 
38 demunisiado  [sic] e uma balança de precisão;  que além 
da droga, da arma e da balança, apreenderam também uma 
tesoura e sacinhos [sic] pequenos para embalagem; que o 
revólver estava em bom estado de conservação; que não 
encontraram munição na casa; que no momento da prisão 
o réu ficou calado; (...) que o acusado não reagiu à prisão;

De fato, a prova colacionada aos autos só vem confirmar 
o tráfico de drogas narrado na denúncia. O acusado, conhecido como 
"Lourinho da Boa Vista" e "Claudinho do Cearamor", já vinha sendo 
investigado por tráfico, tendo inclusive sido preso anteriormente quando 
residia no Bairro Bom Jardim, acusado de  tráfico. 

Consta nos autos que foram apreendidas na residência do réu, 
três espécies de droga: crack (19 g), em forma de "trouxas", cocaína (9g) e 
maconha (400g), bem como balança de precisão, embalagens plásticas para 
acondicionar drogas, tesoura, revólver calibre 38 e a quantia de R$ 130,00 
(cento e trinta reais) em espécie, conforme consta no auto de apresentação 
e apreensão de fl.17. 

A alegação do recorrente no sentido de que os policiais 
"plantaram" a droga em sua residência não possui o menor fundamento. 
Primeiro, porque não há razões para desvalorizar esses depoimentos, 
segundo, porque a quantidade de droga encontrada, principalmente, a 
maconha é considerável (400g). 

É de se destacar que, notadamente em casos de tráfico de 
drogas, a ação policial é indispensável ao deslinde do crime e, por isso, 
são os próprios agentes estatais os primeiros, muitas vezes, os únicos, a ter 
contato com o fato criminoso, de modo que, desconsiderar os depoimentos 
destes, sem se ter uma razão segura, seria simplesmente dificultar ou mesmo 
inviabilizar a apuração dos fatos, privilegiando-se, assim, a impunidade. 

Acerca da matéria, colaciono a seguinte decisão:
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HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO 
DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE 
DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. 
VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME 
APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE 
PROBATÓRIA.
1. (...)
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos 
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase 
investigatória tenham participado, no exercício de suas 
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável 
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, 
sob a garantia do contraditório. Precedentes.
2. Ordem denegada. 
(STJ. HABEAS CORPUS Nº 115.516 - SP (2008/0202455-  
3) - Relatora : Ministra Laurita Vaz). 

Portanto, caracterizada a conduta de tráfico – art. 33, caput da 
Lei n°11.343/2006,  impossível a absolvição.  

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME 
PREVISTO NO ART. 12 DA LEI  Nº 10.826/2003.

A insurgência igualmente não merece acolhimento.
Apesar de a Defesa  nas razões ter se referido ao pedido de 

como "anulação da pena atinente ao tipo penal previsto no art. 12 da Lei nº 
10.826/2003, em face de ausência de laudo pericial da arma", entendo que 
deva ser concebido como pleito absolutório, sob a alegação de ausência de 
prova para condenação.

Nesse passo, insta destacar que a configuração desse tipo 
penal prescinde da demonstração da lesividade.  É que esse crime é de  
perigo abstrato, cujo o risco é atinente à própria conduta. 

O entendimento jurisprudencial é pacífico neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. POSSE ILEGAL DE ARMA 
DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, 
DA LEI Nº 10.826/03). CONDENAÇÃO. PLEITO 
ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE 
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DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE 
AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. IRRELEVÂNCIA. 
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO 
ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE RESULTADO 
NATURALÍSTICO OU DE EFETIVA EXPOSIÇÃO À 
PERIGO DA COLETIVIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO 
DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. 
SANÇÃO APLICADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. 
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. 
RECURSO DESPROVIDO. 
1. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito 
é crime de mera conduta, ou seja, de perigo abstrato, 
não sendo exigida pela lei a efetiva exposição de outrem 
a risco, bem como a análise da intenção do acusado 
ou de prejuízo/dano, caracterizando-se com a simples 
prática do núcleo do tipo penal. 2. Embora reconhecida a 
presença da atenuante da confissão espontânea do réu, sua 
pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legalmente 
previsto em lei, por estrita observância ao enunciado na 
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 
(TJ-PR 8266671 PR 826667-1 (Acórdão), Relator: 
José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 
02/02/2012, 2ª Câmara Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A 
INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE IRREGULAR 
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 
DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO 
DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE 
LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CRIME 
DE MERA CONDUTA EVIDENCIADO PELO PERIGO 
ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
"A posse ilegal de arma de fogo (Lei n. 10.826/2003, art. 
12 e 16, em parte) constitui delito de perigo abstrato, 
cujo risco é inerente à conduta, bastando a posse do 
artefato, sem permissão e em desacordo com a lei, para 
o reconhecimento do fato típico, dispensando-se, assim, 
exame pericial para verificação da eficácia do material 
bélico apreendido. Da mesma forma, é desnecessária a 
produção de laudo pericial se os demais elementos de prova 
atestam essa condição, tais quais o boletim de ocorrência, 
o relatório da diligência policial e o termo de apreensão, 
conforme já decidido pela Seção Criminal deste Tribunal de 
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Justiça nos Embargos Infringentes n. (Apelação Criminal 
n. , de São José, rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. 
14/6/2011). 
(TJ-SC - ACR: 348155 SC 2011.034815-5, Relator: Marli 
Mosimann Vargas, Data de Julgamento: 14/02/2012, 
Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação 
Criminal n. , de São José)

Portanto, apreendida a arma na residência do apelante, que 
inclusive assumiu a sua propriedade, não tendo, contudo, comprovado a 
legalidade da posse desse objeto, restou configurado o tipo previsto no art. 
12 da Lei nº 10.826/2003, devendo assim a condenação ser mantida nesses 
termos.  

DO PLEITO DO RECONHECIMENTO DA 
ATENUANTE DE MENORIDADE COM RELAÇÃO AOS DOIS 
TIPOS PENAIS 

Melhor sorte não assiste ao réu.
Inicialmente vale salientar que o reconhecimento da atenuante 

de menoridade somente se autoriza se houver prova documental sobre essa 
condição, não bastando a mera alegação. No caso, não foi juntada aos 
autos certidão de nascimento ou outro documento hábil a comprovação da 
idade do réu. 

Nesse contexto, esta Relatoria determinou diligência no 
sentido de  obter esse documento, mas que restou infrutífera, portanto 
não há como se acolher o pedido à míngua de comprovação da condição 
alegada.

A propósito destaco a Súmula nº 74 do Superior Tribunal de 
Justiça:

Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu 
requer prova por documento hábil.

Destaco, a seguir,  julgados nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE 
FOGO. Defesa que busca a absolvição do apelante, sob o 
fundamento de suporte probatório insuficiente para decreto 
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condenatório, e subsidiariamente, pugna pela incidência 
das atenuantes de confissão e menoridade, bem como a 
substituição da pena corporal por sanções restritiva de 
direitos. Materialidade e autoria comprovados nos autos. 
Depoimentos dos policiais que devem ser valorados como 
qualquer testemunho na esteira do verbete 70 da súmula 
deste Tribunal. Ausência de comprovação por documento 
hábil da idade do apelante para os fins da atenuante, 
conforme distribuição do ônus da prova e exigência 
do art. 155, parágrafo único, do CPP e enunciado 
74 da súmula do STJ.[grifo nosso] Reconhecimento 
da atenuante da confissão espontânea, feita em sede 
inquisitorial, o qual está em total consonância com a 
palavra dos policiais. A redação do art. 155 do CPP, não traz 
qualquer vedação para que seja valorada tal prova, pois, em 
que pese produzida na fase inquisitorial, foi confrontada 
pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. 
Enunciado 231 da súmula STJ impossibilitando diminuição 
da pena-base aquém do mínimo legal. Penas fixadas no 
mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade 
em duas restritivas de direitos. Provimento parcial do apelo 
defensivo. 
(TJ-RJ - APL: 00088336920108190028 RJ 0008833-
69.2010.8.19.0028, Relator: DES. ANTONIO CARLOS 
DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 
22/11/2012, QUINTA CAMARA CRIMINAL, Data de 
Publicação: 21/03/2013 12:44).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO 
CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 
35 DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE 
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RÉUS QUE SE 
DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA 
PENAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA. 
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS PENAS-
BASE EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS ESTABELECIDAS NO ART. 59, DO 
CÓDIGO PENAL, QUE NÃO FORAM TODAS 
FAVORÁVEIS AOS AGENTES. IMPOSSIBILIDADE 
DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, 
DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA 
COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE PENAL DO 
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RÉU DANIEL BESERRA CAVALCANTI À ÉPOCA 
DO CRIME. APELO IMPROVIDO. DECISÃO POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS. 
I - A materialidade do delito é induvidosa, consoante a 
prova testemunhal colhida nos autos, bem como a autoria. 
Acerca da materialidade delitiva, ressalto que a apreensão 
da droga é irrelevante para a caracterização do crime em 
comento, pois trata-se de delito formal. II - O crime de 
associação para o tráfico exige para sua configuração a 
reunião de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos 
arts. 33, § 1º , e 34 da lei de Tóxicos. In casu, o conjunto 
probatório demonstra o interesse dos apelantes em realizar 
o tráfico de entorpecente no Município de Buíque de forma 
contumaz e organizada, com cada acusado desempenhando 
sua função distintamente. III - A dosimetria penal não 
deve ser reformada, uma vez que a pena foi aplicada de 
acordo com a análise das circunstâncias do art. 59 do CP. 
IV- No que se refere à aplicação do art. 65, I, do CP para 
atenuar a pena do acusado Daniel Beserra Cavalcanti, 
não merece guarida uma vez que não há nos autos 
documento hábil a comprovar a alegada menoridade 
penal à época dos fato criminoso. V - Apelo improvido. 
Decisão por unanimidade de votos.
(TJ-PE - APL: 2656711 PE , Relator: Alexandre Guedes 
Alcoforado Assunção, Data de Julgamento: 08/03/2013, 4ª 
Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/03/2013).

Assim, nada obstante o parecer da Procuradoria de Justiça 
pela procedência do pedido, deixo de reconhecer a atenuante pleiteada. 

DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA 
ATENUANTE DE CONFISSÃO NO CRIME DE POSSE ILEGAL 
DE ARMA

O recurso deve prosperar quanto a este pedido.
É que o réu de fato confessou que a arma apreendida em sua 

residência era de sua propriedade e que a havia comprado "porque havia 
matado o pai de sua companheira e tinham dito que iam matar os filhos" 
(fl.105). 
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Restou, assim, configurada a atenuante prevista no art. 65, 
III, “d” do Código Penal, impõe-se o seu reconhecimento e a consequente 
redução da reprimenda.

Mantidas as circunstâncias judiciais analisadas, atenta ao fato 
de que o réu mantinha uma arma, expondo assim os menores que ali se 
encontravam, aliado ao fato de que estava sendo investigado por crime 
de tráfico, mesmo após ter sido preso em flagrante anteriormente, entendo 
justificada a fixação da pena-base para esse crime em 1 (um) ano e 06 (seis) 
meses de detenção. Tendo em vista a atenuante de confissão, prevista no 
art. 65, III, “d” do Código Penal, atenuo a pena para 1 (um) ano e  03 (três) 
meses de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, as quais à míngua de 
outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitivas.  

No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento pena, 
o Magistrado fixou  o fechado para os dois crimes - art. 33 da Lei nº 
11.343/2006 e art. 12 da Lei nº10.826/2003 -, praticados em concurso 
material.

Todavia, insta destacar que uma vez reconhecido o concurso 
material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta 
(reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento 
específico para cada uma delas.

No caso,  o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, comina pena de 
detenção, só podendo ser fixado o regime aberto ou semiaberto, conforme 
determina o art.  33 do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime 
fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime 
semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência 
a regime fechado

O réu somente poderá cumprir a pena de detenção em regime 
fechado em caso de necessidade de transferência, o que implica dizer que 
é vedado o estabelecimento desse regime inicialmente, ou seja, quando da 
prolação da sentença condenatória.

Destaco então julgado acerca da matéria:
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APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO 
PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO 
FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES. FALSA 
IDENTIDADE. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO 
CUMULATIVA DAS PENAS DE DETENÇÃO E 
RECLUSÃO. EXECUÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO 
PRIMEIRO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE 
REGIMES PRISIONAIS PARA CADA ESPÉCIE 
DE PENA. CUSTAS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. 
1. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas 
penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e 
detenção), deve-se observar o regime de cumprimento 
específico para cada uma delas. 2. A questão relacionada 
à isenção do pagamento das custas processuais, sob a 
alegação de que o réu é hipossuficiente, é matéria afeta 
ao Juízo das Execuções Penais. 3. Recurso conhecido e 
parcialmente provido apenas para, mantida a condenação 
do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso 
II, do Código Penal, artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990 e 
artigo 307 do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 02 
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial 
semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor legal mínimo, 
alterar o regime inicial de cumprimento da pena de 03 (três) 
meses de detenção do semiaberto para o aberto.
(TJ-DF - APR: 20130310068978 DF 0006899-
82.2013.8.07.0003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 
BELINATI, Data de Julgamento: 25/09/2014, 2ª Turma 
Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 
07/10/2014 . Pág.: 298).

O réu resultou condenado por este tipo penal, ao cumprimento 
de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção 
– já considerado o redimensionamento da pena no presente voto – , o que 
implicaria, de início, o estabelecimento de regime aberto. Contudo,  as 
circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme apontado pelo Magistrado 
na sentença primeva, autoriza, nos termos do art. 33 , §3º do Código Penal, 
a fixação de regime mais gravoso. Assim, impõe-se a readequação ex 
officio para o semiaberto, afastando-se o regime fechado.  
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Isso posto, conheço do recurso e concedo-lhe parcial 
provimento para redimensionar a reprimenda atinente ao crime previsto no 
art. 12 da Lei nº 10.826/2003 para 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção 
e 35 (trinta e cinco) dias-multa, após reconhecida a atenuante prevista no 
art. 65, III, “d” do Código Penal, mantido o dia-multa na razão de 1/30 
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Impõe-se, 
ainda, a readequação, ex officio, do regime de cumprimento de pena para o 
semiaberto com relação a este tipo penal, mantida a condenação por crime 
de tráfico nos termos da decisão primeva, tudo isso em parcial consonância 
com o parecer da Procuradoria de Justiça. 

É como voto. 

Fortaleza, 14 de abril de 2015.
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PROCESSO: 0000273-68.2010.8.06.0136 - APELAÇÃO
APELANTE: JOSÉ WELDES DE CARVALHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE: VITÓRIA SATYVA BEZERRA PEROBA
RELATOR: DES. LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 
TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA 
DEFESA. REINQUIRIÇÃO INDEVIDA DO 
QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. 
MUDANÇA DE RESPOSTA DOS JURADOS. 
NULIDADE PARCIAL DECRETADA. APELO 
PROVIDO.
1. O acusado interpôs o presente recurso de 
apelação, com fulcro no art. 593, III, alíneas 'a' 
e 'd', do Código de Processo Penal, que tratam, 
respectivamente, da nulidade posterior à pronúncia 
e do julgamento manifestamente contrário à prova 
dos autos.
2. Quanto à alínea 'a', defende o apelante ser 
nula a decisão do magistrado que, durante a 
sessão de julgamento, após 04 (quatro) respostas 
afirmativas ao quesito absolutório genérico, 
resolveu reinquirir os juízes leigos, por entender 
que houve contradição entre a resposta e as teses 
levantadas em plenário, restando o réu condenado 
por homicídio duplamente qualificado, à pena de 
18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, 
em regime inicialmente fechado.
3. A partir da inovação trazida pela Lei nº 
11.689/2008, o juiz está obrigado a formular 
quesito absolutório genérico, nos termos do art. 
483, inciso III e § 2º, do Código de Processo 
Penal. Quando os jurados, por maioria de votos, 
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respondem afirmativamente ao referido quesito, 
está-se diante da absolvição do réu, não cabendo 
ao magistrado imiscuir-se no mérito da decisão 
dos juízes leigos, que é soberana, ainda que não 
se tenha levantado em plenário nenhuma tese que 
possa levar à absolvição. Precedentes do STJ.
4. Realmente, decidindo por íntima convicção, 
pode o Conselho dos Sete acolher qualquer das 
teses apresentadas em plenário ou mesmo absolver 
o réu por simples clemência, ainda que a defesa 
não tenha pleiteado a absolvição.
5. Sendo assim, não poderia o Juiz presidente 
ter desconsiderado a resposta ao 4º quesito, que 
conduzia à absolvição do réu, para questionar 
novamente os jurados, que acabaram por modificar 
sua decisão. Deveria, sim, diante da resposta 
afirmativa ao referido quesito, ter encerrado a 
votação, proferindo sentença absolutória, contra 
a qual caberia recurso.
6. Ademais, não há como se considerar que 
a resposta afirmativa ao quesito da absolvição 
contraria as teses levantadas em plenário, mormente 
porque a autodefesa do réu foi no sentido de que 
agiu em legítima defesa própria.
7. Dessarte, deve-se restaurar a soberana decisão 
popular, que entendeu pela absolvição do réu, 
anulando-se, em parte, o julgamento, em respeito 
ao princípio da soberania dos veredictos e em 
nome da economia processual, uma vez que, até 
o momento em que o Juiz Presidente decidiu 
pela reinquirição do 4º quesito, não se constatou 
nenhuma nulidade.
8. Apelo provido, para anular parcialmente o 
julgamento, a partir do momento em que realizada 
a reinquirição do 4º quesito, determinando que seja 
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proferida nova sentença, a qual deve considerar a 
primeira resposta dada pelos jurados ao quesito 
em questão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem divergência de 
votos, em conhecer do recurso interposto, por ser próprio e tempestivo, 
para dar-lhe provimento, anulando-se parcialmente o julgamento, a partir 
do momento em que realizada a reinquirição do 4º quesito, determinando 
que seja proferida nova sentença, a qual deve considerar a primeira resposta 
dada pelos jurados ao referido quesito, tudo em conformidade com o voto 
do Relator.

Fortaleza, 19  de  maio  de 2015.

RELATÓRIO

José Weldes de Carvalho, qualificado nos autos, foi 
denunciado pelo representante do Ministério Público com atuação na 1ª 
Vara da Comarca de Pacajus, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e 
IV, do Código Penal, sob o argumento de que ele, no dia 05 de fevereiro 
de 2010, por volta das 08h30, em uma casa situada na Rua Projetada, 
s/n, Bairro Banguê II, naquela cidade, fazendo uso de uma arma de fogo, 
abreviou a existência de sua companheira – Sara Zandra Chaves Bezerra, 
por motivo fútil e sem possibilitar-lhe chances de defesa.

Submetido ao devido processo legal, com a prudência do 
contraditório e da plena defesa, restou o réu pronunciado, nos moldes 
da inicial acusatória (fls. 742/748), sendo levado a julgamento perante o 
Tribunal Popular do Júri.

Durante a sessão de julgamento, após 04 (quatro) respostas 
afirmativas ao quesito absolutório genérico, o magistrado, por entender 
que houve contradição entre a resposta dos jurados e as teses levantadas 
em plenário, resolveu reinquirir os juízes leigos, restando o réu condenado 
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por homicídio duplamente qualificado (ata de fls. 1.194/1.204), à pena de 
18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente 
fechado (sentença de fls. 1.206/1.210).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, ainda em 
plenário, com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas 'a' e 'd', do Código de 
Processo Penal. Em suas razões recursais, requer a absolvição, “porque 
assim decidiu de forma soberana o Conselho dos Sete” ou, subsidiariamente, 
a anulação do julgamento, seja em razão da reinquirição do quesito que 
trata da absolvição, seja por manifesta contrariedade à prova dos autos 
quanto ao reconhecimento das qualificadoras. Caso não sejam acolhidos 
os referidos pedidos, pleiteia a “aplicação da causa de diminuição de pena, 
reconhecida pelo Júri Popular e omitida pelo Juiz Presidente”, referente à 
semi-imputabilidade do réu.

O titular da ação penal e o assistente de acusação, ao 
apresentarem contrarrazões recursais, posicionaram-se pelo desprovimento 
do apelo (fls. 1.272/1.288 e 1.292/1.298).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça 
opinou pela confirmação do decisum (fls. 1.346/1.350).

É o relatório.

VOTO

O acusado interpôs o presente recurso de apelação, com 
fulcro no art. 593, III, alíneas 'a' e 'd', do Código de Processo Penal, que 
tratam, respectivamente, da nulidade posterior à pronúncia e do julgamento 
manifestamente contrário à prova dos autos.

Quanto ao primeiro fundamento (alínea 'a'), há de se observar, 
logo de início, que a defesa do réu protestou, opportuno tempore, contra a 
decisão do Juiz togado, que resolveu repetir o 4º quesito (“O jurado absolve 
o réu José Weldes de Carvalho?), por entender que a resposta afirmativa 
dos jurados apresentava contradição com as teses levantadas em plenário 
(fls. 1.198/1.200 da ata de julgamento).

Nesse tocante, vejamos que, a partir da inovação trazida pela 
Lei nº 11.689/2008, o juiz está obrigado a formular quesito absolutório 
genérico, nos termos do art. 483, inciso III e § 2º, do Código de Processo 
Penal, assim redigido (grifou-se):



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 467 - 554, 2015506

Art. 483 do CPP. Os quesitos serão formulados na seguinte 
ordem, indagando sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.689, 
de 2008)

I – a materialidade do fato; (Incluído pela Lei nº 11.689, 
de 2008)
II – a autoria ou participação; (Incluído pela Lei nº 11.689, 
de 2008)
III – se o acusado deve ser absolvido; (Incluído pela Lei nº 
11.689, de 2008)
IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela 
defesa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
V – se existe circunstância qualificadora ou causa de 
aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões 
posteriores que julgaram admissível a acusação. (Incluído 
pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a 
qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput 
deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do 
acusado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) 
jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput 
deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: 
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
O jurado absolve o acusado?
(...)

Quando os jurados, por maioria de votos, respondem 
afirmativamente ao referido quesito, está-se diante da absolvição do réu, 
não cabendo ao magistrado imiscuir-se no mérito da decisão dos juízes 
leigos, que é soberana, ainda que não se tenha levantado em plenário 
nenhuma tese que possa levar à absolvição.

Realmente, decidindo por íntima convicção, pode o Conselho 
dos Sete acolher qualquer das teses apresentadas em plenário ou mesmo 
absolver o réu por simples clemência, ainda que a defesa não tenha 
pleiteado a absolvição.

Acerca do assunto, atente-se para o oportuno ensinamento de 
Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 11ª 
ed., ed. Revista dos Tribunais, p. 880:



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 467 - 554, 2015

Apelação Crime

507

(…) O juiz presidente cuidará de indagar aos jurados apenas 
o seguinte: “o jurado absolve o acusado?” A resposta 
afirmativa leva à absolvição; a negativa, por óbvio, conduz 
à condenação por homicídio (ou pelo crime já reconhecido 
nos quesitos anteriores). Entretanto, a razão pela qual os 
jurados absolveram o réu, se for positiva a resposta, torna-
se imponderável. É possível que tenham acolhido a tese 
principal da defesa (por exemplo, a legítima defesa), mas 
também se torna viável que tenham preferido a subsidiária 
(por exemplo, a legítima defesa putativa). Pode ocorrer, 
ainda, que o Conselho de Sentença tenha resolvido absolver 
o réu por pura clemência, sem apego a qualquer das teses 
defensivas. Em suma, da maneira como o quesito será 
encaminhado aos jurados, serão eles, realmente, soberanos 
para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados 
devam imiscuir-se no mérito da solução de absolvição. (...)

No mesmo sentido, a jurisprudência que segue (grifou-se):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO E PROCESSO 
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. 
ARTS. 483, III, § 2º, DO CPP. QUESITO ABSOLUTÓRIO 
GENÉRICO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 
PLENITUDE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO PELO 
CONSELHO DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO NAS 
RESPOSTAS DOS QUESITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE TESE DE EXCLUDENTE DA 
ILICITUDE OU CULPABILIDADE. CONTRARIEDADE 
À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. O STJ NÃO É 
SUCEDÂNEO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. No Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença pode 
absolver o réu mesmo quando inexistente pedido expresso 
formulado pela defesa ou pela promotoria, em razão do 
quesito absolutório genérico superveniente, previsto no art. 
483, III, § 2º, do Código de Processo Penal.
2. Após a Lei n. 11.689/2008, a sistemática do Tribunal do 
Júri determina, em decorrência da garantia constitucional 
da plenitude de defesa, que o quesito absolutório genérico 
concentre, de forma implícita, todas as questões relativas 
às excludentes de ilicitude e de culpabilidade previstas no 
ordenamento jurídico pátrio (art. 483, III, § 2º, do CPP).
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3. Apesar da única tese defensiva sustentada em 
plenário versar acerca do homicídio privilegiado - não 
se explicitando hipótese de legítima defesa -, a resposta 
positiva do Conselho de Sentença sobre o terceiro quesito 
(absolvição), in casu, não contradiz as provas colhidas nos 
autos, a ratificar a soberania dos veredictos proferidos pelo 
Tribunal do Júri.
4. Desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias 
ordinárias, na forma pretendida pelo recorrente - decisão 
contrária às provas dos autos -, implica necessariamente 
a incursão no conjunto probatório dos autos, revelando-se 
inadequada a análise da pretensão recursal, em função do 
óbice da Súmula 7/STJ.
5. Na via especial, o Superior Tribunal de Justiça não é 
sucedâneo das instâncias ordinárias, sobretudo quando 
envolvida, para a resolução da controvérsia, a apreciação 
do acervo de provas dos autos, o que é incabível em tema 
de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial não conhecido.
(Superior Tribunal de Justiça, REsp 1262366/DF, Rel. 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 
julgado em 27/08/2013, DJe 12/09/2013)

Sendo assim, não poderia o magistrado presidente ter 
desconsiderado a resposta ao 4º quesito, que conduzia à absolvição do réu, 
para questionar novamente os jurados, que acabaram por modificar sua 
decisão. Deveria, sim, diante da resposta afirmativa ao referido quesito, ter 
encerrado a votação, proferindo sentença absolutória, contra a qual caberia 
recurso.

Ademais, não há como se considerar que a resposta afirmativa 
ao quesito da absolvição contraria as teses levantadas em plenário, 
mormente porque a autodefesa do réu foi no sentido de que agiu em 
legítima defesa própria.

De fato, apesar de a defesa técnica ter ressaltado que não 
esperava a absolvição, o próprio acusado, quando ouvido em plenário, 
afirmou ter agido sob o manto da referida excludente de ilicitude, conforme 
interrogatório gravado em áudio-visual e segundo restou consignado à fl. 
1.189.
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Dessarte, deve-se restaurar a soberana decisão popular, que 
entendeu pela absolvição do réu, anulando-se, em parte, o julgamento.

Nesse ponto, esclareça-se que a anulação do julgamento deve 
ser apenas parcial, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos e 
em nome da economia processual, uma vez que, até o momento em que o 
Juiz Presidente decidiu pela reinquirição do 4º quesito, não se constatou 
nenhuma nulidade.

Em caso assemelhado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 
em voto de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, decidiu 
pela nulidade parcial do julgamento, determinando que outra sentença seja 
proferida, levando em consideração a resposta de determinados quesitos. 
Senão, observe-se (grifou-se):

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL 
DO JÚRI. COMPETÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO 
IMPRÓPRIA. VOTAÇÃO DE QUESITOS APÓS 
A DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE PARCIAL. 
ANULAÇÃO APENAS DOS ATOS SUBSEQUENTES 
AO ATO NULO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 
IMPROPRIEDADE DE SE ANULAR TODA A SESSÃO 
DE JULGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A competência do Tribunal do Júri encerra-se quando 
votado quesito que culmine em desclassificação imprópria, 
devendo o julgamento do feito ser atribuído ao Juiz 
Presidente.
2. Constatada a desclassificação, a continuidade da votação 
implica nulidade apenas das respostas dadas pelo Conselho 
de Sentença para os demais quesitos, não se fazendo 
necessária a anulação de toda a sessão de julgamento, sob 
pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, 
já que, em novo julgamento, o Conselho de Sentença 
poderia, em tese, modificar as respostas conferidas aos 
quesitos formulados anteriormente à nulidade.
3. Ordem concedida para, mantida a anulação da 
sentença, determinar que outra seja proferida, levando em 
consideração as respostas dadas aos primeiro e segundo 
quesitos.
(HC 49.494/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2008, 
DJe 01/09/2008)
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Há, portanto, que se dar provimento ao apelo, para anular 
parcialmente o julgamento, a partir da reinquirição do 4º quesito, fazendo 
valer a primeira resposta dada pelos jurados à referida questão, em respeito 
à decisão soberana do Conselho dos Sete.

À vista do exposto, e em dissonância com o parecer da douta 
Procuradoria Geral de Justiça, conhece-se do apelo interposto pela defesa, 
para dar-lhe provimento, anulando-se parcialmente o julgamento, a partir 
do momento em que realizada a reinquirição do 4º quesito, determinando, 
ainda, que seja proferida nova sentença, a qual deve considerar a primeira 
resposta dada pelos jurados ao referido quesito, dando-se ciência às partes, 
que, querendo, poderão dela recorrer.

É como voto.

Fortaleza, 19  de maio de 2015.
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PROCESSO: 0027887-08.2010.8.06.0117 - APELAÇÃO
APELANTE: JOSÉ ERIVAN FERREIRA DE LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, 
§ 2º, INCISOS I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO 
CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE 
ROUBO PARA A FORMA TENTADA. 
IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE 
DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES 
FURTIVA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO 
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. 
INVIABILIDADE. DELITO DE NATUREZA 
FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE 
PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO 
MENOR. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO 
DE NASCIMENTO PARA COMPROVAR 
MENORIDADE QUANDO PRESENTES 
OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS. 
PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE 
AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO 
DE PESSOAS. DESACOLHIMENTO. FARTO 
MATERIAL PROBATÓRIO A COMPROVAR 
A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE 
NA PRÁTICA DELITUOSA. REDUÇÃO 
DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. 
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS 
J U D I C I A I S  D E S FAV O R Á V E I S . 
TEORIA DA CO-CULPABILIDADE 
D O  E S TA D O .  D E S C A B I M E N TO . 
NÃO COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO 
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ESTATAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 
MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. 
DESACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA 
REDUÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL 
E RAZOÁVEL. PLEITO DE REDUÇÃO 
DA FRAÇÃO APLICADA A TÍTULO DE 
CONCURSO FORMAL. ACOLHIMENTO 
EM PARTE. PRECEDENTES DO STJ. 
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A consumação do crime de roubo se dá no 
momento em que o agente, mediante violência 
ou grave ameaça, retira o bem da posse da vítima, 
tomando-o para si, mesmo que apenas por um 
breve instante, não importando que a res furtiva 
tenha sido recuperada ou que inexista posse 
tranquila e fora da vigilância do ofendido.
2. Realmente, o delito em questão se consumou 
no momento em que houve a inversão da posse 
do bem, ou seja, quando o acusado, mediante 
grave ameaça exercida com emprego de uma 
arma de fogo, retirou os pertences das vítimas, 
empreendendo fuga, até o instante em que foi 
preso em flagrante.
3. O crime de corrupção de menores é de natureza 
formal, de modo que, para a sua configuração, 
basta que agente imputável pratique infração penal 
em companhia de menor de 18 (dezoito) anos ou 
induza-o a praticá-la.
4. Na espécie, não cabe questionar acerca da 
efetiva corrupção do adolescente envolvido, uma 
vez que a legislação penal específica utiliza critério 
puramente biológico, em busca de proteção ao 
menor de 18 (dezoito) anos que, em função de 
seu desenvolvimento mental incompleto, não tem 



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 467 - 554, 2015

Apelação Crime

513

condições de entender inteiramente o caráter ilícito 
de seus atos ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento, sendo esta uma presunção 
absoluta. Assente-se que, mesmo não constando 
nos autos certidão de nascimento do menor, não 
restaram dúvidas acerca da sua idade, a qual foi 
aferida em face dos demais elementos colhidos.
5. Plenamente demonstrada a participação de mais 
de um indivíduo na prática delitiva, não há que 
se falar em exclusão da majorante do concurso 
de pessoas.
6. Caso em que o magistrado obedeceu às 
exigências do art. 59 do Código Penal, ficando 
bem caracterizadas cada uma das condições ali 
catalogadas, tendo exacerbado a pena-base em 
função da culpabilidade e das circunstâncias 
do crime, porquanto o apelante e seu comparsa 
praticaram não só um, mas quatro crimes de roubo, 
utilizando-se de arma de fogo dentro de um ônibus 
coletivo, demonstrando frieza e ousadia.
7. Não há prova nos autos de que o Estado 
omitiu-se em prover as necessidades básicas do 
apelante, fato que impede a aplicação da teoria 
da co-culpabilidade. Ademais, possível condição 
de pobreza ou a falta de oportunidade não são 
justificativas, na hipótese, para a prática dos 
crimes.
8. É cediço que o Código Penal não estabelece 
limites mínimo e máximo de diminuição de pena 
a serem aplicados em razão das circunstâncias 
atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar 
de redução necessário, dentro dos padrões de 
razoabilidade e proporcionalidade. Na verdade o 
que se observa no caso concreto é que o patamar 
utilizado a título de redução pela confissão 



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 467 - 554, 2015514

espontânea se mostra justo, proporcional e 
razoável, em face do contexto probatório constante 
dos autos.
9. No que concerne ao quantum relativo ao 
concurso formal, doutrina e jurisprudência 
apontam para a aplicação da fração de aumento 
(entre 1/6 e 1/2) a depender do número de 
infrações penais cometidas pelo agente. Dessa 
forma, tratando o caso concreto de 05 (cinco) 
delitos, sendo 04 (quatro) vítimas do crime de 
roubo, embora somente tenham sido ouvidas duas 
em juízo e, ainda, levando-se em consideração o 
delito de corrupção de menores, é de se adequar 
o aumento de pena às diretrizes estabelecidas pela 
Corte Superior. Precedentes. Imperioso, pois, o 
redimensionamento da reprimenda, apenas para 
que o quantum de aumento pelo concurso formal 
seja reduzido de 1/2 para 1/3, correspondente a 
02 (dois) anos de reclusão. Assim, nos termos 
do artigo 70 do CPB, a pena definitiva há de ser 
redimensionada para 08 (oito) anos de reclusão e 
70 (setenta) dias multa.
10. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação 
criminal, acorda a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem divergência de votos, em dar 
parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena do réu para 08 (oito) anos 
de reclusão e 70 (setenta) dias multa, mantendo-se inalterados os demais 
termos da sentença, tudo nos moldes do voto do Desembargador Relator.

Fortaleza, 30 de junho de 2015
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RELATÓRIO

JOSÉ ERIVAN FERREIRA DE LIMA, qualificado nos autos, 
foi denunciado pelo representante do Ministério Público com atuação na 3ª 
Vara da Comarca de Maracanaú, como incurso nos arts. 157, § 2º, incisos 
I e II c/c o art. 70, ambos do Código Penal, sob o argumento de que ele, no 
dia 17 de setembro de 2010, por volta das 20h, no interior do coletivo da 
empresa Via Metro, que fazia a Linha Circular II, em Maracanaú, subtraiu, 
mediante emprego de arma e em concurso com 01 (um) menor, os pertences 
de 03 (três) passageiros.

Realizada a instrução processual e apresentadas as alegações 
finais, sobreveio a sentença de fls. 158/165, restando o réu condenado por 
roubo duplamente majorado e corrupção de menores, à pena total de 09 
(nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 79 (setenta e nove) 
dias-multa, no valor unitário mínimo. 

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, requerendo, 
nas razões de fls. 182/261, em síntese: a) a imediata soltura do réu ante 
a ausência de fundamentação quanto a este ponto no édito condenatório; 
b) desclassificação do crime de roubo para a forma tentada, já que não 
teve a posse mansa do bem subtraído, o qual foi restituído à vítima; c) 
a absolvição do delito de corrupção de menores, seja porque não houve 
a comprovação da efetiva corrupção seja porque não consta nos autos 
prova da menoridade, tal como, a certidão de nascimento; d) a exclusão da 
majorante do concurso de pessoas porquanto não provada a participação 
de outros indivíduos na prática criminosa; e) a aplicação da pena-base no 
mínimo legal; f) a aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 
do CPB; g) redução da pena pela confissão espontânea em patamar maior 
do que o aplicado pelo magistrado de piso; e h) aplicação do aumento de 
pena pelo concurso formal no patamar mínimo.

Em sede de contrarrazões, o titular da ação penal posicionou-
se pelo desprovimento do apelo (fls. 270/283).

Remetidos os autos a este Tribunal, foram com vistas à 
Procuradoria Geral da Justiça, a qual se manifestou pela manutenção da 
sentença recorrida (fls. 296/302).

É o relatório.
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VOTO

O apelante, em suas razões recursais, requer a desclassificação 
do delito de roubo para a forma tentada, uma vez que não obteve a posse 
mansa e pacífica da res furtiva, a qual foi restituída à vítima.

Efetivamente, de acordo com o pacífico entendimento 
jurisprudencial, a consumação do crime de roubo se dá no momento em 
que o agente, mediante violência ou grave ameaça, retira o bem da posse 
da vítima, tomando-o para si, mesmo que apenas por um breve instante, 
não importando que a res furtiva tenha sido recuperada ou que inexista 
posse tranquila.

Realmente, o delito em questão se consumou no momento 
em que houve a inversão da posse do bem, ou seja, quando o acusado, 
mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, 
retirou os pertences das vítimas, empreendendo fuga, até o instante em que 
foi preso em flagrante.

Nesse exato sentido, observem-se as seguintes decisões do 
colendo Superior Tribunal de Justiça (sem grifos no original):

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO 
RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. 
NÃO CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. 
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 
RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE.
1. (…).
3. Considera-se consumado o roubo, assim como o furto, 
no momento em que o agente se torna possuidor da coisa 
alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranquila, 
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera 
de vigilância da vítima para a caracterização do ilícito.
4. Servindo a confissão de suporte para a condenação, o 
fato de ter se dado de forma parcial não afasta a incidência 
da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
5. Impetração não conhecida. Ordem concedida de ofício a 
fim de, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, 
reduzir a reprimenda do paciente para 6 anos, 8 meses e 26 
dias de reclusão, além de 21 dias-multa.
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(HC 172.012/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA 
TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 31/05/2013)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
ROUBO. (...) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
TENTATIVA. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA: 
DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA. 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA 
INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM 
JULGADO. CONCURSO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA 
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE 
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO 
QUE SE IMPÕE. TEMA PACIFICADO POR ESTA 
CORTE NO JULGAMENTO DO ERESP 1.154.752/RS, 
REL. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. ORDEM DE 
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
1. (...). 
2. O Supremo Tribunal Federal e este Superior Tribunal 
de Justiça, para balizar o debate sobre a consumação 
do crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, 
também denominada de amotio, segundo a qual se 
considera consumado o mencionado delito no momento 
em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que 
não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, 
sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera 
de vigilância da Vítima. 
3. (..). 
(STJ, HC 179.435/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 
16/11/2012)

É de ver-se, assim, que agiu com acerto o juízo monocrático 
quando considerou que o crime de roubo de que tratam os autos se deu em 
sua forma consumada, o que impõe o desprovimento do referido pedido de 
desclassificação.

O recorrente pleiteia, ainda, a absolvição quanto ao crime 
previsto no art. 244-B do ECA, sob o argumento de que não restou 
comprovada a efetiva corrupção do menor envolvido e de que, ademais, 
não consta documento nos autos que comprove a menoridade deste, o que, 
de igual modo, não merece prosperar.
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Com efeito, o crime de corrupção de menores possui natureza 
formal, de modo que, para a sua configuração, basta que agente imputável 
pratique infração penal em companhia de menor de 18 (dezoito) anos ou 
induza-o a praticá-la, o que se encaixa perfeitamente ao caso dos autos.

Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do Tribunal da 
Cidadania, o qual já sumulou o entendimento de que o crime de corrupção 
de menores é de natureza formal, não dependendo, pois, de prova da efetiva 
corrupção do menor. Senão, observe-se (grifou-se):

A configuração do crime do art. 244-B do ECA 
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por 
se tratar de delito formal. 
(STJ, Súmula 500, Órgão Julgador: TERCEIRA SEÇÃO, 
Data do Julgamento: 23/10/2013, Data da Publicação/
Fonte: DJe 28/10/2013).

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. CORRUPÇÃO 
DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE 
PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
INADMISSIBILIDADE. CRIME FORMAL.
I - (...)
III - Pretende a Impetrante a absolvição pelo 
cometimento do delito previsto no art. 1º da Lei n. 
2.252/1954, porquanto não comprovada a conduta do 
Paciente em corromper ou facilitar a corrupção de 
menor envolvido.
IV - O entendimento pacífico deste Tribunal Superior é 
no sentido de que não cabe a discussão a respeito de tese 
absolutória, por insuficiência de prova, em sede de habeas 
corpus, por ser remédio de rito célere e cognição sumária, 
incompatível com a necessidade de aprofundado reexame 
do acervo fático-probatório. Precedentes.
V - Ad argumentadum tantum, o crime de corrupção 
de menores tem natureza formal, bastando para sua 
caracterização, indícios de envolvimento de menor de 
18 (dezoito) na companhia de Agente imputável. Súmula 
500 desta Corte.
VI - Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 191.032/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA 
COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 
14/04/2014)
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 1º, 
DA LEI Nº 2.252/54. CRIME FORMAL. SÚMULA 500, 
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não viola o Princípio da Colegialidade a apreciação 
unipessoal pelo Relator do mérito do recurso especial, 
quando obedecidos todos os requisitos para a sua 
admissibilidade, nos termos do art. 557, caput, do Código 
de Processo Civil, aplicado analogicamente, bem como 
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 
observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior 
e do Supremo Tribunal Federal. Com a interposição do 
agravo regimental fica superada eventual violação ao 
referido princípio, em razão da reapreciação da matéria 
pelo órgão colegiado.
2. A Terceira Seção desta Corte ao julgar o Recurso 
Especial Representativo da Controvérsia - REsp 
1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para 
a configuração do crime de corrupção de menores, 
de natureza formal, basta que haja evidências da 
participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e 
na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o 
fato de já estar ele corrompido. Inteligência da Súmula 
500, do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1424198/MG, Rel. Ministro MOURA 
RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 
25/02/2014)

Atente-se, ainda, para os precedentes da Suprema Corte 
(grifou-se):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B 
DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 
2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 
JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE 
DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA 
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A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO 
DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER 
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 
PRECEDENTES. 
1. O crime de corrupção de menores é formal, não 
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção 
ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando 
indicativos do envolvimento de menor na companhia do 
agente imputável. Precedentes. 
2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita 
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. 
3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma 
de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de 
aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o 
seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios 
de prova. Precedentes. 
4. Recurso ao qual se nega provimento. 
(STF, RHC 111434, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, 
Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 
17-04-2012)

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E 
CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, 
DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º DA LEI N. 2.252/54). 
CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA 
CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO 
DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. 
RECURSO DESPROVIDO. 
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, 
para sua configuração, que o agente imputável pratique 
com o jovem 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 jovem, 
uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 
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3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime 
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, 
art. 157, § 2º, II), bem como pelo delito de corrupção de 
menores (Lei n. 2.252/54), por ter induzido adolescente à 
prática do delito em comento. 
4. A mens legis da norma insculpida no art. 1º da Lei n. 
2.252/54 é a integridade moral do jovem e a preservação 
dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de 
que o crime não se consuma caso o jovem já se encontre 
corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não 
pode prosperar sob pena de desvirtuamento dos principais 
objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do 
adolescente na sociedade. 
5. Recurso desprovido. 
(STF, RHC 111137, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 
Primeira Turma, julgado em 14/02/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 14-03-2012 PUBLIC 
15-03-2012).

Realmente, não cabe questionar acerca da efetiva corrupção 
do adolescente envolvido, uma vez que a legislação específica utiliza 
critério puramente biológico, em busca de proteção ao menor de 18 
(dezoito) anos que, em função de seu desenvolvimento mental incompleto, 
não tem condições de entender inteiramente o caráter ilícito de seus atos 
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, sendo esta uma 
presunção absoluta.

Na delegacia o acusado afirmou perante a autoridade policial 
que estava em companhia de Jarder, que é menor de idade e conhece o 
mesmo pois mora próximo sua casa. (fl. 19).

Quanto a alegação de que não existe documento hábil a 
comprovar a efetiva menoridade de Jarder Cardoso de Sousa Filho, é de 
se levar em consideração que consta sua qualificação, feita pela polícia 
civil (Delegacia Metropolitana de Maracanaú), dando conta que o mesmo 
nasceu em 22 de abril de 1994, tendo, portanto, 16 (dezesseis) anos na data 
do fato delituoso. Assente-se que, mesmo não constando nos autos certidão 
de nascimento do menor, não restaram dúvidas acerca da sua idade, a qual 
foi aferida em face dos demais elementos colhidos.
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Em casos análogos, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça tem se posicionado pela desnecessidade da certidão de nascimento, 
consoante se observa (sem grifos no original):

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-
B DA LEI N. 8.069/90. ABSOLVIÇÃO. 1) FALTA DE 
PROVAS. PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO DELITO E 
EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. 2) COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. 
SÚMULA N. 74 DO  SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA - STJ. DOCUMENTO HÁBIL QUE NÃO 
SE RESTRINGE À CERTIDÃO DE NASCIMENTO. 
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O STJ, seguindo entendimento firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento 
de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a 
espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado 
na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a 
ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação 
ilegal.
- Não tendo o Tribunal de origem analisado os argumentos 
da defesa ora apresentados neste Superior Tribunal de 
Justiça sobre a participação do menor no delito perpetrado 
pelo paciente, bem como da ausência de provas de que o 
menor não estava corrompido anteriormente ao fato, fica 
inviável a análise requerida, sob pena de indevida supressão 
de instância.
-  A jurisprudência desta Corte Superior, nos termos 
do Enunciado n. 74 das Súmulas do STJ, posicionou-se 
no sentido de que a comprovação da idade da vítima 
de corrupção de menores não se restringe à certidão de 
nascimento, podendo ser feita por outros documentos 
dotados de fé pública, inclusive pela identificação 
realizada pela polícia civil, como se verifica na hipótese 
dos autos.
- Habeas corpus não conhecido.
(HC 311.952/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 
SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015).
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA 
IDADE DA VÍTIMA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES. 
DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A comprovação da menoridade da vítima do crime de 
corrupção de menores requer prova por documento hábil. 
Aplicação da Súmula n. 74 do STJ.
2. É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal 
o entendimento de que a certidão de nascimento não é 
o único documento idôneo para comprovar a idade do 
adolescente corrompido, que também pode ser atestada por 
outros documentos oficiais, dotados de fé pública, emitidos 
por órgãos estatais de identificação civil e cuja veracidade 
somente pode ser afastada mediante prova em contrário.
3. O Ministério Público provou a menoridade da vítima 
de maneira idônea ao instruir a ação penal com certidão 
de antecedentes infracionais, na qual consta a filiação 
do adolescente, o número da cédula de identidade e a 
data de seu nascimento, além do registro de apuração de 
ato infracional e de execução de medida socioeducativa. 
Revaloração probatória que não fere o disposto na 
Súmula n. 74 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1485543/MG, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
05/02/2015, DJe 20/02/2015).

Assim, tendo o acusado envolvido 01 (um) adolescente na 
prática de infração penal, imperiosa a manutenção da condenação do réu 
nas sanções do art. 244-B do ECA.

Também não merece amparo o argumento de que não ficou 
provada a participação de mais de um sujeito durante a ação criminosa, a 
atrair a aplicação da majorante do concurso de pessoas.

Ao contrário do que afirma a defesa, as testemunhas foram 
unânimes em afirmar a participação de duas pessoas no roubo. 

A vítima ÉRICA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, 
asseverou perante o magistrado processante que o delito foi praticado por 
dois rapazes, consoante se observa do seguinte trecho do seu depoimento 
ora transcrito (fls. 91/92):
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“Que afirma que na noite do fato por volta das sete horas 
se encontrava no interior do ônibus circular II, juntamente 
com sua filha de 06 anos, que sentou bem perto do 
motorista, que naquele ônibus haviam pouco mais de dez 
pessoas, que entre os passageiros haviam dois rapazes 
que em dado momento anunciaram o assalto (…) que os 
rapazes levantaram e disseram “é um assalto, ninguém 
faz nada, todo mundo passando a bolsa”, que em 
seguida passaram a recolher objetos dos passageiros, 
(...)” (Grifou-se).

 
Por sua vez, a vítima MARCIANO LOURENÇO TEIXEIRA, 

esclareceu ao magistrado como se deu a prática do delito pelos dois 
indivíduos. Senão, veja-se (fls. 93/94):

“(...) que quando passavam pelo bairro Alto da Mangueira 
subiram dois rapazes que subiram e permaneceram na 
traseira do ônibus que após algum tempo pagaram suas 
passagens, passando ela catraca, que ao chegarem na 
Avenida VII, os dois rapazes anunciaram o assalto 
pedindo que todos ficassem quietos, que apenas um dos 
rapazes estavam (sic) armado com um revólver, que o que 
estava armado ficou próximo ao depoente apontando 
o revólver, que o outro acusado ficou recolhendo os 
pertences dos demais usuários (…). (Grifou-se).

Corroborando a palavra das vítimas, as demais testemunhas 
afirmam categoricamente a prática delitiva pelo acusado e o menor. 

Há de se manter, portanto, a aplicação da majorante do 
concurso de pessoas prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Requer, ainda, o apelante, a aplicação da pena-base no 
mínimo legal sob o argumento de que o édito condenatório não observou, 
a contento, as diretrizes do artigo 59 do Código Repressivo.

Todavia, o que se percebe é que o ilustre magistrado obedeceu 
às exigências do art. 59 do Código Penal, ficando bem caracterizadas cada 
uma das condições ali catalogadas, tendo exacerbado a pena-base em função 
da culpabilidade e das circunstâncias do crime, porquanto o apelante e seu 
comparsa praticaram não só um, mas quatro crimes de roubo, utilizando-
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se de arma de fogo dentro de um ônibus coletivo, demonstrando frieza e 
ousadia. 

In casu, sem fugir dos limites estabelecidos pelo legislador, o 
julgador a quo fez uso do livre convencimento motivado e decidiu fixar a 
pena-base acima do mínimo legal, em decisão justificada e compatível, o 
que desautoriza a pretendida redução.

Dessarte, a dosimetria aplicada segue o entendimento do 
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já tendo a matéria sido sumulada por 
esta Corte Estadual, senão, veja-se:

Súm. Nº 10 - TJCE - Pode o magistrado fixar a pena-
base acima do mínimo em abstrato, ainda que seja o réu 
primário e de bons antecedentes, desde que fundamentada 
a exacerbação nas circunstâncias judiciais do art. 59 do 
Código Penal, com expressa referência à prova dos autos.

CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS 
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO 
PRÓPRIO. ESTUPRO. DOSIMETRIA. AUMENTO 
DA PENA NA PRIMEIRA ETAPA COM BASE NA 
CULPABILIDADE ELEVADA DO RÉU E NAS 
CONSEQUÊNCIAS DA CONDUTA DELITUOSA. 
POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. 
AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 2/3. CRIME 
PRATICADO DURANTE LONGO PERÍODO DE 
TEMPO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO.
01. Prescreve a Constituição da República que o habeas 
corpus será concedido "sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder" 
(art. 5º, inc. LXVIII). O Código de Processo Penal impõe 
aos juízes e aos tribunais que expeçam, "de ofício, ordem de 
habeas corpus, quando, no curso de processo, verificarem 
que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação 
ilegal" (art.654, § 2º).
Desses preceptivos infere-se que no habeas corpus 
devem ser conhecidas quaisquer questões de fato e de 
direito relacionadas a constrangimento ou ameaça de 
constrangimento à liberdade individual de locomoção. 
Por isso, ainda que substitutivo do recurso expressamente 
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previsto para a hipótese, é imprescindível que seja 
processado para perquirir a existência de "ilegalidade 
ou abuso de poder" no ato judicial impugnado (STF, HC 
121.537, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma; 
HC 111.670, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; 
STJ, HC 277.152, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 
Turma; HC 275.352, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, Sexta Turma).
02. "A dosimetria da pena obedece a certa discricionariedade, 
porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente 
objetivas para sua fixação" (STJ, AgRg no AREsp 499.333/
SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 07/08/2014).
Não demonstrado o abuso no exercício dessa 
discricionariedade, impõe-se a denegação de habeas corpus 
se nele a parte objetiva "a mera substituição do juízo 
subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro 
dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 
267.159/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado 
em 24/09/2013; STF, HC 125.804/SP, Rel. Ministra Rosa 
Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC 
126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda 
Turma, julgado em 24/02/2015).
03. "Mostra-se legítimo o aumento da pena-base, pela 
circunstância judicial da culpabilidade, na medida em 
que fundamentada em elementos que extrapolam os 
inerentes ao tipo penal imputado, demonstrando, assim, 
especial reprovabilidade da conduta" (HC 211.601/RJ, 
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 
12/02/2015; RHC 32.852/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 
Quinta Turma, julgado em 18/02/2014).
04. De ordinário, "a escolha da quantidade de aumento 
de pena em virtude do reconhecimento da continuidade 
delitiva considera o número de infrações praticadas 
pelo agente". Porém, "na hipótese de crimes sexuais em 
que os episódios ocorrem durante longo período, não é 
viável exigir a quantificação exata do número de eventos 
criminosos" (AgRg no REsp 1.281.127/PR, Rel. Ministro 
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/09/2014; AgRg 
no AREsp 455.218/MG, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 
16/12/2014).
À luz da premissa de que resultou comprovada a prática 
do crime por "considerável período de tempo", "de 2006 
a meados de 2007 e de novembro de 2008 até o início de 
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2009", impõe-se a confirmação da sentença que, na terceira 
fase da dosimetria, com fundamento no art. 71 do Código 
Penal, elevou a pena em 2/3 (dois terços).
05. Habeas corpus não conhecido.
(HC 319.063/MS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/
SC), QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 
18/06/2015).

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO 
AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO 
DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 
RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 
EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR 
A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. 2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE 
QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO 
DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA 
DOS AUTOS. CONSELHO DE SENTENÇA QUE 
DECIDIU PELA IMPUTABILIDADE DO ACUSADO, 
AFASTANDO AS CONCLUSÕES DO LAUDO 
PERICIAL. POSSIBILIDADE. LIVRE APRECIAÇÃO 
DA PROVA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE 
EXIGIRIA, ADEMAIS, EXAME DE MATERIAL 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA 
DO WRIT. 3. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA 
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO 
CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. 
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO 
E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 4. APLICAÇÃO DA 
ATENUANTE DE CONFISSÃO. TEMA NÃO DECIDIDO 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a 
funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais 
recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do 
cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas 
na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. 
Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal 
Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha 
por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível 
para a espécie.
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Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões 
suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de 
constrangimento ilegal evidente - a ser sanado mediante 
a concessão de habeas corpus de ofício -, evitando-se 
prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.
2. O Conselho de Sentença é livre na formação de seu 
convencimento, não estando comprometido por qualquer 
critério de valoração prévia da prova, podendo optar 
livremente por aquela que lhe parecer mais convincente. 
No caso, os jurados concluíram pela imputabilidade do 
paciente, diante das provas orais e demais documentos 
constantes do processo, o que afasta, por si só, a alegação 
de nulidade do julgamento porque contrário à prova dos 
autos. A revisão desse entendimento, ademais, implicaria 
revolvimento de material fático-probatório, incompatível 
com o rito do habeas corpus.
3. Ainda que excluídas as circunstâncias judiciais 
da personalidade e conduta social do agente, por 
conta do alegado bis in idem, a sentença condenatória 
apontou outros elementos desfavoráveis (culpabilidade, 
circunstâncias e consequências do crime) que, à luz do 
art. 59 do Código Penal, autorizam a exasperação da 
pena acima do mínimo legal. Dessa forma, a fixação 
da pena-base está suficientemente fundamentada, 
inexistindo flagrante ilegalidade apta a ensejar a 
concessão de habeas corpus de ofício.
4. Não tendo sido o tema referente à aplicação da atenuante 
de confissão objeto de exame pelas instâncias anteriores, 
também não é possível a esta Corte Superior aferir eventual 
ilegalidade perpetrada, porquanto estar-se-ia atuando em 
patente afronta à competência constitucional reconhecida 
ao Superior Tribunal de Justiça, no art. 105 da Carta Magna, 
qual seja: analisar tema "decidido em única ou última 
instâncias pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 
quando denegatória a decisão".
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 235.439/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, 
DJe 19/12/2013).

Frise-se que o fato de algumas das circunstâncias judiciais 
serem favoráveis ao apenado, por si só, não desnatura a exacerbação da 
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pena-base, ainda mais quando o decisum restou devidamente fundamentado.
Requer o apelante a aplicação da atenuante inominada prevista 

no artigo 66 do Código Penal ao argumento da teoria da co-culpabilidade 
do Estado pois, segundo entende, o meio social sem oportunidades para o 
agente influenciou negativamente em sua personalidade.

Contudo não há prova nos autos de que o Estado omitiu-se em 
prover as necessidades básicas do apelante, fato que impede a aplicação da 
teoria invocada.

Ademais, possível condição de pobreza ou a falta de 
oportunidade não são justificativas, na hipótese, para a prática dos crimes.

Assim, ausente comprovação do alegado, não há que se falar 
em aplicação, ao caso, do artigo 66 do Código Penal.

Pleiteou, ainda, que o quantum fixado a título de redução da 
pena pela atenuante da confissão espontânea seja majorado para 1/6 da 
pena-base.

Com efeito, o magistrado processante aplicou a redução no 
montante de 06 (seis) meses para o delito de roubo e de 03 (três) meses 
para o crime de corrupção de menores. 

É cediço que o Código Penal não estabelece limites mínimo e 
máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão das circunstâncias 
atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar de redução necessário, 
dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Na verdade o que se observa no caso concreto é que o patamar 
utilizado se mostra justo, proporcional e razoável, em face do contexto 
probatório constante dos autos.

No que concerne ao quantum relativo ao concurso formal, 
doutrina e jurisprudência apontam para a aplicação da fração de aumento 
(entre 1/6 e 1/2) a depender do número de infrações penais cometidas 
pelo agente. O doutrinador Rogério Greco, em sua obra Código Penal 
Comentado, 7ª ed., Niterói, RJ: Impetus, 2013, p.194, assevera que:

“No concurso formal próprio ou perfeito aplica-se a mais 
grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, 
devendo o juiz, em qualquer caso, aplicar o percentual de 
aumento de um terço até a metade. A variação do percentual 
de aumento dependerá do número de infrações penais 
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cometidas pelo agente, consideradas pelo concurso formal 
de crimes. Assim, quanto maior for o número de infrações, 
maior será o percentual de aumento; ao contrário, quanto 
menor for o numero de infrações penais consideradas, 
menor será o percentual de aumento de pena, devendo o 
julgador ter a sensibilidade necessária na análise de cada 
caso.”

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado um 
critério matemático em se tratando de concurso formal, consoante se 
observa (sem grifos no original):

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO (DUAS VEZES). SEQUESTRO 
E CÁRCERE PRIVADO. EVASÃO MEDIANTE 
VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. RECONHECIMENTO 
DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE EVASÃO. 
REITERAÇÃO E PERDA DO OBJETO. PLEITO 
CONCEDIDO PELO TRIBUNAL A QUO. MAJORAÇÃO 
DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL. TRÊS 
INFRAÇÕES PENAIS. REDUÇÃO DE 1/2 (METADE) 
PARA 1/5 (UM QUINTO). PRECEDENTES. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA 
DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a 
modificação do Supremo Tribunal Federal no sentido de 
não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso 
próprio, passou a restringir o cabimento do remédio heroico 
utilizado no lugar do recurso legalmente previsto, ressalvada 
a possibilidade da concessão da ordem de ofício nos casos 
em que restar configurado flagrante constrangimento ilegal.
- Não há como conhecer do pedido de reconhecimento 
da prescrição do crime de evasão por se tratar de mera 
reiteração do pedido deduzido no HC n. 126.264/SP. No 
julgado foi reconhecida a perda do objeto desse pedido 
em razão do pleito já ter sido concedido pelo Tribunal de 
origem em sede de revisão criminal.
- Em relação ao patamar aplicado pelo concurso 
formal de crimes, merece parcial provimento o pedido 
da Defensoria Pública, uma vez que o entendimento 
sedimentado nesta Corte Superior é o de aplicar 
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o acréscimo de 1/5 (um quinto) nos casos em que 
ocorreram três infrações penais, e não metade como 
feito pelas instâncias ordinárias. Precedentes.
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de 
ofício, para, mantida a condenação, reduzir o acréscimo 
decorrente do concurso formal de crimes para 1/5 (um 
quinto), ficando a pena do paciente reduzida para 8 (oito) 
anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
(HC 260.160/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 
SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. 
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE 
DE REINCIDÊNCIA.  POSSIBILIDADE. 
QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES 
E DE USO DE ARMA DE FOGO. AUMENTO DA 
PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO 
FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO - 
QUANTIDADE DE INFRAÇÕES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas 
corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso 
próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia 
constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for 
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, para 
haver a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso 
III, alínea "d", do Código Penal, mostra-se irrelevante a 
forma que tenha sido manifestada a confissão, se integral 
ou parcial, notadamente quando o juiz a utiliza para 
fundamentar a condenação, como no caso.
3. No julgamento de recurso especial representativo de 
controvérsia, a Terceira Seção deste Tribunal firmou 
orientação de que "é possível, na segunda fase da 
dosimetria da pena, a compensação da atenuante da 
confissão espontânea com a agravante da reincidência" 
(REsp n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2013, DJe 
17/4/2013).



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 467 - 554, 2015532

4. A sentença baseou-se em circunstâncias do caso concreto 
para aumentar a pena em razão de os delitos (quatro roubos) 
terem sido praticados em concurso de pessoas (pelo menos 
três agentes) e com uso de arma de fogo.
5. Não houve violação da súmula 443 desta Corte, segundo 
a qual "o aumento na terceira fase de aplicação da pena 
no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação 
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a 
mera indicação do número de majorantes".
6. A exasperação da pena pelo concurso formal de 
delitos, que pode variar de 1/6 a 1/2, deve ser calculada 
em função do número de delitos praticados.  No caso, 
foram cometidos 4 delitos de roubos. É razoável elevar a 
pena em 1/4 pelo concurso formal (art. 70 do CP) e não 
em metade, como fez a sentença.
7. Habeas corpus  não conhecido. Ordem concedida, de 
ofício, para, mantidos os demais termos da condenação, 
reduzir a pena imposta ao paciente.
(HC 291.237/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 
02/02/2015).

Dessa forma, tratando o caso concreto de 05 (cinco) delitos, 
sendo 04 (quatro) vítimas do crime de roubo, embora somente tenham sido 
ouvidas duas em juízo e, ainda, levando-se em consideração o delito de 
corrupção de menores, é de se adequar o aumento de pena às diretrizes 
estabelecidas pela Corte Superior.

Imperioso, pois, o redimensionamento da reprimenda, apenas 
para que o quantum de aumento pelo concurso formal seja reduzido de 1/2 
para 1/3, correspondente a 02 (dois) anos de reclusão.

Assim, nos termos do artigo 70 do CPB, a pena definitiva há 
de ser redimensionada para 08 (oito) anos de reclusão e 70 (setenta) 
dias multa.

Finalmente, quanto ao pleito de apelar em liberdade, é fato 
que a matéria se encontra preclusa, tendo em vista ser ilógico suscitar tal 
pedido na própria peça apelatória, quando deveria ter sido requerido em 
sede de habeas corpus.

Ademais, a matéria somente seria conhecida quando do 
julgamento da apelação, oportunidade em que já teria decorrido um 
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relevante lapso temporal, considerando-se que, após a interposição do 
recurso, ainda há uma longa tramitação processual a ser percorrida, até que 
os autos sejam conclusos para julgamento nesta instância superior. Assim, 
de nada adiantaria reconhecer o direito do réu de apelar em liberdade, no 
mesmo instante em que se daria ou não provimento ao seu apelo.

Vê-se, portanto, que neste ponto, ocorreu a chamada preclusão 
lógica, a qual impede o conhecimento do pedido em questão.

À vista do exposto, e em parcial consonância com o parecer 
da Procuradoria Geral de Justiça, dá-se provimento ao apelo defensivo, 
apenas em parte, a fim de reduzir a reprimenda imposta ao réu para 08 (oito) 
anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, mantendo-se inalterados os 
demais termos da sentença.

É como voto. 

Fortaleza, 30 de junho de 2015.
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PROCESSO: 0000410-28.2006.8.06.0124 – APELAÇÃO
APELANTE: MARIA DENISE GOMES LINS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL

EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. DISPENSA 
ILEGAL DE LICITAÇÃO. PRELIMINAR 
D E  N U L I D A D E  P R O C E S S U A L . 
INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE 
RESPONSABILIDADE PENAL SOLIDÁRIA. 
PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE 
P E N A L S U B J E T I VA .  P R I M E I R A 
PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR 
DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCOS 
INTERRUPTIVOS. PRESCRIÇÃO NÃO 
EFETIVADA. SEGUNDA PRELIMINAR 
A FA S TA D A .  M É R I T O .  P L E I T O 
ABSOLUTÓRIO DA DEFESA. MUDANÇA 
DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. ILÍCITO HODIERNAMENTE 
CONSIDERADO COMO CRIME MATERIAL 
E QUE EXIGE DOLO ESPECÍFICO. DOLO E 
DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS. 
ABSOLVIÇÃO DECLARADA. RECURSO 
PROVIDO.
1. A acusada foi condenada em primeiro grau, 
pelo crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 
69 (concurso material, duas vezes) do CP, à pena 
total de 06 (seis) anos de detenção, em regime 
inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 
(vinte) dias multa, no valor unitário de 1/2 (meio) 
salário mínimo.
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2. Preliminar de nulidade processual: O art. 25, 
parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93 versa acerca das 
responsabilidades civil e administrativa, no que se 
refere à obrigação de ressarcir o erário de eventuais 
prejuízos decorrentes de superfaturamento na 
contração direta. Tal espécie de responsabilidade 
solidária é inadmissível em matéria penal. A 
Constituição Federal positivou em seu art. 5º, inc. 
XLV, o mandamento de que “nenhuma pena passará 
da pessoa do condenado”, devendo prevalecer o 
princípio da responsabilidade subjetiva imperante 
no Direito Penal. Primeira preliminar afastada.
3. Preliminar de incidência da prescrição da 
pretensão punitiva: Levando-se em conta os 
marcos interruptivos (art. 117 do CP), o fato teria 
ocorrido durante o exercício financeiro do ano de 
1999. A denúncia foi recebida em 12 de setembro 
de 2006. A sentença restou publicada no dia 04 de 
agosto de 2010. Portanto, em conformidade com 
a norma do art. 109, inc. IV, c/c art. 110, § 1º, do 
CP, não restou verificado o transcurso do prazo 
prescricional de 08 (oito) anos entre as causas 
interruptivas; muito menos entre a publicação da 
sentença e a presente data. Segunda preliminar 
afastada.
4. Com relação ao tipo penal do art. 89 da Lei 
de Licitações, o Supremo Tribunal Federal e 
o Superior Tribunal de Justiça presentemente 
rejeitam a tese de crime formal e de dolo genérico, 
aplicando o entendimento de que se trata de tipo 
penal cujo elemento subjetivo demanda o dolo 
específico de lesar o erário, além de exigir que 
verdadeiramente ocorra o resultado naturalístico de 
prejuízo patrimonial aos cofres públicos. Ressalva 
do entendimento pessoal desta relatoria.
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5. A apelante é acusada de, durante o exercício 
financeiro de 1999, quando ocupava o cargo 
de presidente da câmara de vereadores daquele 
município, ter efetuado contratações de assessorias 
contábil e jurídica, que perfizeram os montantes de 
R$ 18.960,00 (dezoito mil novecentos e sessenta 
reais) e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 
respectivamente, ambas sem executar o devido 
procedimento licitatório.
6. No vertente caso, não se colocou em dúvida 
a efetiva prestação dos serviços contratados 
pela acusada, enquanto presidente da câmara de 
vereadores. Tampouco o acórdão do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado do Ceará 
condenou a ré a devolver dinheiro ao erário 
em virtude especificamente das contratações 
de assessoria contábil e frete de veículo. Estes 
fatos obrigam a aceitar a suposição de que tais 
serviços foram, de fato, prestados em favor do 
ente municipal, por força da falta de provas em 
sentido contrário. 
7. Uma vez que as provas produzidas nos autos 
deixam de demonstrar induvidosamente a autoria 
delitiva imputada à ré, especialmente no que 
concerne ao dolo específico de causar dano à 
administração pública, bem como o efetivo 
prejuízo ao erário, imperiosa se mostra a sua 
absolvição.
8. Apelo provido, reformando-se a sentença 
condenatória, para absolver a ré nos termos do 
art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, 
em virtude de não existir prova suficiente para a 
condenação.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação-
crime nº 0000410-28.2006.8.06.0124, acorda a Turma Julgadora da 
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem 
divergência de votos, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, 
reformando-se a sentença condenatória e absolvendo-se a acusada das 
imputações penais, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Fortaleza, 16 de junho de 2015.

RELATÓRIO

Maria Denise Gomes Lins, qualificada nos autos, foi 
denunciada pelo representante do Ministério Público com atuação na 
Vara única da Comarca de Milagres, como incursa na infração do art. 89 
(dispensa ilegal de licitação) da Lei nº 8.666/93.

Narra a exordial (fls. 02/03) que, durante o exercício financeiro 
de 1999, quando ocupava o cargo de presidente da câmara de vereadores 
daquele município, a acusada teria efetuado despesas com as contratações 
de assessorias contábil e jurídica, que perfizeram os montantes de R$ 
18.960,00 (dezoito mil novecentos e sessenta reais) e R$ 7.500,00 (sete 
mil e quinhentos reais), respectivamente, ambas sem executar o devido 
procedimento licitatório.

Efetivada a instrução criminal e apresentadas as alegações 
finais, sobreveio a sentença de fls. 454/470, na qual o juiz da causa, 
julgando procedente a denúncia, condenou a acusada pelo crime do art. 
89 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 69 (concurso material, duas vezes) do CP, 
à pena total de 06 (seis) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, 
bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, no valor unitário de 1/2 
(meio) salário mínimo.

Inconformada com o édito condenatório, a ré interpôs o 
recurso de apelação de fls. 490/515, no qual sustentou, preliminarmente, 
a ocorrência de nulidade processual, na medida em que o magistrado de 
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planície teria olvidado a obrigação de chamar ao feito “todos aqueles que 
são solidariamente responsáveis em relação à licitação”, ex vi art. 25, 
parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93. Em vista de disto, pugna pela anulação 
do feito ab initio. 

Quanto ao mérito, requereu, em síntese, a sua absolvição em 
virtude da insuficiência de provas, aduzindo, em síntese: 1) que o valor 
bruto efetivamente pago em função do contrato de assessoria jurídica foi 
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), montante abaixo do limite 
mínimo exigido para fins de licitações, o que afasta a incidência do tipo 
penal imputado; 2) que a recorrente contratou os serviços de contabilidade 
por um valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e que 
a licitação não foi realizada apenas porque a apelante entendeu que o 
teto mínimo exigido pela Lei de Licitações se referia aos pagamentos 
mensais; 3) que os serviços contratados foram efetivamente realizados em 
prol da municipalidade, o que conduziria à conclusão de que a recorrente 
não desviou dinheiro público; 4) que restou demonstrado que os valores 
pagos são mínimos e que não existe evidencia de superfaturamento; 5) que 
inexistem elementos capazes de atestar o dolo ou a má-fé da recorrente nas 
contratações objeto da vertente ação penal; 6) que é aplicável ao caso o 
princípio da insignificância da lesão jurídica.

Subsidiariamente, sustenta: 7) que, com a absolvição pelo 
primeiro dos delitos cometidos em concurso material, a pena fica reduzida 
a 03 (três) anos de detenção, o que atrai a incidência da prescrição 
da pretensão punitiva, por força do art. 109, inc. IV, do CP; 8) que o 
magistrado de primeiro grau não poderia ter decretado a perda do cargo 
da apelante, porquanto inaplicável ao caso concreto o art. 92 do CP, na 
medida em que, segundo rezam o art. 8º do Decreto-Lei nº 201/67 e o art. 
55, § 2º da Constituição Federal de 1988, seria do legislativo municipal a 
competência para tanto; 9) que não houve concurso material de crimes, 
mas, sim, continuidade delitiva (art. 71 do CP), pleiteando, outrossim, a 
redução da pena privativa de liberdade ao mínimo legal e a sua substituição 
por reprimendas restritivas de direitos.

O Ministério Público atuante no feito, ao apresentar suas 
contrarrazões, constantes das fls. 516/522, posicionou-se pela manutenção 
da condenação.



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 467 - 554, 2015

Apelação Crime

539

Remetidos os autos a este Tribunal, foram com vista à 
Procuradoria Geral da Justiça, que, manifestando-se (fls. 529/535), opinou 
pelo parcial provimento do apelo, com o reconhecimento da continuidade 
delitiva e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções 
restritivas de direitos, afastando-se os demais argumentos do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preliminares: 

1ª Preliminar) Relativamente à questão da necessidade de 
chamamento ao feito dos corresponsáveis solidários (art. 25, parágrafo 2º, 
da Lei nº 8.666/931), razão não assiste à parte apelante.

O mencionado dispositivo da lei de licitações versa acerca das 
responsabilidades civil e administrativa, no que se refere à obrigação de 
ressarcir o erário de eventuais prejuízos decorrentes de superfaturamento 
na contratação direta. A interpretação deste dispositivo não possui a 
abrangência extraordinária aventada pela defesa, porquanto tal espécie de 
responsabilidade solidária é inadmissível em matéria penal. A Constituição 
Federal positivou em seu art. 5º, inc. XLV, o mandamento de que “nenhuma 
pena passará da pessoa do condenado”, devendo prevalecer o princípio da 
responsabilidade subjetiva imperante no Direito Penal.

Dessarte, a ação penal sob exame deve ser considerada indene 
de vícios processuais.

2ª Preliminar) Apesar de não ter sido arguida nesses termos, 
deve também ser considerada uma questão preliminar a alegação de que, 
com a absolvição por um dos delitos cometidos em concurso material, 
incidiria a prescrição da pretensão punitiva. Isto se dá porque, a despeito 
do equívoco cometido na argumentação da recorrente, a extinção da 
punibilidade é matéria prejudicial à análise do mérito.

1 Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o 
fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de 
outras sanções legais cabíveis.
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O art. 119 do Código Penal reza que, no caso de concurso 
de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada 
um, isoladamente. In casu, foram aplicadas duas penas de 03 (três) 
anos de detenção, somadas em razão do concurso material. Portanto, 
independentemente de uma eventual absolvição, o prazo prescricional é 
idêntico para ambas as reprimendas.

Levando-se em conta os marcos interruptivos (art. 117 do 
CP), o fato teria ocorrido durante o exercício financeiro do ano de 1999. 
A denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2006 (fl. 303). A sentença 
restou publicada no dia 04 de agosto de 2010 (fl. 471 verso). Portanto, em 
conformidade com a norma do art. 109, inc. IV, c/c art. 110, § 1º, do CP, 
não restou verificado o transcurso do prazo prescricional de 08 (oito) anos 
entre as causas interruptivas; muito menos entre a publicação da sentença 
e a presente data.

Afasta-se, desse modo, a tese de extinção da punibilidade.

Mérito: 

Em mais, antes de adentrar no mérito do caso concreto, é 
preciso colocar os seguintes esclarecimentos acerca da atual exegese 
emprestada à norma contida no art. 89 da Lei nº 8.666/93, a chamada Lei 
de Licitações.

Desde a sua vigência, esse tipo penal suscitou a discussão 
doutrinária e jurisprudencial sobre a correta classificação de sua natureza 
jurídica, particularmente, no que se refere à espécie de dolo inerente ao delito 
e à exigibilidade das consequências do crime para a sua perfectibilização. 

Prevaleceu durante bastante tempo, ainda que com algumas 
vozes dissonantes, o entendimento de que o elemento subjetivo do ilícito 
em questão era o dolo genérico, consistente na simples vontade de realizar 
o verbo núcleo do tipo, não se exigindo o dolo específico de fraudar o 
erário ou qualquer outra finalidade especial. Exemplificando o ponto em 
comento, o Superior Tribunal de Justiça possui julgado no qual se afirmou 
que “O tipo previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93 é delito de mera conduta, 
não exige dolo específico, mas apenas o genérico, representado, portanto, 
pela vontade de contratar sem licitação, quando a lei expressamente 
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prevê a realização do certame.” (STJ - HC 113.067/PE, Rel. Ministro 
OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 
10/11/2008).

De igual modo, a despeito de eventual divergência, 
preponderava na doutrina e nos tribunais a interpretação de que o art. 89 da 
Lei de licitações é crime formal, ou seja, “não exige resultado naturalístico 
para a consumação, consistente em efetivo prejuízo para a Administração” 
(in NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais 
comentadas. 6. ed. rev., reform. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2012. Volume 1. p. 405). 

No mesmo sentido, o STJ já julgara que “O delito denunciado 
(art. 89 da Lei 8.666/93) se perfaz com a simples conduta de afastar a 
regra - realização de procedimento licitatório - fora das hipóteses legais ou 
sem observar as regras estabelecidas para dispensá-lo ou inexigi-lo, não se 
demandando, para sua configuração, efetivo prejuízo ao erário. (...) O art. 
89 da Lei 8.666/93, portanto, cuida de crime de consumação antecipada, 
cuja natureza afasta o resultado naturalístico para sua configuração.” (STJ 
- HC 139.946/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 08/11/2011, DJe 17/11/2011).

A sentença apelada (fls. 142/160) seguiu ambos esses 
entendimentos, então majoritários, tendo o magistrado a quo feito a 
explícita referência de que se trataria de crime formal e de dolo genérico 
(fls. 144/145).

Nada obstante, já há um certo tempo, o entendimento 
predominante na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 
de se exigir o dolo específico e o efetivo dano ao erário para caracterizar o 
crime do art. 89 da Lei de Licitação. 

Essa exegese atingiu o seu ápice quando do julgamento da 
Ação Penal nº 480/MG, durante a sessão da Corte Especial ocorrida aos 29 
de março de 2012, ocasião em que, por maioria de votos, reconheceu-se 
que, para a caracterização do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, a 
comprovação do dolo específico e do prejuízo concreto aos cofres públicos 
afigura-se necessária, não sendo suficiente apenas o dolo de deixar de 
atender às normas legais do procedimento licitatório.
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Daí em diante, ambas as turmas do E. STJ com competência 
em matéria criminal passaram a seguir essa interpretação, adotando o 
posicionamento de exigir prova acerca do dolo específico e do resultado 
naturalístico de dano ao erário para a condenação do réu. Senão, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. DIREITO PENAL. DELITO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DOLO 
ESPECÍFICO E DO EFETIVO DANO AO ERÁRIO. 
NECESSIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE 
COM A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NESTA 
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada está na mais absoluta consonância 
com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que 
a tipificação do delito de dispensa de licitação demanda dolo 
específico de causar dano ao erário e a efetiva concretização 
dele.
2. Ademais, nesta ocasião, o agravante não traz argumento 
persuasivo o bastante para afastar com êxito o fundamento 
da decisão ora impugnada, devendo, assim, ser mantida 
intacta pelos seus termos.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 654.875/RN, Rel. 
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/
PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 
13/05/2015).

PENAL. ARTIGO 89 DA LEI N.º 8.666/93. DISPENSA 
DE LICITAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO 
DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. NECESSIDADE. 
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL. 
RESSALVA DA RELATORA. TRANCAMENTO. FALTA 
DE JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
1. Nos autos da Ação Penal n.º 480/MG, a Corte Especial 
deste Sodalício acolheu, por maioria, a tese de ser 
imprescindível a presença do dolo específico de causar 
dano ao erário e a demonstração do efetivo prejuízo para 
a tipificação do crime previsto no artigo artigo 89 da Lei n. 
8.666/1993. Ressalva do entendimento da relatora.
2. Na hipótese em apreço, a própria denúncia, de modo 
expresso, afirma que não houve prejuízo, pois teria 
sido o montante relativo à burla da licitação devolvido, 
devidamente corrigido.
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3. Ordem concedida para trancar a ação penal, por falta de 
justa causa, estendendo,  por força do art. 580 do Código de 
Processo Penal, os efeitos da decisão aos demais acusados 
que ainda figuram no processo.
(STJ - HC 291.145/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
14/04/2015, DJe 29/04/2015).

Referida linha interpretativa também foi adotada pelo 
Supremo Tribunal Federal em julgados recentes. Mostra-se oportuno 
trazer à baila o seguinte precedente, de cuja leitura da ementa extrai-se as 
conclusões ora aventadas:

EMENTA Ação Penal. Ex-prefeito municipal. Atual 
deputado federal. Dispensa irregular de licitação (art. 89, 
caput, da Lei nº 8.666/93). Dolo. Ausência. Atipicidade. 
Ação penal improcedente. 
1. A questão submetida ao presente julgamento diz respeito 
à existência de substrato probatório mínimo que autorize a 
deflagração da ação penal contra os denunciados, levando-
se em consideração o preenchimento dos requisitos do art. 
41 do Código de Processo Penal, não incidindo qualquer 
uma das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.
2. As imputações feitas na denúncia aos ora denunciados 
foram de, na condição de prefeito municipal e de secretária 
de economia e finanças do município, haverem acolhido 
indevidamente a inexigibilidade de procedimento licitatório 
para a contratação de serviços em favor da Prefeitura 
Municipal de Santos/SP.
3. Não se verifica a existência de indícios de vontade livre 
e conscientemente dirigida por parte dos denunciados 
de superarem a necessidade de realização da licitação. 
Pressupõe o tipo, além do necessário dolo simples (vontade 
consciente e livre de contratar independentemente da 
realização de prévio procedimento licitatório), a intenção 
de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio do 
afastamento indevido da licitação.
4. A incidência da norma que se extrai do art. 89, caput, da 
Lei nº 8.666/93 depende da presença de um claro elemento 
subjetivo do agente político: a vontade livre e consciente 
(dolo) de lesar o Erário, pois é assim que se garante a 
necessária distinção entre atos próprios do cotidiano 
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político-administrativo e atos que revelam o cometimento 
de ilícitos penais. A ausência de indícios da presença do dolo 
específico do delito, com o reconhecimento de atipicidade 
da conduta dos agentes denunciados, já foi reconhecida 
pela Suprema Corte (Inq. nº 2.646/RN, Tribunal Pleno, 
Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 7/5/10).
5. Denúncia rejeitada. Ação penal julgada improcedente.
(STF - Inq 2616, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 
Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 
29-08-2014).

A atual abordagem dos pretórios pátrios vai ao encontro da 
lição de doutrinadores como Marçal Justen Filho, transcrevendo-se os 
seguintes excertos de sua obra jurídica, in verbis:

“(...) Não se aperfeiçoa o crime do art. 89 sem dano aos cofres 
públicos. Ou seja, o crime consiste não apenas na indevida 
contratação indireta, mas na produção de um resultado final 
danoso. Se a contratação direta, ainda que devidamente 
adotada, gerou um contrato vantajoso para a Administração, 
não existirá crime. Não se pune a mera conduta, ainda que 
reprovável, de deixar de adotar a licitação. O que se pune é 
a instrumentalização da contratação direta para gerar lesão 
patrimonial à Administração.
(…)
O elemento subjetivo consiste não apenas na intenção 
maliciosa de deixar de praticar a licitação cabível. Se a 
vontade consciente e livre de praticar a licitação cabível. Se 
a vontade consciente e livre de praticar a conduta descrita no 
tipo fosse suficiente para concretizar o crime, então teria de 
admitir-se modalidade culposa. Ou seja, quando a conduta 
descrita no dispositivo fosse concretizada em virtude de 
negligência, teria de haver a punição. Isso seria banalizar 
o Direito Penal e produzir criminalização de condutas que 
não se revestem de reprovabilidade. É imperioso, para a 
caracterização do crime, que o agente atue voltado a obter 
um outro resultado, efetivamente reprovável e grave, além 
da mera contratação direta.
Ocorre, assim, a conduta ilícita quando o agente possui a 
vontade livre e consciente de produzir o resultado danoso 
ao erário. É necessário um elemento subjetivo consistente 



R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 467 - 554, 2015

Apelação Crime

545

em produzir prejuízo aos cofres públicos por meio do 
afastamento indevido da licitação. Portanto, não basta a 
mera intenção de não realizar licitação em um caso em que 
tal seria necessário. (...)”.
(in Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 15 ed. São Paulo: Dialética. 2012. p. 1034 
e 1036).

Inaugurado esse novo paradigma hermenêutico relativamente 
ao delito aqui discutido, algumas considerações deverão ser tecidas.

O elemento subjetivo exige o dolo específico, consistente na 
má-fé de dispensar o procedimento licitatório objetivando causar prejuízo 
ao patrimônio da Administração Pública. Esta má-fé não diz respeito a 
um estado mental do indivíduo (subjetiva), mas ao seu comportamento 
(objetiva). A prova se faz através de elementos que apontem para uma 
conduta compatível com a finalidade de lesar o erário.

Dessarte, para que a ação penal possa resultar em condenação 
pelo crime do art. 89 da Lei de Licitações, é necessário comprovar, fora de 
qualquer dúvida razoável, que o agente pretendeu dispensar ou inexigir a 
licitação com a finalidade de impedir que o ente público adquirisse bens e 
serviços com preços e condições mais vantajosas. O fim do agente deve ser 
o de evitar que outros interessados participem do certame, o que faria com 
que a administração pública despendesse para cada compra importância 
seguramente menor. 

Tal comprovação se dá por meios de prova capazes de 
atestar, no caso concreto, que o agente tomou ou tinha condições de tomar 
conhecimento de que a contratação direta era ilegal e acarretaria dano aos 
cofres do ente estatal.

Ademais, a prova do prejuízo se torna elementar do crime sob 
exame, indispensável à tipicidade da conduta processada.

Em face da distribuição do onus probandi, cabe à acusação 
fornecer as informações idôneas para avaliar se um bem foi adquirido por 
um preço superior ao valor de mercado. Deverá o dominus litis levantar 
o preço real (praticado no mercado) do serviço ou do bem adquirido e 
comparar com a quantia efetivamente paga. Também é ônus seu verificar 
se o serviço foi prestado ou se o bem foi efetivamente entregue.
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Esse dano ao erário não pode ser presumido pela falta de 
licitação, sob o argumento de que outros concorrentes poderiam existir com 
melhores condições para administração, porque esse prejuízo seria sempre 
possível de ser alegado, o que equivaleria a dispensar a prova da lesão 
patrimonial, tornando sem efeito a interpretação emprestada pelas cortes 
superiores. Não basta a afirmativa do prejuízo simplesmente pelo fato de o 
procedimento não ter sido obedecido. O dano deve ser demonstrado.

Fez-se, até este ponto do voto, um apanhado geral da evolução 
interpretativa ocorrida na exegese do art. 89 da Lei nº 8.666/93 e a exposição 
do atual entendimento doutrinário e, principalmente, jurisprudencial acerca 
da incidência desta figura típica. 

Sem embargos, esta relatoria faz a ressalva de seu entendimento 
pessoal.

Quanto ao elemento subjetivo, a aludida interpretação mitiga 
o art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, antiga Lei 
de Introdução ao Código Civil, de que “Ninguém se escusa de cumprir a 
lei, alegando que não a conhece”. Enfraquece, ainda, a aplicação do art. 21, 
caput (“O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude 
do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de 
um sexto a um terço”) e parágrafo único (“Considera-se evitável o erro se 
o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando 
lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência”), do 
Código Penal.

Especialmente no âmbito do estado, os agentes públicos têm 
o dever de atuar com conhecimento da lei, pautando-se pela legalidade e 
moralidade de suas ações. No intuito de melhor atender a esse imperativo 
constitucional, os gestores devem contratar consultorias e assessorias 
jurídicas para o bom desempenho de suas funções e o resguardo de 
seus interesses, comprovando, assim, a sua boa-fé objetiva. É bastante 
problemática a ideia de que um servidor possa alegar ignorância da norma 
legal a fim de eximir-se de sua responsabilização, quando é intrínseco ao 
seu mister cumprir o que o ordenamento determina.

No que se refere à exigência do resultado naturalístico 
correspondente ao dano ao erário, esta exegese olvida que a norma 
constitucional da obrigatoriedade do procedimento licitatório objetiva 
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proteger não somente o patrimônio público de valor pecuniário, mas a 
plenitude de bens jurídicos constitucionalmente albergados, com especial 
ênfase aos princípios que regem a administração pública (art. 37, caput, da 
CF/88 - “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência [...]”).

É de bom alvitre destacar a posição defendida pela Ministra 
do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, bem sintetizada no trecho de um 
de seus votos abaixo transcrito, ad litteram:

“(...) Pontuei, inclusive, que, mesmo a prevalecer a 
necessidade de prejuízo, não poderia ser, e não o é, o 
financeiro ou econômico porque, diante da tutela de um 
bem imaterial, o prejuízo suportado não pode se identificar 
com algo concreto; material. Mas sim com algo de valor 
igual ao do bem jurídico albergado, pois o tipo penal da 
lei de licitações visa o patrimônio público, a moralidade 
administrativa, a legalidade, a impessoalidade e, também, o 
respeito ao direito subjetivo dos licitantes ao procedimento 
formal previsto em lei, afrontando-se, ainda, a livre 
concorrência. (…)”.
(STJ - HC 213.031/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
27/06/2014, DJe 21/08/2014. Págs. 9/10).

A interpretação que foca nas consequências patrimoniais 
do delito esquece que outros bens jurídicos de estatura igualmente 
constitucional foram violados ao ser dispensada ou inexigida a licitação 
fora das hipóteses legais. É o caso dos princípios da legalidade, da 
impessoalidade e da moralidade administrativa. A exigência de dano 
pecuniário ou compreende mal a finalidade do procedimento licitatório e 
os direitos que este pretende resguardar, ou não confere aos bens imateriais 
uma importância merecedora de tutela penal.

Outrossim, no caso específico do tipo penal do art. 89 da Lei 
nº 8.666/93, o ônus de demonstrar o efetivo prejuízo financeiro ao erário 
impõe ao órgão acusatório, muitas das vezes, a obrigação de produzir 
“prova diabólica”, justamente porque caberia à própria concorrência da 
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licitação revelar o contrato mais vantajoso para a Administração Pública. 
Sem a realização do procedimento licitatório, fica a pergunta de como seria 
possível comprovar, v.g., que o preço contratado e a qualidade do serviço 
não eram os melhores disponíveis no mercado, caracterizando verdadeira 
prova de fato negativo.

A despeito dos apontamentos de cunho pessoal desta relatoria 
acima esposados, não se olvida o fato de que uma das missões precípuas do 
Egrégio Superior Tribunal de Justiça é conferir uniformidade à interpretação 
das normas infraconstitucionais (art. 104, inc. III, alínea c, da CF/88).

Com isso em mente, descabe a esta Segunda Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará abrir divergência e desafiar 
diretamente um entendimento que se pode dizer pacificado no âmbito dos 
tribunais superiores.

Passando-se ao mérito da apelação sob exame, conforme 
acima relatado, a defesa, nas razões recursais, sustentou que a sentença 
condenatória não pode ser mantida, sob o fundamento de que a autoria e a 
materialidade do crime não restaram suficientemente provadas, devendo, 
por esse motivo, a acusada ser absolvida pelo crime capitulado na exordial 
delatória.

Ocorre que, analisando a prova produzida durante a instrução 
criminal, conclui-se que esta se apresenta frágil, não se prestando, pois, 
para amparar, com a certeza que se faz necessária, um decreto condenatório.

Efetivamente, os elementos de convicção insertos nos autos 
não demonstram, de forma segura, que um ilícito penal foi perpetrado pela 
ré, sendo certo, de outra parte, que, havendo dúvidas acerca da autoria 
e da materialidade delitivas, deve a acusada ser absolvida, com base no 
princípio do in dubio pro reo.

Ao contrário do que alegou o parquet, mostra-se inábil a 
prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. 

Consoante asseverado supra neste voto, para a configuração 
do tipo penal do art. 89 da Lei nº 8.666/93, é preciso demonstrar com 
segurança, dentre outras questões, que o delito foi cometido com o dolo 
específico de causar prejuízo ao erário e que o resultado danoso aos cofres 
públicos se concretizou.
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Consta do caderno processual acórdão do Tribunal de Contas 
dos Municípios julgando irregulares as contas de gestão da Câmara 
Municipal de Milagres/CE (fls. 30/35). Do voto relator, impende destacar 
os seguintes excertos:

“(...) O exame feito pela Inspetoria mostra, claramente, que 
uma série de impropriedades, omissões e irregularidades 
foram praticadas em 1999, pela ex. Presidente da Câmara 
Municipal de Milagres, Senhora Maria Denise Gomes Lins, 
na gestão dos recursos públicos, tais como.
(...)
05. Despesas realizadas sem o devido procedimento 
licitatório determinado no art. 37, inciso XXI, da CF e art. 
2º do Estatuto das Licitações:

Assessoria Contábil
Valor: R$ 18.960,00 (dezoito mil, novecentos e sessenta 
reais)
Multa: R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez 
centavos)

Assessoria Jurídica
Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
Multa: R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez 
centavos) (…)”.

A peça de denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual 
não arrolou testemunhas, restringindo-se à juntada de prova documental 
referente ao procedimento administrativo de tomada de contas pelo TCM/
CE e demais documentos.

Quando da realização de seu interrogatório, a denunciada 
declarou, in verbis:

“(...) o Tribunal de Contas dos Municípios rejeitou as 
despesas referentes a assessoria contábil e assessoria jurídica 
da Câmara Municipal, à época presidida pela interroganda. 
Foi informada pelos técnicos que fazia parte do grupo de 
gestão da Câmara que para a prestação de serviços não 
havia a necessidade de licitação. A quantia total dos gastos 
referentes à assessoria jurídica não atingiu o teto fixado 
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para a exigência de licitações. Foi informada que não havia 
necessidade de licitação para a contratação de serviços 
prestado [sic]. Não foi informada se havia necessidade 
de concurso para contratação de profissionais contáveis 
ou jurídicos. Recorda-se que o nome do profissional da 
advocacia que prestava serviços à Câmara era Alberto 
Jorge, mas diz que a Câmara de Vereadores figurava como 
litigante de vários processos judiciais iniciados antes da 
gestão da interroganda. Quem fazia a prestação de contas da 
Câmara era Adalberto Belém. (…) foi presidente da Câmara 
no período de 1999 até o final de 2000. (…) não tinha 
conhecimento prévio de que não haveria necessidade de 
licitação para contratação de profissionais de contabilidade, 
mão-de-obra especializada, como também não soube que 
os serviços prestados pelos respectivos profissionais havia 
ultrapassado o teto legal. Foi feito um contrato único, anual, 
com o contador. O contrato trazia o valor da prestação de 
serviços ajustado em novecentos reais por mês. Não tinha 
experiência e por tais razões desconhece os motivos de o 
contador haver cobrado valor muito superior ao previsto no 
contrato. (...)” (fls. 306/307).

Adalberto Belém, a única testemunha ouvida em todo o 
processo, foi arrolada pela defesa. Segue o seu depoimento, in verbis:

“(...) todas as despesas superiores a R$ 8.000,00 sofreram 
processo de licitação nos termos da lei. Durante a 
presidência da acionada atuou como contador durante os 
dois anos. (…) quanto a valores inferiores a R$ 8.000,00 
não se procedeu à licitação, tendo em vista a inexigibilidade 
da lei. (…)” (fl. 314).

Em todas as suas peças apresentadas (denúncia às fls. 
02/03, alegações finais às fls. 400/411 e contrarrazões às fls. 516/522), o 
Ministério Público não fez nenhuma alusão sobre qual seria o motus da 
acusada em burlar as regras de contratação pública. Também não discorre 
acerca da repercussão patrimonial que tais contratações reputadas ilegais 
tiveram sobre as finanças da câmara municipal. Isto se deu porque o 
Parquet Estadual tomou por base a tese de que o delito do art. 89 da Lei de 
Licitações é crime formal e de dolo genérico.
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Contudo, já restou amplamente exposto na fundamentação 
expendida supra que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça presentemente rejeitam essa tese, aplicando o entendimento de que 
se trata de tipo penal cujo elemento subjetivo demanda o dolo específico 
de lesar o erário, além de exigir que verdadeiramente ocorra o resultado 
naturalístico de prejuízo patrimonial às contas públicas.

Vale ressaltar que, no vertente caso, não se colocou em 
dúvida a efetiva prestação dos serviços contratados pela acusada, enquanto 
presidente da câmara de vereadores. Tampouco o acórdão do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado do Ceará condenou a ré a devolver 
dinheiro ao erário em virtude especificamente das contratações de 
assessorias contábil e jurídica. Estes fatos obrigam a aceitar a suposição de 
que tais serviços foram, de fato, prestados em favor do ente municipal, por 
força da falta de provas em sentido contrário. 

Nesse contexto, ante a total ausência de elementos probatórios 
que permitam a este órgão judiciário extrair qualquer conclusão concernente 
às questões do dolo específico da acusada e da ocorrência de lesão aos 
cofres da administração, outra saída não resta senão reconhecer o não 
preenchimento do ônus acusatório.

De fato, não se pode negar que há nos autos indícios que 
põem a acusada na posição de suspeita de ter praticado o delito em questão.

Todavia, frágeis indícios podem até ser considerados 
suficientes para justificar a abertura de ação penal, mas não servem para 
amparar uma condenação, que necessita de certeza da autoria delitiva.

Assim, percebe-se que as provas carreadas aos fólios deixam 
fundadas dúvidas acerca da autoria do crime, o que justifica a absolvição 
da apelante, mesmo porque, não havendo prova indubitável de que ela 
preencheu todas as elementares do ilícito penal em questão, condená-la, 
com base em meros e débeis indícios, seria ir de encontro aos princípios 
basilares do nosso ordenamento penal, que impõem, além da presunção de 
inocência, a regra do in dubio pro reo.

Nesse ponto, se faz oportuna a transcrição dos ensinamentos 
de Júlio Fabbrini Mirabete, in Processo Penal, 4ª ed., Ed. Atlas, págs. 43 
e 305:
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O réu não tem o dever de provar sua inocência; cabe ao 
acusador comprovar sua culpa e para condenar o acusado, 
o juiz deve ter a convicção de que é ele responsável pelo 
delito, bastando, para sua absolvição, a dúvida a respeito de 
sua culpa (in dubio pro reo). (...) Não são suficientes para 
fundamentar uma decisão condenatória indícios isolados, 
que permitem uma explicação diferente, ou seja, de que o 
acusado poderia não ter praticado o ilícito.

No mesmo sentido, pontifica o ilustre professor Paulo Rangel, 
in Direito Processual Penal, 7ª ed., Ed. Lumen Juris, pág. 35:

Portanto, estando o juiz diante de prova para condenar, mas 
não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem 
dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se 
cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de 
se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, 
um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, 
absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se 
colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas 
ruas do que um inocente na cadeia.

Os tribunais pátrios não têm decidido de outra maneira. 
Senão, vejam-se as ementas de acórdãos que se seguem:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO 
AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO 
DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 
RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 
EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A 
AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
2. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
ÁREA DE EDUCAÇÃO. PROGRAMA DE CONTROLE 
ESCOLAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 89 CAPUT, 
DA LEI N. 8.666/1993. AUSÊNCIA DE EFETIVO DANO 
AO ERÁRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO 
PENAL. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS 
CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
(...)
2. Para a caracterização do crime previsto no art. 89 da 
Lei n.º 8.666/1993 é imprescindível a comprovação do 
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dolo específico de fraudar a licitação, bem como de efetivo 
prejuízo ao erário. Precedentes da Corte Especial e do 
Supremo Tribunal Federal.
3. Mostra-se incongruente exigir a comprovação de dano 
ao patrimônio público, conforme jurisprudência pacífica 
do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do 
ato de improbidade administrativa (previsto no art. 10, 
inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992) e não para o crime de 
dispensa irregular de licitação. É dizer, a mesma conduta 
não pode ser irrelevante para o direito administrativo e, ao 
mesmo tempo, relevante para o direito penal, sob pena de 
ofensa ao princípio da subsidiariedade, segundo o qual a 
intervenção penal só deve ocorrer quando os demais ramos 
do direito não forem suficientes para a resolução da questão 
conflituosa.
4. Na espécie, a paciente e os corréus foram condenados, 
solidariamente, na esfera cível, a restituir aos cofres públicos 
a quantia de R$ 736.134,00 (setecentos e trinta e seis mil, 
cento e trinta e quatro reais), corrigida a partir da data 
dos empenhos, acrescida de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, computados da data da citação. Ocorre que 
a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento 
do REsp n. 1.184.973/MG, interposto pelos corréus, 
reconheceu que o serviço foi efetivamente prestado e 
que não houve prejuízo ao município, razão pela qual 
determinou fosse retirado da condenação a imposição de 
devolver valores específicos ao erário, revelando que a 
Administração Pública não sofreu prejuízos.
5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de 
ofício para extinguir a ação penal movida contra a paciente, 
ante a evidente falta de justa causa.
(STJ - HC 272.295/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, 
DJe 22/05/2014).

RECURSO ESPECIAL. ART. 89 DA LEI N. 8.666/93. 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. DOLO 
ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO À ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E EFETIVO DANO AO ERÁRIO. NÃO 
COMPROVAÇÃO, NA ESPÉCIE. ATIPICIDADE 
MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. 
NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, 
PARA ESTE FIM.
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1. A jurisprudência atual da Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça, estribada em decisão do Pleno 
do Supremo Tribunal Federal, entende que, para fins 
da caracterização do crime previsto no art. 89 da Lei 
n. 8.666/93, é imprescindível a comprovação do dolo 
específico do agente em causar dano à Administração 
Pública, bem como o efetivo prejuízo ao erário, não sendo 
suficiente apenas o dolo de desobedecer as normas legais 
do procedimento licitatório.
2. A exordial acusatória retrata a conduta irregular do 
réu, que, na condição de então Presidente da Câmara dos 
Vereadores, teria dispensado indevidamente o processo 
licitatório e locado, por vários anos, veículo automotor de 
propriedade de terceiro, para prestar serviços ao referido 
órgão público, utilizando-o ainda para uso próprio.
3. Desse modo, não se olvida que os elementos contidos 
na inicial acusatória demonstram, em tese, o cometimento 
irregularidades administrativas, a serem eventualmente 
apuradas em esfera própria. Contudo, não se extrai dos 
autos o substrato mínimo a atrair a incidência do tipo penal, 
não se justificando a condenação do paciente pelas sanções 
do art. 89 da Lei n. 8.666/93.
5. Recurso especial provido, para absolver o acusado, 
com amparo no art. 386, III, do Código de Processo Penal 
(atipicidade material da conduta).
(STJ - REsp 1349442/PI, Rel. Ministro CAMPOS 
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 
15/04/2013).

Conclui-se, portanto, que o conteúdo probatório dos autos é 
insuficiente, como elemento de convicção, para justificar, com a segurança 
que se exige, o decreto condenatório, motivo pelo qual a reforma da 
sentença é medida que se impõe.

À vista do exposto, e em dissonância com o parecer da 
Procuradoria Geral de Justiça, o apelo defensivo há de ser julgado 
procedente, reformando-se a decisão recorrida, para absolver a ré nos 
termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Fortaleza, 16 de junho de 2015.
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PROCESSO: 0625407-29.2014.8.06.0000 – HABEAS CORPUS
IMPETRANTE: JOSÉ GUSTAVO GODOY ALVES
PACIENTE:MARCOS ANTÔNIO BESERRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 
DE FORTALEZA 
RELATOR: DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME 
DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE 
PRIMEIRO GRAU QUE DECRETOU A 
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO 
DA CULPA. MERA REITERAÇÃO. ORDEM 
NÃO CONHECIDA.
1 – O presente habeas corpus não merece ser 
conhecido, considerando que os argumentos 
lançados na impetração já foram objeto de 
análise por esta 2ª Câmara Criminal, por ocasião 
do julgamento do habeas corpus nº 0625408-
14.2014.806.00000.
2 – Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas 
Corpus, acordam os Desembargadores da 2a Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em NÃO CONHECER 
da ordem impetrada, tudo em conformidade com o voto do Relator.

Fortaleza, CE, 7 de outubro de 2014.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado 
por José Gustavo Godoi Alves, em favor do paciente MARCOS ANTÔNIO 
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BESERRA, preso em flagrante delito em 30-04-2013, acusado da suposta 
prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, 
figurando como autoridade coatora o Juiz  de  Direito da 6ª Vara Criminal 
da Comarca de Fortaleza.

Colhe-se dos autos que o acusado foi posto em liberdade em 
razão de arbitramento de fiança pela autoridade policial, posteriormente 
homologada pelo Juízo impetrado, e em consequência da suposta prática 
de nova infração – roubo majorado, foi novamente recolhido ao cárcere, e 
teve a prisão preventiva decretado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal.

Alega-se na impetração, em essência, a ausência de 
fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar e o excesso 
de prazo na formação da culpa.

Indeferida a liminar (fl. 105), prestadas as judiciosas 
informações (fl. 109/110), a douta PGJ opinou pelo não conhecimento da 
ordem (fls. 112/115).

É o relatório.
Em mesa para julgamento.

VOTO

O presente habeas corpus não merece conhecimento.
É que o temas postos em debate pelo impetrante, alusivos à 

alegada ausência de motivação idônea para segregação preventiva, diante 
da ausência de seus pressupostos, elencados no art. 312, do Código de 
Processo Penal, bem como os referentes ao suposto constrangimento ilegal 
decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, já foram objeto de 
discussão, por ocasião do julgamento, por esta egrégia 2ª Câmara Criminal, 
do habeas corpus nº 0625408-14.2014.806.00000, cujo acórdão restou 
assim ementado:

EMENTA: HABEAS CORPUS – PENAL E 
PROCESSUAL PENAL – RECEPTAÇÃO  – 
PRISÃO PREVENTIVA –  ALEGAÇÃO DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO 
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, BEM 
COMO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 
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LEGAL NA  PRISÃO – SUPERADOS –  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA –  REGIME 
ABERTO –  EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA 
NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO – 
WRIT PREJUDICADO.
1. Conforme contato telefônico com o diretor de Secretaria 
da 6ª Vara Criminal, Dr. Tomáz Joca Nolêto, no dia 15 
de setembro do corrente ano, foi proferida a sentença 
condenatória, restando o paciente condenado, após a 
detração, pela prática do art. 180, caput do CPB, à pena 
de 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão,  em regime 
aberto.
2. Com a prolação do decisum condenatório foi aplicado 
o regime aberto para iniciar o cumprimento do restante da 
pena, bem como expedido o competente alvará de soltura. 
3. Ordem prejudicada.

Tratando-se pois este de mera reiteração dos argumentos já 
analisados  no habeas corpus nº 0625408-14.2014.806.00000, fica obstado 
o seu conhecimento.

Ante o exposto, não conheço da ordem.
É como voto.

Fortaleza, CE, 7 de outubro de 2014.
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PROCESSO: 0625614-28.2014.8.06.0000 – HABEAS CORPUS
IMPETRANTE: HAROLDO BRABOSA CORREIA
PACIENTE: JOSÉ AURÉLIO MENDES
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª  VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE CAUCAIA 
RELATOR: DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DO 
ART. 157, § 1º e 2º,  INCISOS I E II, AMBOS 
DO CPB.  AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA 
PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERMA-
NECEU INALTERADO OS REQUISITOS 
DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRISÃO 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA 
MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E 
PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI 
PENAL. ORDEM DENEGADA.
01- Não há constrangimento ilegal em razão 
da negativa do direito de apelar em liberdade, 
pois devidamente fundamentada a sentença, 
no fato de que  subsiste os requisitos da prisão 
preventiva, tornando-se necessária a manutenção 
da segregação do paciente, para garantia da ordem 
pública.
02- Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas 
Corpus, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora 
da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 
conhecer da impetração, para denegar a ordem, nos termos do  voto do 
Relator.
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Fortaleza, 7 de outubro de 2014.

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de habeas corpus com pedido de liminar, 
impetrado por Haroldo Barbosa Correia, em favor de José Aurélio Mendes. 

Alega, em síntese, que o paciente encontra-se sofrendo 
constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os requisitos da 
custódia preventiva, que justifiquem sua prisão antecipada. 

Informações prestadas às fls. 32/33, a douta PGJ manifestou-
se pelo não conhecimento da ordem impetrada, e se conhecida, por sua 
denegação.

É o relatório.

VOTO

A ordem requestada pelo presente mandamus não deve 
alcançar o pretendido deferimento, à míngua de suporte legal e fático 
suficiente para tal.

O impetrante requer a liberdade do paciente sob o argumento 
de que está sofrendo constrangimento ilegal,  em virtude do douto Juiz 
Singular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia/Ce, ter decretado sua 
custódia preventiva, negando-lhe o direito de apelar em liberdade. 

De início, insta consignar que, no momento, o paciente 
encontra-se preso em decorrência de sentença condenatória, na qual restou 
condenado nas tenazes dos arts. 157, § 1º e 2º, incisos I e II, do Código 
Penal Brasileiro, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão 
em regime inicialmente fechado, tendo o seu direito de apelar em liberdade 
vedado, nos seguintes termos: 

“(...) A partir da prolação de sentença penal condenatória 
prevalece o princípio in dubio pro societate não se 
havendo mais que falar em ampla presunção de inocência, 
exatamente porque houve uma cognição judicial ampla, 
após ser facultado aos réus o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. Logo após obter liberdade provisória, e antes 
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mesmo de ser  denunciado pelo Ministério Público, o réu 
empreendeu fuga do distrito da culpa, tanto assim que não 
foi localizado para receber a citação pessoal (fl. 57v), e em 
consequência a tramitação do feito e a colheita da prova 
foram prejudicados no período de maio de 2008 até abril 
de 2013 (fls.  129v), data em que a preventiva do réu foi 
revogada e na sequência houve a ratificação do juízo de 
admissibilidade da denúncia (fls. 136/136v); Ao permanecer 
foragido  por quase cinco anos o réu evidenciou de forma 
clara sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, e tal 
propósito somente foi inibido graças à ordem de custódia 
acautelatória; A sentença penal condenatório não constitui 
mero "rito de passagem" rumo à instâncias superiores, e por 
isso mesmo não deve ter seus efeitos amesquinhados pelo 
próprio magistrado prolator, sob pena de emprestar coro 
aos reclames sociais que acusam o Poder Judiciário de ser 
o grande fomentador da maior chaga nacional, qual seja a 
impunidade (...)”

Vê-se, portanto, que no caso dos autos, não há qualquer 
ilegalidade a ser sanada, porquanto o paciente encontra-se recluso diante de 
motivação válida encartada na sentença penal condenatória, devidamente 
justificada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez 
que o mesmo já esteve foragido do distrito da culpa, o que nos leva a crer 
que, em liberdade poderá voltar a fugir ou delinquir. 

Nesse sentido, cito Jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul: 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO HOMOLOGADO. 
POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA. 
PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA 
NA QUAL VEDADO APELAR EM LIBERDADE. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES 
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 
(Habeas Corpus Nº 70048981369, Primeira Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton 
Brasil de Leão, Julgado em 20/06/2012)
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HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE 
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PACIENTE A QUEM 
NÃO FOI CONCEDIDO O DIREITO DE APELAR EM 
LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REQUISITOS DO ART. 
312 DO CPP. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA 
EXAMINADO POR ESTA CORTE EM DOIS 
JULGAMENTOS ANTERIORES DE HABEAS CORPUS.
VE DENEGARAM A ORDEM. 
(Habeas Corpus Nº 70044614071, Primeira Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osnilda Pisa, 
Julgado em 31/08/2011).

Vale salientar por oportuno que, a prisão preventiva com 
fundamento na garantia da ordem pública não se destina à proteção do 
processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade.

Acerca do tema, confiram-se os ensinamentos do eminente 
jurista EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, in Curso de Processo Penal, 
11ª edição, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, pág. 452, litteris:

“(...) Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da 
ordem pública não se destina a proteger o processo penal, 
enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-
se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, 
coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria 
duramente atingida pelo não aprisionamento de autores 
de crimes que causassem intranquilidade social. (...).” 
Negritei.

Conclui-se, então, que o paciente não possui o direito de 
recorrer em liberdade, uma vez que sua prisão se faz necessária como 
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Portanto, à luz do que dos autos consta, denega-se a ordem em 
face da inexistência de constrangimento ilegal.

Fortaleza, 7 de outubro de 2014.



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 557 - 592, 2015564

PROCESSO N.°: 0626887-42.2014.8.06.0000 - HABEAS CORPUS
IMPETRANTE: WALBER OLIVEIRA DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE 
RUSSAS/CE
PACIENTE: GEVÂNIA DA SILVA LIMA
RELATOR: DESEMBARGADOR FRANCISCO PEDROSA TEIXEIRA
VOTO-VISTA: DES. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA MAJORADA, CORRUPÇÃO 
DE MENORES, CRIMES DO SISTEMA 
NACIONAL DE ARMAS E TRÁFICO 
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO 
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO 
I D Ô N E A .  C O N S T R A N G I M E N T O 
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM 
CONHECIDA E DENEGADA.
1. Paciente presa em 27/07/2014, por suposta 
infração ao disposto no art. 288, Parágrafo Único, 
Código Penal; Art. 244-B, Estatuto da Criança e 
do Adolescente; Arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003 
e Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, requerendo a 
revogação da prisão preventiva, por ausência de 
fundamentos da medida de segregação.
2. Reputa-se devidamente fundamentada a ordem 
de segregação da acusada diante da gravidade 
concreta do delito e da periculosidade demonstrada 
pelo modus operandi da conduta criminosa, 
segundo o qual foi apreendido pesado armamento, 
conforme consta no auto de apresentação e 
apreensão, fls. 111 e 112, o que, segundo a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e 
Supremo Tribunal Federal, é fundamento idôneo 
para manter o indivíduo no cárcere. Precedentes.
3. Salienta-se que, conforme entendimento dos 
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Tribunais Superiores, a existência de condições 
pessoais favoráveis à paciente, por si só, não 
tem o condão de afastar o decreto preventivo, se 
estiverem presentes os requisitos autorizadores 
da constrição.
4. Ordem conhecida e denegada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas 
corpus, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará, POR MAIORIA e em consonância com 
o parecer ministerial, em CONHECER da ordem impetrada, mas para 
DENEGÁ-LA, tudo em conformidade com o voto vencedor.

Fortaleza, 20 de janeiro de 2015.

VOTO-VISTA

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente 
GEVÂNIA DA SILVA LIMA, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara da 
Comarca de Russas/CE.

In casu, a paciente figura como ré no processo-crime nº 
49555-67.2014.8.06.0158, tendo sido a mesma presa em flagrante no 
dia 26/07/2014, pela prática dos delitos tipificados no art. 288, Parágrafo 
Único, Código Penal; Art. 244-B, Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003 e Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Medida liminar indeferida em 06/10/2014 (fls. 35).
Informações da autoridade impetrada em 04/11/2014 (fls. 

38/39).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça em 13/11/2014 (fls. 

41/48), opinando pela denegação da ordem.
O eminente Desembargador Francisco Pedrosa Teixeira, ao 

prolatar seu voto, reconheceu que as decisões que decretaram a prisão 
preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de liberdade provisória 
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da paciente estavam fundamentadas unicamente na gravidade dos crimes 
perpetrados e, por isso, determinou a soltura da ré mediante o cumprimento 
de medidas cautelares alternativas.

Após, a eminente Des. Maria Edna Martins acompanhou o 
voto do Relator.

Posteriormente, seguindo a sessão de julgamento, pedi vista 
dos autos para melhor análise da questão.

É o relatório. Passo a análise do writ.
No caso em estudo, ao conceder a ordem substituindo a 

prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas, hei por bem 
em divergir do Douto Relator, enveredando, a priori, no sentido de não 
conhecer da ordem impetrada.

Atento a documentação acostada ao presente writ, vem ao 
caso ressaltar que o impetrante não juntou aos autos, no momento da 
impetração, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Dito isto, observa-se que o juízo de piso, ao indeferir o pedido 
de liberdade provisória, manifestou-se nos seguintes termos:

No caso da requerente, a custódia foi devidamente 
fundamentada na prova do cometimento do ilícito, bem 
assim, nos indícios suficientes de autoria, uma vez que 
restara, inclusive, presa em flagrante delito.
Ademais, foi decretada com o fim de resguardar a ordem 
pública, tendo em vista que a conduta delitiva atribuída a 
mesma é de grande gravidade, impertinentes nos parecem 
as alegações para os fins pretendidos pela defesa.
(…)
Portanto, entendo não ser o caso de revogação da custódia. 
Tenho como acertada a segregação cautelar imposta a 
requerente, cujos motivos que a ensejaram, a meu ver, estão 
em pleno vigor, em razão da brevidade do decreto prisional, 
não sendo, pois, o caso de revogá-la, muito menos, de 
relaxá-la, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade.
(..)
No entanto, entendo ser temerário, pelo menos nesta fase, 
persistindo os pressupostos necessários para a manutenção 
de sua custódia preventiva, em face da gravidade do delito, 
estando assim o magistrado convencido das hipóteses 
mencionadas no art. 312, do Código de Processo Penal.
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(…)
Portanto, não vemos nenhum constrangimento ilegal por 
parte deste Juízo na manutenção da custódia da requerente. 
Ademais, inexiste nos autos comprovação de fato novo 
capaz de modificar o entendimento desta subscritora quando 
à necessidade de manter a custódia cautelar da requerente.
Por isso, em consonância com a Manifestação Ministerial, 
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 
PREVENTIVA formulada por GEVÂNIA DA SILVA 
LIMA, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente 
decretada, com fundamento no art. 312, do CPP.

Percebe-se, pois, que o magistrado, ao indeferir o pedido de 
revogação da segregação cautelar, entendeu que ainda estavam presentes 
os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e, por isso, 
indeferiu o pleito.

Ocorre que, uma vez que não foi juntada, no momento 
oportuno, cópia da referida decisão, não há como analisar os fundamentos 
que, de fato, ensejaram o encarceramento da paciente.

Sabe-se que para o conhecimento do pedido contido na ação 
de habeas corpus, é imprescindível a presença de prova pré-constituída, 
consubstanciado naquilo que se apresenta manifesto na sua existência, 
delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. 

Exige-se que tal direito pleiteado pelo impetrante em favor 
do paciente apresente-se no momento da impetração, ou seja, que seja 
comprovado de plano, inclusive com documentos probatórios da existência 
de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Na definição de Gamil Föppel, Rafael Santana e Freddie 
Didier Jr1:

Malgrado não faça a lei referencia expressa, a sumariedade 
do rito do habeas corpus, avesso a dilação probatória, impõe 
que a petição inicial seja instruída com documentos capazes 
de demonstrar a ilegalidade do constrangimento ou ameaça. 
É o que se chama de prova pré-constituída.

1 FOPPEL, Gamil; SANTANA, Rafael – Organizado por JR, Freddie Didier. Ações 
Constitucionais, 2ª Edição, 2007, p. 33.



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 557 - 592, 2015568

Sobre o tema, veja-se entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça:

EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. 
AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO DE PRIMEIRO 
GRAU QUE, ATENDENDO À DETERMINAÇÃO 
DO TRIBUNAL DE ORIGEM, MANIFESTOU-
SE SOBRE A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 
DA PRISÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO AO 
PACIENTE. PEÇA ESSENCIAL. CONHECIMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo 
regimental. 
2. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, 
a decisão que indefere liminarmente habeas corpus 
deficientemente instruído. Cumpria à impetrante, no 
momento do ajuizamento do prévio writ, instruir o feito 
com todos os documentos necessários à compreensão do 
caso. É consabido que o habeas corpus não comporta 
dilação probatória e exige prova pré-constituída das 
alegações. 
3. Evidenciado que a impetrante, por ocasião do 
ajuizamento do presente pedido, não o instruiu com 
cópia da peça faltante, inviável o acolhimento do pedido 
de reconsideração. 
4. Agravo regimental improvido. 
(RCDESP no HC 243.331⁄PR, Rel. Min. SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19⁄06⁄2012, 
DJe 29⁄06⁄2012).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
CAPTAÇÃO IRREGULAR DE SINAL DE 
TELEVISÃO A CABO. ALEGADA ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE 
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EQUIPARAÇÃO À 
ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. RECURSO 
IMPROVIDO. 
1. Não há na impetração a cópia da denúncia ofertada contra 
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os recorrentes, documentação indispensável para análise da 
alegada atipicidade da conduta que lhes foi atribuída. 
2. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-
constituída do direito alegado, devendo a parte 
demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de 
documentos que evidenciem a pretensão aduzida, 
a existência do aventado constrangimento ilegal 
suportado pelo paciente. 
3. Assim não fosse, tomando-se por base apenas os fatos 
relatados na inicial do mandamus impetrado na origem e 
no aresto objurgado, não se constata qualquer ilegalidade 
passível de ser remediada por este Sodalício, pois o sinal 
de TV a cabo pode ser equiparado à energia elétrica para 
fins de incidência do artigo 155 , § 3º , do Código Penal . 
Doutrina. Precedentes. 
4. Recurso improvido. 
(STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
RHC 30847 RJ 2011/0174706-6 (STJ). Data de publicação: 
04/09/2013).”

Outro não poderia ser o entendimento desta Câmara Criminal:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS 
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COAÇÃO NO 
CURSO DO PROCESSO. CONCURSO DE PESSOAS. 
CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA RESPONDER AO 
PROCESSO EM LIBERDADE E EXCESSO DE PRAZO. 
NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA 
PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O remédio heróico não comporta dilação probatória, 
somente se presta ao deslinde de questões fáticas 
quando acompanhado de prova inequívoca, exigindo-
se para seu conhecimento a presença de elementos que 
possibilitem o exame do que nele suscitado. 
2. Não se conhece de habeas corpus quando a prova pré-
constituída das alegações de constrangimento ilegal não 
instrui a petição inicial. 
3. Resta prejudicada a análise do habeas corpus, por 
deficiência instrumental. 4. Ordem não conhecida.
(Habeas Corpus 62631201080600000 - Relator(a): 
FRANCISCO PEDROSA TEIXEIRA - Comarca: Fortaleza 
- Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal - Data de registro: 
23/05/2011)



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 557 - 592, 2015570

Corroborando com tal assertiva, transcrevo trechos da 
obra “Habeas Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, 
processo, competência e recursos, jurisprudência atualizada” do autor 
Heráclito Antônio Mossin, 7ª Ed. (rev. Ampl, e atualizada), Barueri-SP, 
Manole, 2005, página 312:

“O instituito do habeas corpus visa amparar direito líquido, 
que se entende aquele cuja existência não é afetada por 
dúvidas ou incerteza. É de se ver que tal direito deve ser 
demonstrado com evidência, sem necessitar de produzir 
provas, pois no julgamento do habeas corpus não é 
admissível o exame aprofundado de provas. É claro que 
o impetrante terá que fornecer de plano os elementos 
indispensáveis que demonstrem a liquidez de seu direito.”

Vale ressaltar que a posterior juntada da documentação, após 
o indeferimento da liminar, como procedeu o impetrante, não tem o condão 
de sanar a ausência de prova pré-constituída, vez que o feito da presente 
ação não comporta dilação probatória. Veja-se jurisprudência atualizada 
sobre o tema.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS 
CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO E DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 
INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. 
JUNTADA POSTERIOR DE PARTE DA 
DOCUMENTAÇÃO ANTERIORMENTE OMITIDA. 
IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MANDAMENTAL 
AJUIZADA POR DEFENSOR PÚBLICO. 
NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E 
VEDAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I - A rejeição liminar encontra-se fundamentada na 
impossibilidade de utilização do habeas corpus como 
substitutivo de recurso ordinário, após a alteração do 
entendimento acerca do cabimento do writ, adotada pela 
1ª Turma do Pretório Excelso (HC´s ns. 109.956/PR e 
104.045/RJ), bem como na instrução deficiente. 
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II - O conhecimento do writ pressupõe prova pré-
constituída do direito pleiteado, competindo ao 
impetrante, no momento do ajuizamento, instruir a 
inicial com os documentos considerados imprescindíveis 
à plena demonstração dos fatos apontados. Precedentes. 
III - Referida exigência não merece ser relevada em casos de 
impetração por defensor público, cuja formação acadêmica 
e atuação profissional inegavelmente pressupõem 
conhecimento acerca dos ônus processuais que lhe são 
impostos. 
IV - A posterior apresentação de parte da documentação 
comprobatória do direito alegado - omitida no 
momento do ajuizamento da ação mandamental - não 
tem o condão de permitir a desconstituição da decisão 
prolatada, porquanto a via estreita do habeas corpus 
exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo 
vedada a dilação probatória. Precedentes. 
V - Agravo Regimental improvido.
TRECHO DA DECISÃO:
“ Assim, a deficiência na instrução da presente ação 
mandamental, no momento do seu ajuizamento, 
com cópia da sentença mediante o qual o direito do 
Paciente recorrer em liberdade teria sido indeferido, 
inviabiliza o conhecimento do presente writ, ante 
a imprescindibilidade de tal documento à plena 
demonstração dos fatos alegados.
Conforme depreende-se da decisão impugnada, o 
indeferimento liminar do habeas corpus deficientemente 
instruído encontra-se em consonância com o 
entendimento adotado pelas Turmas que compõem a 
3ª Seção desta Corte, nos precedentes mencionados no 
decisum.
Ademais, a posterior apresentação de parte da 
documentação comprobatória do direito alegado 
- omitida no momento do ajuizamento da ação 
mandamental - não tem o condão de permitir a 
desconstituição da decisão prolatada, porquanto a via 
estreita do habeas corpus exige prova pré-constituída 
do direito alegado, sendo vedada a dilação probatória” . 
(STJ - AgRg no HC: 290859 SP 2014/0060972-1, Relator: 
Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 
22/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 25/04/2014)



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 557 - 592, 2015572

Por esta razão, divergindo do voto do Eminente Relator, não 
conheço do pleito de ausência de fundamentação, por não ter o impetrante 
juntado aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva no 
momento correto.

Ad argumentandum tantum, caso se entenda que o presente 
writ merece conhecimento, hei de discordar também quanto à alegação 
de que a segregação da paciente encontra-se carente de fundamentação. 
Explico:

Ao analisar a documentação anexada aos autos pelo 
impetrante após o indeferimento da medida liminar, vê-se que a preventiva 
foi decretada para garantir a ordem pública, conforme trecho abaixo: (fls. 
62/65)

Conforme foi aduzido acima, os presente fólios versam 
de flagrante legal, por isso já homologado, em corolário 
não cabe relaxamento da prisão; quanto à conversão da 
segregação atual em preventiva, pontuo o seguinte:
Passo à análise da prisão preventiva. Quanto aos requisitos 
de admissibilidade dessa espécie de prisão cautelar, a lei 
exige a presenta de dois pressupostos: a existência do 
crime e indícios de autoria (fumus boni iuris), bem como 
a existência de um dos seguintes fundamentos: garantia da 
ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência 
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da 
lei penal (periculum in mora), insculpidos no art. 312 do 
Código de Processo Penal a seguir reproduzido.
(…) 
No presente caso, resta configurada a presença dos 
dois pressupostos, quais seja, a fumaça do bom direito 
– consubstanciada na existência de crime e indícios de 
autoria, como também o perigo na demora: a garantia 
da ordem pública.
Denota-se dos autos a gravidade dos delitos consignados 
e a periculosidade dos flagranteados, haja vista o pesado 
armamento exposto no auto de apresentação e apreensão 
além da notícia que todos os indivíduos flagranteados são 
conhecidos da polícia e com envolvimento em diversos 
crimes, inclusive homicídios ocorridos na cidade de Russas.
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(…)
Portanto, a segregação cautelar se mostra necessária para 
garantia da ordem pública.

Entendo, com a devida venia ao eminente Relator deste writ, 
que – ao se analisar a decisão que determinou a segregação cautelar da 
paciente – há fundamentação idônea e coesa a ensejar o decreto preventivo, 
tendo o Juízo de piso evidenciado a necessidade da prisão preventiva para 
o resguardo da ordem pública ante a periculosidade da mesma extraída 
de seu modus operandi, já que fala a respeito do “pesado armamento” 
encontrado quando da prisão em flagrante.

Compulsando os autos, fls. 111 e 112, depreende-se que foram 
apreendidos os seguintes objetos:

492g de cocaína
1 unidade de Revólver Taurus Calibre 38 – nº 1887692
1 unidade de Revólver Tauros Calibre 38 – nº OA188251
1 unidade de Pistola Taurus 380 – nº KQJ40422
1 unidade de Pistola Taurus 765 – nº FHJ09029
1 unidade de Pistola Taurus Calibre 380 – nº KRJ72685
1 unidade de Pistola Bereta 956 Calibre 6.35 – nº N80135
20 unidades de munição-calibre 9mm
40 unidades de munição – 4 cartelas lacradas calibre 380 – 
Total 40 munições.
11 unidades de munição calibre ponto 40
10 unidades de munição calibre 38
2 unidade de munição calibre 12
76 unidades de munição calibre 76
50 unidades de munição – 01 caixa de munição 9mm – com 
50 unidades
6 unidades de munição calibre 357
1 unidade de munição – estojo deflagrado calibre 38
1 unidade de motocicleta Honda CB 300 Vermelha CHASSI 
9C2NC4310CRO14187 S/PLACA.
1 unidade de notebook
1 unidade de câmera digital
2415 reais moeda nacional – dinheiro em espécie
1 unidade de balança de precisão marca Star Tools cor 
branca
12 celulares diversas marcas
1 unidade de espingarda tipo pressão
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4 unidades arma (outras) – carregador de calibre 380
1 unidade de arma (outras) – carregador de calibre 765
6 capacetes
1 unidade de agenda com anotações
1 veículo celta cinza placa HKT-8180

Relembre-se que, conforme teor da denúncia (fls. 53/60), a 
paciente foi presa em flagrante após os policiais militares terem recebido 
a informação de que havia uma casa na zona rural de Russas na qual 
estava sendo ocultada a pessoa de “Paulinho do Bom Sucesso”, criminoso 
altamente perigoso.

Quando os policiais chegaram à casa, constataram que a 
mesma era extensa e com o muro bastante alto, momento em que os agentes 
fizeram um cerco no local. Um dos policiais subiu na viatura e visualizou 
Gevânia, ora paciente, a qual é proprietária do local. 

Informou o policial que o mesmo foi visto pela acusada, tendo 
esta entrado rapidamente em casa e demorado para retornar. Após abrir o 
portão, os policiais informaram o motivo da visita e, apesar de hesitante no 
início, a ré concordou com a entrada dos agentes.

Depois do início das buscas e ao adentrarem ao quarto da 
paciente, um dos policiais descobriu uma abertura atrás do guarda-roupas 
que dava acesso a outro cômodo, de aproximadamente 1m² de área. Dentro 
deste cômodo, foram encontrados os demais denunciados, portando armas 
e drogas, conforme trecho que abaixo colaciono:

Narraram também os policiais em voga que, enquanto 
um dos PMs conversava com a Denunciada supra, outro 
policial, ao afastar o guarda-roupa do quarto, observou 
que o mencionado móvel escondia uma abertura que dava 
acesso para uma parede e que, na verdade, o aludido guarda-
roupa escondia a entrada para um outro cômodo, de cerca 
de 1m² (um metro quadrado) de área. Afirmaram também 
as testemunhas policiais em apreço que havia pessoas no 
interior desse cômodo, tendo sido determinado às mesmas 
que saíssem, um a um, daquele cômodo e deitassem no 
chão.  Aduziram os PMs em questão que o primeiro a sair 
foi o acusado “Careca” (Francisco Alef Guedes de Lima), 
que portava 2 (duas) pistolas calibre 380 (ponto trezentos 
e oitenta) na cintura; em seguida, saiu o acusado Túlio 
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César Nascimento Cavalcante, que, por sua vez, portava 
um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 7.65; o terceiro 
a sair daquele pequeno compartimento foi o denunciado 
Stenio Paz da Silva Gomes, que carregava uma sacola 
contendo uma grande quantidade de cocaína (492g), além 
de munições e de uma pistola Bereta calibre 6.35; o último 
a deixar o cômodo secreto foi o adolescente “Zé Filho”, 
que, por sua vez, portava várias munições e carregadores de 
pistola. Afirmaram ainda os policiais militares em questão 
que todo o material acima citado foi colocado em cima da 
cama do quarto e os acusados foram presos um de cada vez. 
Disseram também as testemunhas policiais em voga que, 
debaixo do travesseiro da cama da acusada Gevânia da 
Silva, foi encontrado ainda um revólver calibre 38.

Vê-se, pois, que a decisão que decretou a preventiva baseou-
se na periculosidade da paciente, materializada pelo pesado armamento 
apreendido, o que demonstra a gravidade concreta do fato. 

Nesta esteira, tem-se que a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça entende que tal fundamento é suficiente e idôneo para 
gerar constrição da esfera da liberdade do indivíduo. Senão veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO 
ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 
ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO 
SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. 
NÃO CONHECIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, 
buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição 
e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo 
do habeas corpus originário em substituição ao recurso 
ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado. 2. O 
constrangimento apontado na inicial será analisado, a fim 
de que se verifique a existência de flagrante ilegalidade que 
justifique a atuação de ofício. QUADRILHA ARMADA. 
FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO DE 
CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. 
SEQUESTRO. PORTE E DISPARO DE ARMA DE 
FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE 
QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE 
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE 
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO 
CRIMINAL ENCERRADA. PROCESSO EM FASE 
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DE ALEGAÇÕES FINAIS. EVENTUAL DELONGA 
SUPERADA. SÚMULA 52/STJ. SEGREGAÇÃO 
FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS 
DOS DELITOS. UTILIZAÇÃO DE PESADO 
ARMAMENTO E DE EXPLOSIVOS. GRAVIDADE 
CONCRETA. PERICULOSIDADE ACENTUADA 
DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO 
DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E 
NECESSÁRIA. ILEGALIDADE AUSENTE. CUSTÓDIA 
FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO 
ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Com o encerramento 
da instrução criminal, já que a ação penal está em fase de 
alegações finais pela defesa, resta superado o aventado 
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação 
da culpa. Súmula 52/STJ. 2. Não há o que se falar em 
constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está 
devidamente justificada na garantia da ordem pública, 
em razão da periculosidade acentuada do agente 
envolvido, evidenciada pelas graves circunstâncias em 
que praticados os diversos delitos que lhe são imputados. 
3. Caso em que o recorrente está sendo acusado pelo 
cometimento de furto qualificado a caixa eletrônico 
de agência bancária, de onde foi subtraída elevada 
quantia em dinheiro, perpetrado em concurso de no 
mínimo 10 (dez) agentes associados criminosamente e 
com o emprego de excessiva quantidade de armamentos 
pesados e de explosivos, e ainda de porte ilegal e disparo 
de arma de fogo, tendo feito três vítimas de reféns, bem 
como tentado ceifar a vida de um dos ofendidos, tudo 
visando assegurar a execução e a vantagem obtida com 
o delito patrimonial, bem como a sua impunidade. 4. 
Tendo o réu sido preso quando tentava se evadir do distrito 
da culpa, já em outro Estado da Federação, e havendo 
informação de que iria fugir da penitenciária onde se 
encontrava enclausurado provisoriamente, autorizada está 
a prisão cautelar, para garantir a aplicação da lei penal. 
5. Condições pessoais favoráveis - não comprovadas na 
espécie - não têm o condão de, isoladamente, desconstituir 
a prisão preventiva, quando há nos autos elementos a 
autorizar a manutenção da medida extrema. 6. Concluindo 
o colegiado pela imprescindibilidade da constrição a bem 
da ordem pública, resta clara a insuficiência das medidas 
cautelares diversas, diante da periculosidade diferenciada 
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do denunciado e da probabilidade concreta de reiteração 
criminosa. 7. Habeas corpus não conhecido. 
(STJ - HC: 292848 CE 2014/0088844-5, Relator: Ministro 
JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 02/10/2014, T5 - 
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2014)

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. QUADRILHA OU BANDO 
ARMADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. 
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. 
CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE 
NATUREZA POTENCIALMENTE DESTRUTIVAS. 
PERICULOSIDADE DOS AGENTES. GRAVIDADE 
CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. AUXÍLIO NA FUGA 
DOS COMPARSAS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. 
COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. 
1. Não há coação na manutenção da prisão preventiva 
quando comprovado, com base em fatores concretos, 
que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade 
da conduta incriminada, evidenciada sobretudo pelas 
circunstâncias em que se deram os fatos criminosos, 
demonstrando a periculosidade social dos agentes 
envolvidos. 2. Sendo o recorrente acusado de ser 
membro de bem organizada quadrilha de assaltantes 
especializada em cometer crimes violentos, com 
grande poder de articulação e ampla área de atuação 
criminosa, que utiliza armamentos pesados e de uso 
restrito e exclusivo da Polícia e das Forças Armadas, 
inclusive com uso de potentes explosivos, que comete 
crimes graves contra pessoas e patrimônio, dentre 
outros, formada por agentes de alta periculosidade, 
alguns respondendo por vários outros ilícitos, que não 
respeitam as autoridades constituídas, confrontando-
se com estas quando têm oportunidade, evidente a 
necessidade da prisão a bem da ordem pública. 3. 
Prisão justificada também porque o recorrente foi preso 
em flagrante quando auxiliava os comparsas a empreender 
fuga, tendo um deles inclusive obtido sucesso na evasão, 
o que bem evidencia que o acusado e demais integrantes 
da quadrilha armada fazem o necessário para furtarem-se à 
aplicação da lei penal. (…) 
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(STJ - RHC: 31145 AL 2011/0230417-5, Relator: Ministro 
JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/06/2013, T5 - 
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2013)

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal também 
entende como idônea a segregação sob o fundamento da gravidade concreta 
do delito e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi da conduta 
criminosa:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, i, d 
E i. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE NOVO 
HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO EXARADO 
EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE 
CADÁVER. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA 
PELO MODUS OPERANDI. GRAVIDADE IN 
CONCRETO DO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE 
DA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR 
IMPOSTA POR OUTRA DIVERSA DA PRISÃO. 
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS 
PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
VEDAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO IMPUTÁVEL 
À DEFESA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus 
operandi, e a gravidade in concreto do crime constituem 
motivação idônea para a manutenção da custódia 
cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, 
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 
112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo 
Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 108.201, Primeira 
Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12; 
HC 117.385-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro 
Luiz Fux, DJe de 13.02.14; HC 114.616, Segunda Turma, 
Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17.09.13. 
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2. In casu, o juiz singular decretou a prisão preventiva 
com fundamento na periculosidade do paciente, 
evidenciada pelo modus operandi, e na gravidade 
do fato matança de 03 (três) indefesos estrangeiros, 
destacando que o crime foi praticado com requintes de 
perversidade, brutalidade e hediondez. 
3. A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa 
e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per 
si, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva 
(HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim 
Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, 
Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 
30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro 
Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, 
Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, 
Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 
20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro 
Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros). (...) 
(STF - HC: 119997 PB , Relator: Min. LUIZ FUX, Data 
de Julgamento: 10/06/2014, Primeira Turma, Data de 
Publicação: DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-
08-2014)

Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Motim de 
presos, sequestro e cárcere privado, em concurso material 
(Arts. 148 e 354, c/c art. 69, todos do Código Penal). Prisão 
preventiva para garantia da ordem pública. Necessidade 
evidenciada pela periculosidade in concreto do paciente, 
revelada pelo modus operandi. 
1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública 
encontra justificativa idônea na periculosidade in 
concreto do paciente, revelada pelo modus operandi 
na prática delituosa. Precedentes: HC 104.346, Relator 
o Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 01/08/11; 
HC 105.775, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 
Primeira Turma, DJe de 15/08/2011; HC 97.891, Relator 
o Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 
de 11/11/2010; HC 104.510, Relatora a Ministra ELLEN 
GRACIE, Segunda Turma, DJe de 30/06/2011. 
2. In casu, o paciente e outros, agindo com extrema 
violência em motim de presos e com a utilização de armas 
artesanais, entre as quais estiletes e paus, sequestraram 
e mantiveram em cárcere privado, durante oito horas, 
servidores públicos; condutas expressivas de acentuada 
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periculosidade, justificando, por isso, a segregação cautelar 
para garantia da ordem pública, cujos fundamentos foram 
reiterados para negar o apelo em liberdade por ocasião da 
prolação da superveniente sentença, publicada em 2/9/2011, 
que o condenou pelos crimes tipificados nos arts. 148 e 354 
do Código Penal. 
3. Parecer ministerial em consonância com os fundamentos 
invocados para a denegação da ordem. 
4. Ordem denegada. 
(STF - HC: 108145 SP , Relator: Min. LUIZ FUX, Data 
de Julgamento: 22/05/2012, Primeira Turma, Data de 
Publicação: DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-
06-2012)

Salienta-se que, conforme entendimento dos Tribunais 
Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis à paciente, 
por si só, não tem o condão de afastar o decreto preventivo, se estiverem 
presentes os requisitos autorizadores da constrição. Nestes termos:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. FURTO QUALIFICADO. OPERAÇÃO 
FACTOIDE. CRIMES DE ESTELIONATO, 
RECEPTAÇÃO, QUADRILHA ARMADA, 
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, 
FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO 
FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS 
CONCRETAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 
1.-Admite-se, excepcionalmente, a segregação cautelar 
do agente, antes da condenação definitiva, nas hipóteses 
previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. 
2.-Na espécie, o Tribunal impetrado destacou aspectos 
que demonstram a elevada periculosidade do recorrente, 
notadamente porque exerce papel de destaque na 
quadrilha, formada por dezenas de pessoas com 
atuação em diversos estados e municípios da federação, 
cometendo fraudes, falsificações e 'lavagem de dinheiro' 
que resultaram em prejuízos milionários a pessoas físicas 
e jurídicas; apontou, como seu, a instituições financeiras 
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diversos endereços na cidade de São Paulo, onde residem 
os investigados de maior poder aquisitivo e tidos como 
chefes do esquema; vários dos acusados parecem continuar 
a delinquir em crimes diversos, inclusive em delitos contra 
a vida, dado que revela a periculosidade da associação que 
o ora recorrente integra; existência de indícios fortes, a 
partir das interceptações telefônicas e nas apreensões feitas, 
a demonstrar que os investigados permanecem cometendo 
crimes de fraude, o que demonstra que a organização ainda 
não foi desarticulada em definitivo. Esta conjuntura fática 
justifica a preservação do decreto constritivo, pois ela 
revela o modus operandi da associação criminosa no 
cometimento dos delitos investigados, que se constitui 
elemento de monta para aferir a periculosidade dos seus 
integrantes, entre eles o ora recorrente, nos termos do 
art. 312 do Código de Processo Penal. 
3.-Nos termos da jurisprudência desta Corte, as 
condições pessoais favoráveis, como primariedade, 
residência fixa, trabalho lícito, não são suficientes, por 
si só, para assegurar a liberdade, quando há elementos 
concretos a justificar a prisão cautelar. 
4.-Recurso ordinário improvido. 
(STJ - RHC: 43944 CE 2013/0419483-5, Relator: 
Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data 
de Julgamento: 25/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 03/12/2014)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO 
PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE 
E RECEIO DE REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DE 
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 
NÃO RECOMENDADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. 
IRRELEVÂNCIA NO CASO. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO 
DESPROVIDO. 
1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para 
manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de 
precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira 
concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante 
a periculosidade do agente (= integrante de uma quadrilha 
especializada em roubos) e pelo fundado receio de 
reiteração delitiva. 
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2. As circunstâncias concretas do fato e as condições 
pessoais do recorrente não recomendam a aplicação das 
medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas 
no art. 319 do Código de Processo Penal. 
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de 
que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita 
não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, 
quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de 
Processo Penal, como ocorre no caso. 
4. O art. 312 do Código de Processo Penal, ao mencionar o 
indício suficiente de autoria como requisito para decretação 
da prisão preventiva, não exige prova cabal da culpa, até 
porque isso seria incompatível com o juízo meramente 
cautelar. 
5. Recurso ordinário desprovido. 
(STF - RHC: 117772 SP , Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, 
Data de Julgamento: 26/11/2013, Segunda Turma, Data de 
Publicação: DJe-023 DIVULG 03-02-2014 PUBLIC 04-
02-2014)

Desta feita, estando devidamente demonstrada a necessidade 
da segregação preventiva, inviável se mostra a substituição da prisão por 
medidas cautelares diversas, já que estas seriam insuficientes no presente 
caso concreto. 

Em consonância com este entendimento, veja-se julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. 
CONCURSO DE AGENTES. SIMULAÇÃO DE 
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM 
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ESCALADA 
CRIMINOSA. GRAVIDADE. PERICULOSIDADE. 
NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA 
ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. 
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES 
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE 
AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO. 
1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando 
a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia 
da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos 
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delitos em tese praticados e da periculosidade social do réu, 
bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorridos os 
fatos criminosos. 2. Caso em que o paciente está denunciado 
por roubo majorado e furto qualificado, ambos pelo 
concurso de agentes, sendo o primeiro cometido mediante 
o emprego de grave ameaça a pessoa pela simulação do 
emprego de armas de fogo, em que, não satisfeitos com 
a primeira conduta delitiva, deram continuidade à ação 
criminosa, cometendo um segundo delito, evidenciando 
uma escalada infracional, a demonstrar a periculosidade 
efetiva dos envolvidos, mostrando que a prisão é mesmo 
devida para o fim de acautelar-se o meio social. 
3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o 
condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há 
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade 
da medida. 
4. Inviável a incidência de medidas cautelares diversas da 
prisão quando há motivação apta a justificar o sequestro 
corporal, ante a gravidade das condutas criminosas 
denunciadas, evidenciando a sua insuficiência para 
acautelar a ordem pública. 
5. Recurso ordinário improvido. 
(STJ - RHC: 43542 MG 2013/0408039-5, Relator: Ministro 
JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T5 - 
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2014)

Por fim, ao se analisar de ofício eventual excesso de prazo 
na formação da culpa da mesma, observa-se que o processo de origem 
possui 04 (quatro) réus e segue seu trâmite regular, tendo a ora paciente, 
conforme informações enviadas pela autoridade ora coatora, sido presa em 
27/07/2014 e denunciada em 26/08/2014. 

A sua notificação foi determinada em 29/08/2014, sendo 
expedida carta precatória para a Comarca de Aquiraz/CE com o fito de 
cumprir a determinação, que se deu em 18/09/2014.

Após contato telefônico com a vara na qual tramita o processo 
originário, tomou-se ciência de que a paciente deixou transcorrer in 
albis o prazo para apresentar defesa prévia, estando os autos desde o dia 
11/12/2014 com vistas ao Defensor Público para que possa apresentar a 
peça processual.
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Depreende-se, assim, que não há qualquer desídia ou 
morosidade por parte do Juízo de piso na condução do processo apta 
a ensejar o relaxamento da prisão da paciente por excesso de prazo na 
formação da culpa.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer 
ministerial, não conheço da ordem impetrada. Contudo, em sendo o 
caso de conhecimento, voto no sentido de denegar o pleito, por entender 
devidamente fundamentada a segregação preventiva da paciente.

É como voto.

Fortaleza, 20 de janeiro de 2015.
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PROCESSO: 0627510-09.2014.8.06.0000 – HABEAS CORPUS
IMPETRANTE: LUÍS ÁTILA DE HOLANDA BEZERRA FILHO
PACIENTE: JOSÉ WILKER RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE DELITOS  DE 
TRÁFICO DE DROGAS DA COMARCA DE FORTALEZA
RELATOR: DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
NEGADO AO RÉU O DIREITO DE 
APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
D E C R E T O  D E V I D A M E N T E 
FUNDAMENTADO NO FATO DE ESTAR 
PRESENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA 
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM 
PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
01 - Não há constrangimento ilegal em razão da 
negativa do direito de apelar em liberdade, pois 
devidamente fundamentada a sentença, no fato 
de que estão presentes os requisitos da prisão 
preventiva, tornando-se necessária a segregação 
do paciente, para garantia da ordem pública.
02 - Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas 
Corpus, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora 
da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 
conhecer da impetração, para denegar a ordem, nos termos do  voto do 
Relator.

Fortaleza, 13 de janeiro de 2015.
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RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de habeas corpus com pedido de liminar, 
impetrado por Luís Átila de Holanda Bezerra Filho, em favor de José 
Wilker Rodrigues da Silva. 

Alega, em síntese, que o paciente encontra-se sofrendo 
constrangimento ilegal, em virtude de ter-lhe sido negado o direito de 
recorrer em liberdade, uma vez que respondeu parte da fase instrutória em 
liberdade. 

Informações prestadas às fls. 89/90, a douta PGJ manifestou-
se pela não concessão da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

A ordem requestada pelo presente mandamus não deve 
alcançar o pretendido deferimento, à míngua de suporte legal e fático 
suficiente para tal.

O impetrante requer a liberdade do paciente sob o argumento 
de que está sofrendo constrangimento ilegal, em virtude do douto Juiz 
Singular da 3ª Vara de Delitos de Tráfico de Substâncias Entorpecentes da 
Comarca de Fortaleza/Ce, ter decretado sua custódia preventiva, negando-
lhe o direito de apelar em liberdade, uma vez que respondeu parte da fase 
instrutória em liberdade. 

De início, insta consignar que, no momento, o paciente 
encontra-se preso em decorrência de sentença condenatória, na qual restou 
condenado nas tenazes dos arts. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) 
anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o seu direito de apelar 
em liberdade vedado, nos seguintes termos: 

“(...) Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois 
vislumbro a presença dos motivos ensejadores do decreto de 
prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, mormente 
para garantir a ordem pública, em razão da quantidade e 
natureza da droga encontrada com o acusado e com as 
adolescentes (2g de cocaína e 3,9g de Crack) e porque o 
delito de tráfico de drogas produz um efeito nefasto em 
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nossa sociedade, que se encontra atormentada pelos altos 
índices de criminalidade que assolam o Município de 
Fortaleza, já que tal conduta é catalisadora da prática de 
novos crimes, geralmente de furtos e roubos, por parte dos 
usuários que buscam, desta forma, manter o seu vício, além 
de homicídios provocados por disputas entre traficantes e 
em razão da cobrança de dívidas de usuários  (…)”.

Vê-se, portanto, que no caso dos autos, não há qualquer 
ilegalidade a ser sanada, porquanto o paciente encontra-se recluso diante de 
motivação válida encartada na sentença penal condenatória, devidamente 
justificada para garantia da ordem pública, uma vez que a gravidade do 
crime imputado ao paciente, a quantidade de entorpecentes apreendidos 
em poder do mesmo, bem como o fato deste ser reincidente no mundo do 
crime, justifica sua segregação antecipada a fim de evitar novos atentados 
à ordem pública. 

Nesse sentido, cito Jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul: 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO HOMOLOGADO. 
POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA. 
PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA 
NA QUAL VEDADO APELAR EM LIBERDADE. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES 
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 
(Habeas Corpus Nº 70048981369, Primeira Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton 
Brasil de Leão, Julgado em 20/06/2012).

Além disso, vale salientar por oportuno, que o paciente 
foi preso preventivamente e somente libertado por causa de impetração 
anterior em que se reconheceu o excesso de prazo na formação de sua 
culpa. 

Neste passo, a liberdade condicionada do paciente se deu 
pelo constrangimento ilegal proveniente do excesso de prazo para o 
término da instrução criminal, não se adentrando no mérito dos requisitos 
autorizadores da manutenção da prisão preventiva. 
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Portanto, uma vez superado o constrangimento ilegal por 
excesso de prazo e concluída a instrução com a prolação de decreto 
condenatório, mostra-se hígida a fundamentação sob o pálio da ordem 
pública. O fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade 
não lhe confere o direito de apelar em tal condição quando demonstrada a 
necessidade da constrição cautelar. 

Nesse sentido: 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA 
DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO 
ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO 
DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A 
SUPREMA CORTE. CRIME DE ESTELIONATO. 
CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE 
APELAR EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO 
DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 
FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE 
ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (...) 
A circunstância de o réu ter respondido solto ao 
processo não obsta lhe seja negado o apelo em 
liberdade, quando a prisão cautelar decretada na 
sentença penal condenatória é justificada em sua real 
indispensabilidade, ex vi do artigo 312 do Código de 
Processo Penal.
(...)
7. Ordem de habeas corpus não conhecida. 
(STJ – HC nº 274.803/MT – Quinta Turma – Min. Laurita 
Vaz – Julgado em 12/11/2013) .

Portanto, à luz do que dos autos consta, denega-se a 
ordem em face da inexistência de constrangimento ilegal.

Fortaleza, 13 de janeiro de 2015.
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PROCESSO: 0628443-79.2014.8.06.0000 – HABEAS CORPUS
IMPETRANTE: RODRIGO CORREA RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE: JOYLTON SILVA MACIEL
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA 
DE FORQUILHA
RELATOR: DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME 
DO ART. 157, CAPUT, DO CPB. FALTA 
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO 
DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 
INOCORRÊNCIA. PRISÃO DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA 
E DENEGADA.
01–Preenchido um dos requisitos autorizadores 
para o decreto da prisão preventiva, qual seja a 
garantia da ordem pública, acrescido de indícios 
de materialidade e autoria da prática do delito, 
não há que se falar em ilegalidade da medida, 
notadamente quando as circunstâncias em que 
se deram os fatos caracterizam o fumus comissi 
delicti e o periculum libertatis, recomendando a 
manutenção da segregação cautelar.
02-Ademais, eventuais condições subjetivas 
favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, 
residência fixa e atividade laboral lícita, não são 
garantidoras da liberdade quando a manutenção 
da prisão se sustenta sob outros fundamentos.
03-Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas 
Corpus, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora 
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da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 
conhecer da impetração, para denegar a ordem, nos termos do  voto do 
Relator.

Fortaleza, 3 de fevereiro de 2015.

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado por Rodrigo 
Correa Rodrigues da Silva, em favor de Joylton Silva Maciel. 

Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no 
dia 02 de novembro de 2014, pela suposta prática do crime previsto no art. 
157,  caput, do CPB, e que, em virtude de sua prisão, encontra-se sofrendo 
constrangimento ilegal, posto que seu decreto preventivo encontra-se 
carente de fundamentação idônea. Alega, ainda, que não estão presentes os 
requisitos permissivos da custódia preventiva que justifique o seu cárcere 
provisório, posto que o paciente é detentor de bons antecedentes, é réu 
primário, possui residência fixa e ocupação definida.

Informações prestadas às fls. 20/21, a douta Procuradoria 
Geral de Justiça manifestou-se pela não concessão da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Presentes as condições de admissibilidade para conhecimento 
deste habeas corpus, possibilidade jurídica e interesse de agir, dele conheço.

O  impetrante requer a liberdade do paciente sob a alegação 
de que este encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, posto que seu 
decreto preventivo encontra-se carente de fundamentação idônea. Alega, 
ainda, que não estão presentes os requisitos permissivos da custódia 
preventiva, que justifique o seu cárcere provisório, posto que o paciente 
é detentor de bons antecedentes, é réu primário, possui residência fixa e 
ocupação definida.

Conforme se vê do conteúdo da decisão objurgada (fl. 9/12), 
a ilustre autoridade judiciária coatora manteve a segregação do paciente, 
com esteio na garantia da ordem pública, (art. 312 do CPP). Confira-se:
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“(...) Inicialmente, cumpre esclarecer que as condições 
pessoais favoráveis não são garantidoras da imunidade 
processual, tendo o Superior Tribunal de Justiça entendido 
que, apesar de primário, portador de bons antecedentes, 
possuidor de residência fixa e trabalho definido, tais 
circunstâncias não impedem que o acusado permaneça 
no cárcere (…) Por outro lado, como bem ponderou a d. 
Promotora de Justiça, presentes os pressupostos da prisão 
preventiva, quais sejam, prova da materialidade e fortes 
indícios de autoria de crime grave, e, satisfeitas as condições 
da custódia cautelar, consistente na necessidade para a fiel 
aplicação da lei e manutenção da ordem pública, vê-se que 
descabe a liberdade provisória do Requerente, nos termos 
do artigo 312, do CPP (…) Desta forma, corroborando o 
entendimento da Promotora de Justiça, entendo que o abalo 
à ordem pública, aliado ao risco de prejuízo a instrução 
criminal, impede a concessão de liberdade provisória ao 
Requerente, não sendo o caso de substituição da prisão 
pelas demais medidas previstas no artigo 319, do CPP (...)”.

O certo é que, como ressaltou o d. magistrado, existem no 
processo provas suficientes da existência do crime e de indícios de autoria, 
e, ainda, a maneira como se deu o crime, com violência e grave ameaça, é 
motivo suficiente para demonstrar a necessidade de decretação da custódia 
preventiva, como garantia da ordem pública.

Assim, demonstrada está, em concreto, a presença dos 
requisitos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, qual 
seja, o resguardo da ordem pública, não se verificando qualquer ilegalidade 
na constrição imposta ao paciente.

Nesse sentido tem decidido os Tribunais:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 
PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESE DE FALTA 
DE FUNDAMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO À 
AUTORIDADE POLICIAL CONDICIONADA 
À REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. 
IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO À PRIMARIEDADE 
E BONS ANTECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
DECISÃO UNÂNIME.
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A decisão que decreta a prisão da paciente, ainda 
que sucinta, se mostra devidamente fundamentada, 
mormente no fato de que a ocultação da indiciada está 
dificultando a investigação do crime, revelando o seu 
total desinteresse em colaborar com a justiça.
De notar-se, nesse aspecto, que a atividade estatal não 
pode ficar a mercê da conveniência da paciente, sobretudo 
quando tal proceder se traduz em óbice para o desate das 
investigações.
Ordem denegada à unanimidade.
(Acórdão n.181105, 20030020045149HBC, Relator: 
MARIA APARECIDA FERNANDES, 2ª Turma Criminal, 
Data de Julgamento: 26/06/2003, Publicado no DJU 
SECAO 3: 12/11/2003. Pág.: 70).

Nesse contexto, considerando que a custódia cautelar acha-
se fundamentada na garantia da ordem pública, a soltura do paciente 
não se mostra prudente, haja vista que poderá semear a insegurança na 
comunidade, além de contribuir para disseminar a ideia de impunidade, 
dificultando ou até mesmo inviabilizando o ingente esforço do Estado no 
combate ao crime. 

Por fim, vale ressaltar por oportuno que, embora o paciente 
seja primário, tenha bons antecedentes, residência fixa e ocupação definida, 
as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para, por 
si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido:

(...) 4. Condições pessoais favoráveis, não têm, em princípio, 
o condão de, por si sós, garantirem a concessão do direito de 
recorrer em liberdade, se há nos autos elementos suficientes 
a demonstrar a necessidade da prisão, como ocorre in casu. 
5. Ordem denegada. 
(HC 228.952/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 22/03/2012).    

                       
Portanto, à luz do que dos autos consta, denega-se a 

ordem em face da inexistência de constrangimento ilegal.

Fortaleza, 3 de fevereiro de 2015.



Recurso Crime em Sentido Estrito





R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 595 - 627, 2015

Recurso Crime em Sentido Estrito

595

PROCESSO: 0002353-20.2013.8.06.0000 – RECURSO CRIME EM 
SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE : IVANILDO ALVES FERREIRA 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ 
RELATOR: DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. 
RECURSO CRIME EM SENTIDO 
ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. ABERRATIO ICTUS. 
IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO DE 
DESPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS 
POR LEI PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO 
A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO 
JÚRI.
A decisão de pronúncia deve comportar, 
basicamente, o juízo de  admissibilidade da 
acusação, adstrito à existência de prova da 
materialidade do ilícito e suficientes indícios de 
autoria. As dúvidas existentes acerca do crime 
devem ser resolvidas pro societate, para que 
não seja violado o comando constitucional de 
submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, 
juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso 
crime em sentido estrito, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 
Turma julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso, mas negar-lhe 
provimento, nos termos do voto do relator.

Fortaleza, 14 de abril de 2015.
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RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Crime em Sentido Estrito, interposto em 
favor do pronunciado identificado à epígrafe, inconformado com a decisão 
que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, da Lei 
Substantiva Penal.

Pretende o recorrente sua despronúncia sob o argumento de 
que inexistiu, por parte do réu, intenção de ceifar a vida da vítima, tendo 
ocorrido um erro na execução, pois pretendia atingir terceiro com quem 
havia se desentendido momentos antes.

Rechaçando os argumentos defensivos, manifesta-se o órgão 
ministerial oficiante no juízo de origem, pelo improvimento do recurso.

Consta do caderno processual decisão da autoridade 
processante, em que mantém a pronúncia e determina a subida dos autos a 
este Egrégio Tribunal de Justiça.

Parecer da PGJ pela manutenção da pronúncia em sua 
integralidade.

É o relatório.
Peço data para julgamento.

VOTO

Recurso tempestivo, cabível e regularmente processado, 
razão pela qual dele conheço.

Insurge-se o recorrente contra decisão de fls. 160/167, que 
o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, da Lei 
Substantiva Penal.

Conforme relatado, alega que inexistiu, por parte do réu, 
intenção  de ceifar a vida da vítima, tendo ocorrido um erro na execução, 
pois pretendia atingir terceiro com quem havia se desentendido momentos 
antes.

O pleito não merece acolhida.
A decisão sob enfoque há de ser confirmada, isso porque 

o magistrado singular agiu nos precisos termos da lei ao pronunciar o 
acusado nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro.
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Irrelevante, no caso, o fato do agente, por acidente ou erro 
no uso dos meios de execução, ao invés de atingir a pessoa que pretendia 
ofender, atinge pessoa diversa. Nos termos do art. 73, da Lei Substantiva 
Penal, o agente responde como se tivesse praticado o crime contra a pessoa 
visada, considerando-se, então, as condições ou qualidades dessa pessoa 
para a caracterização do crime e de suas circunstâncias.

Dessa forma, a alegação do recorrente segundo a qual ele 
pretendia atingir o marido da vítima, com quem teve um desentendimento 
momentos antes do evento fatídico será levada ao conhecimento do 
juízes leigos, os quais detém competência para decidir sobre todas as 
circunstâncias do caso.

Ademais, é sabido que a pronúncia deve comportar, 
basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência 
de prova da materialidade do ilícito e suficientes indícios da autoria. Nesse 
sentido, em face da doutrina e da jurisprudência, deve ser evitado o exame 
aprofundado da prova, com objetivo de não contaminar o convencimento 
dos juízes naturais da causa.

Frederico Marques leciona in 'Elementos de Direito 
Processual Penal' - vol. III, p.177, “que o magistrado que prolata a sentença 
de pronúncia deve exarar a sua decisão em termos sóbrios e comedidos, a 
fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados”.

No caso dos autos, perquirindo-se os elementos para a 
prolação da decisão de pronúncia, vale dizer, a existência do crime e 
indícios de autoria, verifica-se acertada a decisão do juízo singular que 
admitiu a acusação em face do recorrente, declarando a necessidade de 
submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes 
dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVII).

Isto porque a materialidade do crime de homicídio encontra-
se incontestavelmente comprovada pelo auto de exame cadavérico e laudo 
de exame no local, e os indícios de autoria, delineados pelos testemunhos 
colhidos durante o sumário de culpa.

Sendo, assim, um mero juízo declaratório e provisório sobre 
a admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia, no tocante à 
autoria, "não necessita chegar à formação de um convencimento absoluto, 
devendo ficar, no tocante à explicação, limitado à apresentação de dados 
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que representem indícios de ser o acusado o autor dos fatos descritos pela 
inicial, dados que justifiquem a possibilidade de ser a autoria reconhecida 
pelos jurados".

Há que se anotar que a jurisprudência dos tribunais pátrios 
já é pacífica e unânime no sentido de que a pronúncia exige apenas um 
juízo de certeza quanto à materialidade do crime e indícios suficientes de 
que o acusado seja o autor do fato criminoso, sem excluir, evidentemente, 
a possibilidade de dúvida, uma vez que existindo dúvida no que tange 
à autoria criminosa deve esta ser dirimida em favor da sociedade, em 
obséquio ao princípio do in dubio pro societate.

Ora, se para a pronúncia é suficiente a presença de indícios de 
autoria e da materialidade, devendo qualquer dúvida ser dirimida pelo juiz 
natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, 
correta foi a decisão do juiz a quo. 

Isso posto, voto no sentido de tomar conhecimento do 
recurso, mas negar-lhe provimento em consonância com o parecer da 
douta Procuradoria de Justiça.

Fortaleza, 14 de abril de 2015.
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PROCESSO: 0001141-27.2014.8.06.0000 - RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO
RECORRENTES: SILAS FERREIRA DE AQUINO E RENAN RODRIGUES 
PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
RELATORA: DESA. FRANCISCA ADELINEIDE VIANA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO.  PENAL E PROCESSO 
PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE 
Q U A L I F I C A D O .  S E N T E N Ç A D E 
PRONÚNCIA.  1. TESE DE NEGATIVA DE 
AUTORIA. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO 
DE INDÍCIOS SUFICIENTES. IN DUBIO 
PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO 
TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PRETENSÃO DE 
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DA 
SURPRESA. DESCABIMENTO. PRESENÇA 
DE INDÍCIOS CONDIZENTES COM ESSA 
CIRCUNSTÂNCIA. 3. TESE DE AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS 
QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. 
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDA-
MENTADA. Recurso conhecido e desprovido.
1. Quanto à autoria do crime, eventual pedido de 
despronúncia fundado na ausência de indícios 
suficientes para determiná-la necessita ser 
inequívoco para o seu acolhimento na fase de 
pronúncia, o que não ocorre na hipótese, na medida 
em que existem depoimentos em sentido contrário 
na instrução processual.
2. Ainda, é admissível em sede de pronúncia 
a utilização de elementos colhidos na fase de 
inquérito policial, mormente se estes não se 
mostram divorciados do conjunto probatório 
reunido na instrução probatória. Precedentes.
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3. Destarte, compulsando os autos, verifica-se 
até o presente momento a presença de indícios 
suficientes para instaurar, pelo menos, fundada 
suspeita de que sejam eles autores dos fatos 
descritos.
4. Juízo diverso só seria possível se o magistrado 
se encontrasse diante de um conjunto probatório 
nítido, claro e desprovido de controvérsias. Mínima 
que seja a hesitação a respeito das provas, impõe-
se a pronúncia, para que a causa seja submetida 
ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a 
vida por mandamento constitucional.
5. Com efeito, a sentença de pronúncia não se baseia 
em um  juízo de certeza, mas de suspeita, e esse foi 
devidamente realizado pelo magistrado de piso, 
devendo, assim, eventuais dúvidas resolverem-se 
em prol da sociedade e serem dirimidas mediante 
análise pelo Tribunal do Júri. Precedentes.
6. Quanto às qualificadoras, resta claro haver lastro 
indiciário suficiente para indicar a possibilidade da 
ocorrência das circunstâncias qualificadoras tanto 
do motivo torpe (inciso I), quanto do recurso que 
dificultou a defesa da vítima (inciso IV), vez que 
as narrativas testemunhais descrevem situações 
condizentes com a configuração das referidas 
circunstâncias e estas foram fundamentadamente 
delimitadas pelo magistrado de piso, cabendo 
somente ao Tribunal do Júri sua definitiva análise.
7. Nesse sentido, a posição sumulada desta Corte: 
“As circunstâncias qualificadoras constantes 
da peça acusatória somente serão excluídas da 
pronúncia quando manifestamente improcedentes, 
em face do princípio in dubio pro societate” 
(Súmula 03 – TJ/CE). Precedentes.
8. Recurso conhecido e desprovido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso em 
sentido estrito de n.º 0001141-27.2014.8.06.0000, em que são recorrentes 
Silas Ferreira de Aquino e Renan Rodrigues Pereira e recorrido o Ministério 
Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, 
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da 
eminente Relatora.

Fortaleza, 22 de abril de 2015.

RELATÓRIO

Cuida-se de autos de recurso em sentido estrito, interposto por 
Silas Ferreira de Aquino e Renan Rodrigues Pereira, contra sentença pela 
qual foi julgado procedente o pleito formulado na denúncia, pronunciando-
se os recorrentes como incursos nas tenazes do art. 121, § 2º, incisos I e IV 
(três vezes), c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia o seguinte relato (fls. 2/4):

“No dia 31 de janeiro de 2010, por volta de 23h30min, 
nas dependências do imóvel residencial de número 27 da 
Rua Maçaranduba, no Conjunto Residencial Presidente 
Tancredo neves, nesta urbe, os réus armados com 
instrumento pérfuro contundentes (pistolas), atentaram 
contra a vida de Francisco Rodrigues, Jackson Rodrigues 
e Francisco Claudenilson Bernado Pita, causando-lhe os 
ferimentos descritos nos Laudos Periciais, oportunamente 
acostados, que por sua natureza e sede foram a causa de 
suas mortes.
Consta que a vítima e réus moravam no Conjunto Tasso 
Jereissati, se conheciam, inclusive eram amigos. Entretanto 
com a mudança dos mesmos para o Conjunto Tancredo 
Neves, onde foram acolhidos pelo indivíduo 'Tostão', 
passaram a integrar a lista de inimigos dos réus. Tudo se 
agravou ainda mais quando se iniciou uma luta sangrenta 
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pela disputa do tráfico dos dois conjuntos, entre 'Tostão' e 
'Renan'.
As vítima Jackson e Francisco Rodrigues determinadas 
a provar lealdade a seu novo 'chefe', passaram a fazer 
incursões contra seu 'ex-patrão'.
Em uma dessas incursões, Francisco Rodrigues, se deslocou 
até o Município de Russas, para tirar a vida de 'Galo' (aliado 
de 'Renan') tendo tal empreitada sido cumprida com êxito.
A morte de 'Galo' irritou muitíssimo o réu 'Renan', que 
deliberou em ultimato que as vítimas seriam mortas.
No dia indicado nesta peça, o réu 'Renan' na companhia 
dos outros comparsas saíram do Conjunto Tasso Jereissati 
em direção ao Conjunto Tancredo Neves. Os acusados cada 
um conduzia consigo uma pistola, e mesmo sem saber 
exatamente onde as vítimas residiam se aventuraram pelas 
ruas do território inimigo.
Ao adentrarem na rua Maçaranduba armados e 
determinados, os imputados chamara a atenção de todos e 
escolheram o jovem Luan, de 14 anos, para lhes informar 
onde moravam as vítimas.
Colocando uma pistola na cabeça de Luan, lhe fizeram a 
pergunta: - onde era a casa de Jackson? O menor apavorado 
balbuciou alguma coisa no sentido que não sabia e neste 
instante os réus avistaram Francisco Rodrigues que estava 
deitado em uma rede na varanda de seu sobrado.
De imediato largaram de mão Luan e passaram a efetuar 
disparos contra Francisco, que foi atingido e correu para o 
interior de sua residência.
Totalmente determinados a tirar a vida das vítimas, 
os acusados passaram a forçar a entrada naquela casa, 
chegaram até a fazer disparos no cadeado.
Uma vez dentro do imóvel, perseguiram as vítimas, uma 
após a outra, efetuando disparos fulminantes. Estas por sua 
vez, desarmadas que estavam, se refugiaram na cozinha 
na tentativa, em vão, de arrancar a grade que guarnecia a 
janela da cozinha.
Logo depois de ceifar a vida das vítimas os réus deixaram o 
palco sangrento, efetuando disparos para cima, intimidando 
todos os moradores da rua e do bairro, em uma demonstração 
de 'poder'.
A polícia foi acionada para o local da ocorrência e tratou 
de isolar a área. Já as vítimas sequer foram socorridas, pois 
restaram sem vida minutos depois ante à gravidade das 
lesões.
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O motivo revelado foi a vindita ruminada durante algum 
tempo, que revela abjeção propulsora da ação dos réus, 
calcada ainda na disputa de território de tráfico de 
entorpecente que envolve os dois bairros.
Também notamos a presença de recurso que dificultou a 
defesa das vítimas, ante a superioridade usada pelos réus 
para agredi-las, quando estas se achavam seguras.
Agindo como agiram, os réus cometeram três crimes de 
homicídio qualificado pela torpeza e pelo recurso que 
impossibilitou a defesa da vítima.”

Dito isso, atendendo ao princípio da efetividade e com o 
desígnio de conferir maior celeridade ao feito, adoto o relatório constante 
na decisão de pronúncia de fls. 594/597, passando a complementá-lo a partir 
de então, sem prejuízo de uma análise criteriosa no que tange à adequação 
do procedimento às disposições do Código de Processo Penal pátrio.

Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do réu 
Silas Ferreira de Aquino à fl. 602 e do réu Renan Rodrigues Pereira às fls. 
607/608, lastreados no art. 581, IV, do Código de Processo Penal. 

Às fls. 603/606 foram oferecidas razões recursais quanto ao 
acusado Silas Ferreira de Aquino, requestando, em suma, sua despronúncia 
em razão de não se entender presentes indícios suficientes de autoria. 

Às fls. 612/631 foram oferecidas razões recursais quanto 
ao réu Renan Rodrigues Pereira, nas quais pugnou por sua despronúncia 
sustentando, em síntese, a falta de indícios suficientes de autoria, a 
improcedência da qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP e a 
ausência de fundamentação do decisum no tocante às qualificadoras.

Contrarrazões do Ministério Público às fls. 633/636 em que 
se requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença combatida.

Em juízo de retratação (fl. 637), o magistrado de piso manteve 
integralmente sua decisão.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 653/657, com 
manifestação pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

Fortaleza, 22 de abril de 2015.
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Conforme exposto no relatório, trata-se de autos de recurso em 
sentido estrito interposto por Silas Ferreira de Aquino e Renan Rodrigues 
Pereira, contra decisão do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 3ª 
Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que os pronunciou, nos termos do 
art. 121, § 2º, incisos I e IV (três vezes), c/c art. 29 e 69, todos do Código 
Penal Brasileiro, determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, 
consoante dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal.

Conheço do recurso ora interposto diante da presença dos 
requisitos de sua admissibilidade.

Em sua insurgência, os recorrentes pugnam por serem 
despronunciados alegando não estarem presentes, no caso, os indícios 
suficientes de autoria. Nessa perspectiva, salientam que todas as testemunhas 
trazidas a juízo pela defesa não presenciaram os fatos, sabendo do ocorrido 
apenas por “ouvir dizer”. Além disso, reputam inválido o depoimento de 
Francisco Luan Bezerra Cavalcante, uma vez que foi prestado em fase 
inquisitorial e não confirmado em juízo, aduzindo que teria sido ele a única 
testemunha ocular do acontecido e quem alimentou as informações sobre 
a autoria do crime.

Quanto ao réu Renan Rodrigues Pereira, sua Defesa requer, 
ainda, a improcedência da qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do 
CP, sustentando, por fim, tese de nulidade por ausência de fundamentação 
por entender não ter existido justificação para a mantença das qualificadoras.

A princípio, analisando a decisão recorrida  (fls. 
594/597), observo sua adequação e pertinência, na medida em que, 
fundamentadamente, averiguou o conjunto probatório constante dos 
autos e, dentro dos preceitos legais, considerou pontos pacíficos e bem 
delineados a materialidade do crime e os indícios de sua autoria, bem como 
a possibilidade de incidência das qualificadoras. 

Com efeito, a materialidade do delito restou amplamente 
comprovada por meio do laudo de exame em local de crimes contra a vida 
de fls. 100/113, bem como dos laudos cadavéricos de fls. 62/64, 97/99 e 
120/123, que concluíram pela morte das vítimas decorrente de ferimentos 
produzidos por instrumentos pérfuro-contundentes (arma de fogo).
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Quanto à autoria do crime, eventual pedido de despronúncia 
fundado na ausência de indícios suficientes para determiná-la necessita ser 
inequívoco para o seu acolhimento na fase de pronúncia, o que não ocorre 
na hipótese, na medida em que existem depoimentos em sentido contrário 
na instrução processual, abaixo transcritos (destaquei):

Depoimento que presta Maria Helena Sampaio (fl. 485, 
mídia digital): 

“[...] que era companheira de Jackson, cunhada de 
Francisco Rodrigues e prima de Claudenilson; […] que 
estava presente no momento dos fatos; que quando ouviu 
os tiros correu para a varanda, mas como eles não pararam, 
se escondeu no banheiro, não saindo de lá até cessarem; que 
as vítimas estavam todos juntos no interior da residência 
jantando; que não viu quem adentrou na residência; que 
quando parou tudo, correu para a casa de sua irmã e não 
voltou mais, tendo inclusive viajado e só voltado quando 
tudo se acalmou; que não ouviu falar quem seriam os 
autores do crime; que conhece os acusados do bairro; que 
não tem intimidade com eles, não sabendo se são afeitos à 
prática de crimes; […] que as pessoas da rua comentaram no 
dia que seu companheiro, alguns meses antes do ocorrido, 
havia levado uns tiros tanto de Silas como de Renan; que 
na hora em que a polícia chegou, os vizinhos falavam que 
os autores do crime ameaçaram os presentes, mandando-
os entrarem em suas casas; […] que seu companheiro 
nunca lhe relatou, mas que as pessoas comentavam que ele 
poderia morrer por ter sido ameaçado por Renan, Silas e 
'Tituda'; que não sabe dizer o motivo dessa desavença; que 
nunca quis se meter nos assuntos de seu companheiro; que 
ouvia falar que Renan, Silas e 'Tituda' tinham raiva de seu 
companheiro porque ele era amigo de 'Tostão'; que acredita 
que 'Tostão' e Renan eram inimigos, mas nunca ouviu 
comentários nesse sentido; […] que não sabia porque ele 
supostamente recebia ameaças, pois ele nunca falava dessas 
coisas com ela; que acredita que seja algo relacionado à 
drogas, pois seu companheiro era usuário; que seu irmão 
também usava, mas seu primo não; que não sabe qual a 
relação de 'Tostão' com os vitimados, que eles se falavam, 
mas não sabe qual o envolvimento entre eles; [...]”
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Depoimento que presta Allison Oliveira (fl. 493, mídia 
digital): 

“[...] que nega que tenha visto os três homens subindo a rua 
em direção ao local do crime; que falou isso à autoridade 
policial porque Francisco Luan lhe havia dito isso; que 
comentários da população davam conta que os autores do 
crime foram Renan, Silas e 'Júnior Neguim'; que assim 
que eles entraram na rua encontraram logo com Luan 
e perguntaram aonde as vítimas moravam, tendo Luan 
informado a direção; que Luan estava conversando com sua 
ex-namorada na esquina; que era comentário geral que os 
acusados seriam os autores do crime; que a população lhe 
falou que cada um portava duas armas e que teriam decido 
de um veículo astra prata; […] que os acusados possuem 
fama de traficantes e homicidas; que todo homicídio que 
ocorre em relação à briga de gangues, a população diz 
que é obra deles, pois eles seriam os 'donos do pedaço' no 
Conjunto Tasso Jereissati; […] que era amigo de Júnior, 
uma das vítimas; que os populares falaram que os acusados 
queriam matar ele, os irmãos de Júnior e 'Tostão'; que, com 
medo de algo ocorrer, foi dar parte deles na delegacia; 
[…] que ouviu falar que o motivo do crime teria sido por 
conta de bebedeira e não por envolvimento em tráfico de 
drogas; que contaram que um tal de 'Tiduda' brigou com 
um irmão das vítimas, Antônio Rodrigues; que 'Tiduda' 
contou para o Renan que Antônio Rodrigues havia dado um 
disparo de arma perto da mãe dele; que Renan não gostou 
e ameaçou Antônio Rodrigues e toda a sua família; que 
tinha dois irmãos que não tinham envolvimento com droga; 
que eles saíram do bairro com medo de morrer; que Renan 
interpretou isso como um ato ofensivo, de que eles 'queriam 
guerra'; que o povo conta que eles tenham praticado já 
diversos homicídios; […] que a população pensava que as 
vítimas teriam se mudado de bairro para se unir a 'Tostão' 
e iniciar uma guerra; que também dizem que foi Renan 
que matou um irmão de 'Tostão'; que o povo comenta que 
Renan e 'Tostão' eram inimigos em razão do tráfico; [...]”

Tereza Silva da Rocha (fls. 293/294): 

“[...] que foi comentado para a testemunha que o Silas, do 
local onde estava, na parte de baixo da residência, deu um 
tiro contra as vítimas e o Renan subiu e executou as três 
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vítimas que estavam na parte de cima da casa; […] que a 
motivação do crime foi porque acusaram a vítima Francisco 
Rodrigues de ter morto o 'Galo', amigo dos acusados. […] 
que o Silas e o Renan antes deste crime já tinham tentado 
contra a vida do Jackson; que o Jackson não falou para a 
testemunha os motivos dessa tentativa contra o mesmo; 
que a nora da testemunha e a esposa do Jackson foi quem 
ligaram para a testemunha informando do fato; que a nora 
da testemunha falou que no momento dos tiros a mesma se 
escondeu no banheiro da residência.”

Outrossim, considerando as versões apresentadas pelos réus 
em seus interrogatórios (fls. 525/526, mídia digital), verifico que estas não 
se mostram suficientes para elidir as dúvidas levantadas durante o decorrer 
do processo, nem para comprovar cabalmente as teses levantadas pela 
Defesa. Por fim, observo que em sede inquisitorial foi possível a colheita de 
depoimentos que atestam a presença dos denunciados no local e imputam a 
eles a autoria do crime. Senão, vejamos (destaquei):

Declaração que presta Francisco Luan Bezerra Cavalcante 
(fl. 24):

“[...] que estava conversando com sua namorada na calçada, 
na Rua Massaranduba, quando de repente avistou três 
homens caminhando com armas na mão dizendo que eram 
policiais; que, reconheceu dois dos homens, no caso Silas 
e Renan e soube que o terceiro era Júnior Neguim, todos 
bandidos conhecidos; que Renan se aproximou do mesmo 
e apontou uma pistola para sua cabeça e perguntou onde 
era a casa do Jackson; que o declarante disse que não sabia 
e nesse momento Renan viu uma das vítimas no segundo 
pavimento da casa; que Renan, Silas e Júnior Neguim 
começaram a efetuar disparos em Júnior, sendo que dois o 
atingiram nas costas; que o declarante se refugiou dentro de 
uma casa; que os três infratores aguardaram do lado de fora 
da casa por alguns instantes e invadiram a mesma logo em 
seguida; […] que o declarante ouviu muitos disparos; [...]”

Depoimento que presta Mayane Almeida Paixão (fl. 21): 

“[...] que reside em frente a casa das vítimas; […] estava 
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deitada na rede de sua casa na sala quando escutou disparos 
de arma de fogo e foi olhar o que era; que, na mesma 
ocasião LUAN, de aproximadamente 14 anos de idade, que 
mora nas proximidades, chegou correndo e dizendo que 
o RENAN tinha apontado uma arma para a cabeça dele e 
perguntado aonde morava o JÚNIOR e o JACKSON; que, 
foi até o portão de sua casa e viu que o RENAN, o SILAS e 
o JÚNIOR NEGUIM estavam atirando para cima em frente 
a casa das vítimas; que lembra que viu duas pistolas; que o 
RENAN deu um chute no portão da casa do FRANCISCO 
RODRIGUES, conhecido por JÚNIOR e do JACKSON; 
que em seguida os três entraram na casa e dera um tiro 
para arrombar o cadeado do outro portão; que, depois ele 
subiram, pois a casa do JÚNIOR e do JACKSON fica na 
parte de cima; que, viu quando o RENAN atirou nas costas 
do JÚNIOR; que o JÚNIOR saiu correndo; que em seguida 
ouviu mais disparos de arma de fogo, mas entrou em casa e 
não viu mais nada; [...]”

Depoimento que presta Antônio Rodrigues (fl. 28): 

“[...] que é irmão das vítimas FRANCISCO RODRIGUES 
e JACKSON; que na data de 31/01/2010, por volta de 23 
horas, encontrava-se na sua casa, que fica em frente a casa 
de seus irmãos, em companhia de sua mulher MAYANE 
e familiares, deitado quando escutou disparos de arma de 
fogo; que ao olhar viu o RENAN que estava de camisa preta 
listrada, o SILAS de blusa clara e o JUNIOR NEGUIM 
com um boné; que os três estavam em frente a casa de 
seus irmãos e avistaram seu irmão JÚNIOR que estava em 
casa em pé na varanda; que o RENAN começou a atirar 
com uma pistola na direção de seu irmão, efetuando uns 
quatro ou cinco disparos; […] que os três passaram bastante 
tempo na casa de seus irmãos atirando, enquanto populares 
gritavam por socorro; […] que o seu irmão comentou que 
tinha matado o indivíduo conhecido por GALO, parceiro 
do RENAN e por isso dormiria na casa do declarante, 
mesmo assim o JÚNIOR não dormiu em sua casa e ficou 
na varanda da casa dele em alerta; […] que o motivo de 
seu irmão ter ido matar o GALO foi por já ter rixa com o 
mesmo por disputa de gangues; [...]”
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No sentido de que é admissível em sede de pronúncia a 
utilização de elementos colhidos na fase de inquérito policial, mormente 
se estes não se mostram divorciados do conjunto probatório reunido na 
instrução probatória, colaciono os seguintes precedentes (grifei):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 
MANTIDA. 
A decisão de pronúncia possui conteúdo declaratório, em 
que o juiz expressa a razoabilidade da tese acusatória, 
encaminhando-a, então, para apreciação do Tribunal do 
Júri, constitucionalmente competente para julgar crimes 
dolosos contra a vida. Havendo, ainda que mínimo, 
sustentáculo probatório a demonstrar a materialidade 
delitiva e indícios de autoria, impositiva a submissão do 
réu a julgamento pelo conselho de sentença, inexistindo 
qualquer óbice que a sentença de pronúncia se baseie na 
prova inquisitiva, uma vez que o Conselho de Sentença 
não está adstrito a prova judicializada, podendo se 
utilizar, na sua livre convicção, de qualquer prova 
existente nos autos, inclusive de elementos colhidos no 
inquérito policial. Recurso desprovido, à unanimidade. 
(TJRS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70028387736, 
Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em 27/10/2009)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. JÚRI. PRONÚNCIA. 
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE 
DE PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL 
AUXILIAREM NA FUNDAMENTAÇÃO DA 
DECISÃO DE PRONÚNCIA, DESDE QUE NÃO 
RECHAÇADAS NA FASE JUDICIAL. PRISÃO 
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. 
ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA, E, NO 
MAIS, DENEGADA. 
1. Esta Corte Superior de Justiça já decidiu no sentido 
da possibilidade de a pronúncia ser fundamentada em 
provas colhidas no inquérito policial e que não foram 
rechaçadas na instrução contraditória. 2. Não obstante, 
a pronúncia do Paciente não está fundamentada 
apenas em elementos informativos colhidos na fase 
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inquisitorial, mas se amparou também na prova 
testemunhal produzida durante a instrução, sob a 
garantia do contraditório, e na prova pericial, que concluiu 
que os projéteis extraídos do corpo da vítima foram 
expelidos pelo cano da arma apreendida com o Paciente. 
3. Constatado que a prisão do Paciente, agora, decorre da 
execução de sentença condenatória transitada em julgado, 
resta evidenciada a perda superveniente do interesse 
processual do presente habeas corpus, quanto à alegação de 
existência de constrangimento ilegal pela manutenção da 
prisão cautelar. 4. Ordem de Habeas corpus parcialmente 
prejudicada e, no restante, denegada.
(STJ, HC 213.557/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 
01/08/2013).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO 
TENTADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, 
COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, 
AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE 
PRONÚNCIA QUE ESTARIA FUNDAMENTADA 
APENAS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE 
POLICIAL. POSSIBILIDADE.  HIPÓTESE EM QUE 
O MAGISTRADO DE ORIGEM MOTIVOU O SEU 
ENTENDIMENTO TANTO EM DEPOIMENTOS 
PRESTADOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, 
QUANTO EM TESTEMUNHO FORNECIDO EM JUÍZO. 
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
1. Em respeito à garantia constitucional do devido 
processo legal, a legitimidade do poder-dever do Estado 
aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da prática de 
determinada infração penal deve ser exercida por meio da 
ação penal, no seio da qual ser-lhe-á assegurada a ampla 
defesa e o contraditório. 2. Visando afastar eventuais 
arbitrariedades, a doutrina e a jurisprudência pátrias 
já repudiavam a condenação baseada exclusivamente 
em elementos de prova colhidos no inquérito policial. 
3. Tal vedação foi abarcada pelo legislador ordinário 
com a alteração da redação do artigo 155 do Código 
de Processo Penal, por meio da Lei 11.690/2008, 
o qual prevê a proibição da condenação fundada 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 
investigação. 4. Conquanto seja pacífica o orientação 
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segundo a qual nenhuma condenação pode estar 
fundamentada exclusivamente em provas colhidas 
em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser 
visto com reservas no que diz respeito à decisão de 
pronúncia. 5. Isso porque tal manifestação judicial não 
encerra qualquer proposição condenatória, apenas 
considerando admissível a acusação, remetendo o caso 
à apreciação do Tribunal do Júri, único competente 
para julgar os crimes crimes dolosos contra a vida. 6. 
Ademais, no procedimento do júri a prova testemunhal 
pode ser repetida durante o julgamento em plenário 
(artigo 422 do Código de Processo Penal), sendo que 
a Lei Processual Penal, no artigo 461, considerando a 
importância da oitiva das testemunhas pelos jurados, 
juízes naturais da causa, chega até mesmo a prever 
o adiamento da sessão de julgamento em face do não 
comparecimento da testemunha intimada por mandado 
com cláusula de imprescindibilidade. 7. Por tais razões, a 
jurisprudência consolidou-se no sentido de que a decisão 
de pronúncia pode ser fundamentada em elementos 
colhidos na fase policial (Precedentes do STJ e do STF). 
8. Ainda que assim não fosse, na hipótese vertente tem-
se que o magistrado de origem, ao considerar presentes 
a comprovação da materialidade e os indícios da autoria 
do homicídio qualificado em questão, fundamentou sua 
compreensão tanto em depoimentos prestados perante 
a autoridade policial, quanto no único testemunho 
colhido em juízo, decisão que foi mantida pelo Tribunal 
de origem. 9. Ordem denegada.
(STJ, HC 127.893/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 
08/11/2010).

Destarte, não merece guarida a pretensão dos recorrentes de 
reforma da decisão de pronúncia sob a alegação de ausência de indícios 
de autoria, uma vez que, até o presente momento, verifica-se a presença 
de indícios suficientes para instaurar, pelo menos, fundada suspeita de que 
sejam eles autores dos fatos descritos.

Juízo diverso só seria possível se o magistrado se encontrasse 
diante de um conjunto probatório nítido, claro e desprovido de controvérsias. 
Mínima que seja a hesitação a respeito das provas, impõe-se a pronúncia, 
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para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos 
contra a vida por mandamento constitucional.

Todo o aqui exposto encontra supedâneo na aplicação do in 
dubio pro societate, prevalecente na fase de pronúncia, pois neste momento 
processual, cabe ao magistrado perquirir tão somente a materialidade do 
delito e a existência de indícios suficientes de sua autoria, não proferindo 
um juízo meritório, mas apenas declarando a admissibilidade da acusação. 

Com efeito, a sentença de pronúncia não se baseia em juízo de 
certeza, mas de fundada suspeita – tendo sido esse devidamente realizado 
pelo magistrado a quo –, assim, eventuais dúvidas resolvem-se em prol 
da sociedade, devendo ser dirimidas mediante análise que não pode ser 
usurpada do Conselho de Sentença.

Nessa perspectiva, esclarecedora é a ponderada lição de 
Guilherme de Souza Nucci. Confira-se:

"A expressão in dubio pro societate (na dúvida, em favor 
da sociedade) é mais didática do que legal. Não constitui 
um princípio do processo penal [...] mas tem o sentido 
eficiente de indicar ao juiz que a decisão de pronúncia não 
é juízo de mérito, porém de admissibilidade. Por isso, se 
houver dúvida razoável, em lugar de absolver, como faria 
em um feito comum, deve remeter o caso à apreciação do 
juiz natural, constitucionalmente recomendado, ou seja, o 
Tribunal do Júri. Em suma, [...] merecem ir a júri os feitos 
que contenham provas suficientes tanto para condenar 
como para absolver, dependendo da avaliação que se faça 
do conjunto probatório. Essa é a dúvida razoável."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal 
Comentado. 10. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 798).

Nesse passo, consoante posição dominante na jurisprudência, 
“mesmo que haja dúvida ou ambiguidade, o réu deve ser pronunciado” 
(STF - HC 75.433-3-CE, 2ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJU 
13.03.1997, p. 272-277). 

Não é distinta de todo o aqui exposto, aliás, a posição 
sedimentada da jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, conforme 
colaciono a seguir:
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. 
1. Havendo prova da materialidade delitiva e indícios 
suficientes de autoria, remete-se o acusado a julgamento 
pelo júri que é o órgão constitucional e soberanamente 
legitimado para valorar os crimes contra a vida. 
2. O juízo exercido na pronúncia é de admissibilidade e não 
de condenação. Perante o júri é que se realiza aprofundado 
exame das provas, buscando-se através dos debates a 
verdade diante das teses conflitantes apresentadas pela 
defesa e acusação.
(TJ-CE, Recurso em Sentido Estrito 274964200080600281, 
2ª Câmara Criminal, Rel. p/ Acórdão: Des. Haroldo Correia 
de Oliveira Máximo, DJe de 10/06/2013).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO 
DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE 
COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA 
DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 
LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO 
DE PLANO. 'IN DUBIO PRO SOCIETATE'. 
I - Lastreando-se a decisão de pronúncia em indícios 
de autoria e prova irrefutável de materialidade, basta 
ao Juiz externar as razões de seu convencimento para 
submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do 
Júri, afigurando-se preponderante nesta fase processual 
o aforismo "in dubio pro societate".
II - A absolvição sumária do recorrente, pautada no 
reconhecimento da excludente de ilicitude, deve ser 
deliberada se as provas carreadas aos autos afigurem-se 
absolutamente conclusivas a este respeito.”
(TJ-MG, Recurso Crime em Sentido Estrito 
10508060025808001, 2ª Câmara Criminal, Rel. p/ Acórdão: 
Matheus Chaves Jardim, DJe de 05/08/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EXCLUSÃO 
DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. 
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. 
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO 
JÚRI. 
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I- A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga 
admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação 
do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de 
admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza 
da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios 
suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa 
fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro 
societate. 
II- É defeso ao Tribunal, ao examinar recurso em 
sentido estrito contra decisão de pronúncia, excluir uma 
qualificadora, valorando provas e aspectos particulares do 
caso, porquanto tal competência pertence exclusivamente 
ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 
III- A exclusão das qualificadoras apenas é possível quando 
manifestamente improcedentes e descabidas. 
IV- Agravo Regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1298277/RS, Rel. Ministra REGINA 
HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 
03/04/2014, DJe 08/04/2014).

Subsidiariamente, o recorrente Renan Rodrigues Pereira 
defende a improcedência da pronúncia em relação à qualificadora do inciso 
IV do § 2º do art. 121 do CP, alegando ainda que a pronúncia em relação às 
circunstâncias qualificadoras não teria restado fundamentada.

Contudo verifica-se que, na hipótese dos autos, resta claro 
haver lastro indiciário suficiente para indicar a possibilidade da ocorrência 
das circunstâncias qualificadoras tanto do motivo torpe (inciso I), quanto do 
recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), vez que as narrativas 
testemunhais descrevem situações condizentes com a configuração das 
referidas circunstâncias e estas foram fundamentadamente delimitadas pelo 
magistrado de piso, cabendo somente ao Tribunal do Júri sua definitiva 
análise.

Com efeito, há indícios que teriam os acusados surpreendido 
as vítimas em casa, abordando-as com disparos de arma de fogo e 
encurralando-as em um dos cômodos, não lhes dando, assim, oportunidade 
de defesa. Além disso, noticia-se que o crime teria ocorrido em razão de 
uma disputa existente pelo controle do tráfico de drogas na região, o que 
importa no caráter torpe da conduta.

Nesse sentido, aduziu o magistrado sentenciante (fls. 595/596, 
grifei):
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“No que tange à qualificadora descrita no § 2º, I (motivo 
torpe) do CPB, os elementos probatórios trazidos aos autos, 
não autorizam que a mesma seja afastada, razão pela qual 
mantenho a aludida qualificadora, cuja pertinência deve 
ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, uma 
vez que segundo consta nos autos o que motivou a morte 
das vítimas foi a luta pela disputa do tráfico dos conjuntos 
Tasso e Tancredo. […]
No que se refere a qualificadora descrita no § 2º, IV 
(surpresa) do citado dispositivo legal, os relatos das 
testemunhas da acusação, mais uma vez, não autorizam 
que a mesma deixe de ser acolhida na pronúncia, razão pela 
qual a acolho, devendo também o Conselho de Sentença 
manifestar-se acerca da configuração ou não da mesma 
quando do julgamento no plenário do Júri.
Caracteriza-se a qualificadora supra pelo que se extrai do 
depoimento das testemunhas as vítimas encontravam-se 
dentro de casa e desarmadas quando foram surpreendidas 
e mortas.”

É importante salientar o posicionamento jurisprudencial 
desta Corte, segundo o qual as circunstâncias qualificadoras só poderão 
ser afastadas na decisão de pronúncia quando forem manifestamente 
improcedentes, o que, como antes visto, não é a hipótese dos autos:

Súmula 03 – TJ/CE: "As circunstâncias qualificadoras 
constantes da peça acusatória somente serão excluídas da 
pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face 
do princípio in dubio pro societate".

Não é distinta, aliás, a posição sedimentada da jurisprudência 
pátria, inclusive desta Corte, conforme colaciono a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EXCLUSÃO 
DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. 
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. 
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO 
JÚRI. 
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I- A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga 
admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação 
do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de 
admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza 
da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios 
suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa 
fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro 
societate.
II- É defeso ao Tribunal, ao examinar recurso em 
sentido estrito contra decisão de pronúncia, excluir uma 
qualificadora, valorando provas e aspectos particulares 
do caso, porquanto tal competência pertence 
exclusivamente ao Conselho de Sentença, juiz natural 
da causa.
III- A exclusão das qualificadoras apenas é possível 
quando manifestamente improcedentes e descabidas. 
IV- Agravo Regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1298277/RS, Rel. Ministra REGINA 
HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 
03/04/2014, DJe 08/04/2014).

PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. 
QUALIFICADORAS ACEITAS NA SENTENÇA DE 
PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 
PARCIALMENTE PROVIDO. EXCLUSÃO DA 
QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A 
DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS. 
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSELHO DE 
SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 
1. Compete ao Tribunal do Júri, conforme disposto na 
Constituição da República, o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida e todas as suas circunstâncias. 
2. Na espécie, tendo o juiz singular pronunciado os réus 
pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, 
III e IV, do CP), não cabe ao Tribunal a quo afastar a 
qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima 
sob o fundamento de que a mera superioridade numérica 
daqueles em relação à vítima não constitui motivo 
suficiente para incidir a majorante, pois, havendo dúvidas 
acerca da existência de tal qualificadora, a questão deve 
ser submetida ao conselho de sentença. 
3. Recurso especial a que se dá provimento a fim de 
restabelecer a sentença de pronúncia.
(STJ, REsp 1102422/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 
04/10/2010).
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RECURSO CRIME EM SENTIDO ESTRITO. 
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 
DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E 
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO 
DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. 
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA HOMICÍDIO CULPOSO, LESÃO CORPORAL 
SEGUIDA DE MORTE OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA 
PELA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. APRECIAÇÃO 
PELOS JURADOS. 
1. Não pode o magistrado singular, ao proferir sentença de 
pronúncia, excluir qualificadoras insertas na denúncia, 
sendo o Tribunal do Júri, por ser órgão soberano, 
competente para tal ato, a não ser quando sejam as 
mesmas manifestamente improcedentes. Incidência 
do enunciado nº 03 da súmula da jurisprudência 
deste Egrégio Tribunal de Justiça: "As circunstâncias 
qualificadoras constantes da peça acusatória somente 
serão excluídas da pronúncia quando manifestamente 
improcedentes, em face do princípio in dubio pro 
societate." 
2. A desclassificação para outro crime é possível na fase 
do judicium accusationis, mas tão somente quando o 
conjunto probatório demonstrar, de forma peremptória, 
tratar-se de delito diverso aos afetos do Tribunal do Júri, 
uma vez que não se pode subtrair ao juízo natural dos 
crimes dolosos contra a vida o julgamento dos delitos de 
sua competência, a não ser em hipóteses inequívocas, o que 
não é o caso. Acrescente-se que o magistrado examinou 
com percuciência a prova e corretamente concluiu pela 
pronúncia do réu, máxime por vigorar nesta fase o princípio 
do in dubio pro societate. 
3. A absolvição sumária do art. 415 do CPP só tem lugar 
quando a excludente de antijuridicidade desponte nítida, 
clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que 
seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, 
para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural para 
o julgamento dos crimes dolosos contra a vida por força 
de mandamento constitucional. No mesmo sentido: "Para 
ser reconhecida na fase da absolvição sumária, a legítima 
defesa deve resultar estreme de dúvida da prova dos autos".
(STF, RTJ 63/833, Rel. Min. Celso de Melo). 
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
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(TJCE, Recurso em Sentido Estrito 121933200080600901, 
2ª Câmara Criminal, Rel. p/ Acórdão: Des. Haroldo Correia 
de Oliveira Máximo, DJe de 15/03/2012).

PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO CONSUMADO-
ART.121, §2º INCISOS II E IV DO CPB – PEDIDO 
DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS - 
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 3 DO TRIBUNAL 
ALENCARINO – MATERIALIDADE DELITIVA 
PLENAMENTE DEMONSTRADA – INDÍCIOS 
SUFICIENTES DE AUTORIA – A PRONÚNCIA 
CONSTITUI FASE PROCEDIMENTAL EM QUE SE 
REALIZA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 
DA ACUSAÇÃO, RESTANDO AO TRIBUNAL DO 
JÚRI A COMPETÊNCIA PARA PROCEDER O JUÍZO 
DE CERTEZA ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
DO DELITO – RECURSO CONHECIDO, PORÉM 
IMPROVIDO. 
1. A materialidade e indícios suficientes de autoria bastam 
para a mantença da sentença de pronúncia, nos termos 
do artigo 413, do Código de Processo Penal - Nesta fase, 
prevalece o brocardo “in dubio pro societate”.  
2. Se o Juiz estiver convencido desses requisitos, é de rigor 
a decisão de pronúncia.  
3. Tese defensiva de exclusão das qualificadoras 
desmerece amparo.  
4. Incidência da Súmula 3 do TJ/CE, in verbis: “As 
circunstâncias qualificadoras constantes da peça 
acusatória somente serão excluídas da pronúncia 
quando manifestamente improcedentes, em face do 
princípio in dubio pro societate”.  
5. A soberania para os crimes dolosos contra a vida é do 
Egrégio Tribunal do Júri, devendo esta prevalecer.  
6. Recurso conhecido, porém improvido. Decisão de 
pronúncia mantida.
(TJCE, Recurso em Sentido Estrito 7300130201080600000, 
2ª Câmara Criminal, Rel. p/ Acórdão: Des. Haroldo Correia 
de Oliveira Máximo, DJe de 10/06/2011).
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ISSO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, 
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a 
sentença de pronúncia em todos os seus termos para submeter os recorrentes 
a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Fortaleza, 22 de abril de 2015.
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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 0006800-22.2011.8.06.0000
ORIGEM: 2ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO: BENEDITO MONTEIRO OLIVEIRA
RELATOR: DES. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO

EMENTA : PENAL. PROCESSO PENAL. 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 
C O N C E S S Ã O  D E  L I B E R D A D E 
PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE OITIVA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE 
NÃO CONFIGURADA. MERA IRREGU-
LARIDADE. EXCESSO DE PRAZO 
RECONHECIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM 
ANTE A DEMORA PARA JULGAMENTO 
DO FEITO. AÇÃO PENAL QUE AINDA 
SE ENCONTRA CONCLUSOAPARA 
JULGAMENTO ATÉ A PRESENTE 
DATA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CONFIGURADO.
I. Ainda que de extrema valia e importância, 
o parecer do Ministério Público não se mostra 
imprescindível, uma vez que o juiz pode até mesmo 
conceder habeas corpus de ofício quando verificar 
a ocorrência de excesso de prazo, ou até mesmo 
conceder a liberdade provisória, se constatar a 
ausência dos requisitos da prisão preventiva, 
ocorrendo mera irregularidade.
II. No caso sub oculi, apesar do juízo de origem não 
haver fundamentado os motivos por quais cessaram 
a manutenção da prisão preventiva, este reconheceu 
a impossibilidade de que o julgamento do feito 
se realize de imediato, restando configurando o 
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo por 
culpa do Estado juiz, estando o denunciado preso 
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há mais de 18 meses quando do deferimento da 
liberdade provisória.
III. Com efeito, em consulta ao sistema 
informatizado deste e. Tribunal de Justiça, 
verifica-se que os autos da ação penal, número 
2008.0040.2000-2, ainda não foi julgado, 
constando estarem conclusos para julgamento 
na data de 11.09.2013.
IV. Considerando que o recurso em sentido estrito 
fora interposto em 15.07.2010, e que subiram para 
esta instância em 11.08.2010, passados quase cinco 
anos, não se justifica, hoje, a imposição da prisão 
cautelar, visto que, naquela época fora reconhecido 
o constrangimento ilegal pelo juízo de piso.
V. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutido o presente recurso em 
sentido estrito nº 0006800-22.2011.8.06.0000, tendo como recorrente 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ e recorrido 
BENEDITO MONTEIRO OLIVEIRA, ACORDAM os desembargadores 
da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade e 
em consonância com o parecer ministerial, em CONHECER do recurso, 
mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Fortaleza, 28 de abril de 2015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo 
Ministério Público do Estado do Ceará, com o fito de reformar decisão 
interlocutória exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca 
de Limoeiro do Norte, que concedeu liberdade provisória a BENEDITO 
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MONTEIRO OLIVEIRA, nos autos da ação penal de nº 2008.0040.2000-
2, tombo nº 6961/08.

Narra a denúncia, fls. 31/33, que o recorrente teria praticado 
ato libidinoso diverso da conjunção carnal com sua enteada M.R.O.M, de 
apenas 11 anos de idade.

A denuncia foi oferecida em 16.12.2008, e recebida em 
19.12.2008.

Após sua regular instrução e apresentado os memoriais pelas 
partes, já estando o feito apto para julgamento, o réu apresentou pedido 
de liberdade provisória ante o constrangimento ilegal pelo excesso de 
prazo para formação da culpa, fls. 194/206, o qual foi deferido pelo douto 
magistrado a quo em 12.07.2010 (fls. 221/222).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso 
em sentido estrito, fls. 224/228, apontando nulidade na decisão atacada, 
uma vez que a liberdade foi concedida sem prévia oitiva do Ministério 
Público. Pondera, igualmente, inexistir o excesso de prazo para formação 
da culpa considerando que já fora concluída a instrução processual.

Havendo sido intimado o recorrido apara apresentação das 
contrarrazões, este deixou transcorrer in albis o prazo.

Juízo de retratação às fls. 237/238, mantendo a decisão 
recorrida e determinando a remessa dos autos para este e. Tribunal de 
Justiça.

Autos remetidos em 10.08.2011, e distribuídos inicialmente 
ao Exmo. Des. Francisco Gomes de Moura, determinando a intimação 
do recorrido, que restou infrutífera conforme certidão acostada às fls. 
259-verso, e dando vista a douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou 
meritoriamente, fls. 261/264, pelo conhecimento e improvimento do 
recurso, mitigando-se a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Processo redistribuído a esta relatoria em 05.12.2013, por 
motivo de sucessão, onde às fls. 269, foi determinado a citação por edital 
do recorrido.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do 
Estado do Ceará, fls. 274/278.

Novo parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, fls. 
280/281, não opinando meritoriamente tendo em vista os autos já conter 
parecer ministerial.
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É o que de indispensável se tem a relatar.
Processo que independe de revisão conforme preceitua o art. 

34, §3º,  do RITJCE.
Peço dia para julgamento.

VOTO

Estando presente os pressupostos de admissibilidade recursal, 
conheço do presente recurso em sentido estrito.

Insurge-se o Ministério Púbico do Estado do Ceará contra a 
decisão que concedeu a liberdade provisória a Benedito Monteiro Oliveira, 
apontando nulidade pela ausência de oitiva do ilustre representante 
do parquet, bem como não estaria configurado o excesso de prazo para 
formação da culpa considerando que a instrução criminal fora encerrada.

Ab initio, passo à análise da preliminar de nulidade suscitada.
Pugna o recorrente, preliminarmente, pela decretação da 

nulidade da decisão que concedeu a liberdade provisória, uma vez que foi 
proferida sem a prévia manifestação do Ministério Público. 

A preliminar suscitada deve ser rejeitada. 
Impende ressaltar que a inexistência de parecer do Ministério 

Público acerca do relaxamento de prisão por excesso de prazo ou sobre o 
deferimento da liberdade provisória não configura irregularidade capaz de 
contaminar de vício insanável a decisão judicial. 

Ainda que de extrema valia e importância, o parecer do 
Ministério Público não se mostra imprescindível, uma vez que o juiz pode 
até mesmo conceder habeas corpus de ofício quando verificar a ocorrência 
de excesso de prazo, ou até mesmo conceder a liberdade provisória, se 
constatar a ausência dos requisitos da prisão preventiva, ocorrendo, 
portanto, mera irregularidade.

Neste sentido colaciono jurisprudência pátria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO 
CONCESSIVA DA LIBERDADE PROVISÓRIA - 
PRELIMINAR - NULIDADE - PRÉVIA OITIVA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO - FACULDADE DO JUIZ 
- REJEIÇÃO - MÉRITO - ROUBO MAJORADO - 



Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará

R. Jur. Trib. Jus. Est. Ce, Fortaleza, v. 55, p. 595 - 627, 2015624

DESCABIMENTO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - 
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO SATISFEITOS. 
- Após a edição da Lei nº 12.403/11, não mais se exige a 
prévia oitiva do Ministério Público para que o Juiz decida 
sobre a concessão da liberdade provisória, tratando-se de 
faculdade do julgador. - Qualquer espécie de prisão antes 
do édito condenatório tem natureza de medida cautelar, 
somente sendo admissível tal restrição de liberdade se 
devidamente justificada a medida extrema. - A gravidade 
em abstrato do delito - cujas circunstâncias concretas não 
revelam um juízo de reprovação adicional da conduta - não 
constitui motivo suficiente para a prisão. - Deve prevalecer 
a decisão que deferiu a liberdade provisória ao réu, quando 
não há nos autos qualquer informação no sentido de que 
ele, que é primário, esteja colocando em risco a ordem 
pública e a aplicação da lei penal, ou ainda dificultando a 
instrução criminal. 
(TJ-MG – Rec. em Sentido Estrito: 10002120029018001 
MG , Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 
31/07/2013, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, 
Data de Publicação: 07/08/2013)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE 
DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA 
NA ORIGEM. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO 
PELA AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. INVOCADO ART. 44 DA LEI 11.343/06. 
PLEITO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA 
LEI PENAL. DESNECESSIDADE. 
1. O art. 310 do CPP nada dispõe sobre a prévia oitiva 
do Ministério Público, podendo o magistrado conceder a 
liberdade provisória de ofício. 
2. Não cabe invocar o art. 44 da lei 11.343/06, uma vez que 
declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do HC 
104339. 
3. A prisão cautelar é medida excepcional. Não restou 
evidenciada a necessidade da segregação cautelar para a 
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois a 
ré possui boas condições, não justificando a aplicação de 
tão drástica medida. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 
em Sentido Estrito Nº 70053641361, Segunda Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete 
Andreis Sebben, Julgado em 27/06/2013) 
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(TJ-RS - RSE: 70053641361 RS , Relator: Lizete Andreis 
Sebben, Data de Julgamento: 27/06/2013, Segunda Câmara 
Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
31/07/2013)

Ademais, urge salientar que o douto magistrado a quo 
determinou vista dos autos ao Ministério Público conforme despacho 
exarado às fls. 28, bem como ao mesmo foi dado ciência da decisão exarada.

Passo à análise do mérito.
A decisão que concedeu a liberdade provisória de Benedito 

Monteiro Oliveira, fls. 221/222, assim se encontra fundamentada, in verbis:

“O processo principal apura crime previsto no Art. 214 
c/c Art. 224, a), Art. 225, §1º, II e §2º e Art. 226, II, CPB, 
tendo seguido os trâmites normais, encontrando-se, nesta 
data, concluso para julgamento. Ocorre que a realidade 
se impõe, implacável, insensível, causando prejuízos 
aos jurisdicionados. O fato é que, devido ao excesso de 
processos, inclusive de réus presos, nesta Vara, para apenas 
um julgador, além do limitado número de servidores 
para tamanha demanda, a prestação jurisdicional resta 
prejudicada por completa falta de condições humanas.
(…)
É forçoso verificar que o réu se encontra preso há mais de 
dezoito (18) meses. Considerando que o denunciado não 
pode arcar com os danos causados pela carência do Estado 
juiz, como é o presente caso, pois é real a impossibilidade 
de que o julgamento se realize de imediato, reconheço que 
assiste razão ao acusado quanto ao constrangimento ilegal 
pelo excesso de prazo para formação da culpa. Reconheço 
também inexistirem fundamentos para manutenção de sua 
prisão preventiva.
Sendo assim, diante da situação exposta, notadamente 
no excesso de prazo na formação da culpa, bem como 
inexistirem fundamentos para manutenção da prisão 
preventiva do réu, fulcrado no art. 5º, inciso LVII, da 
Constituição Federal, CONCEDO LIBERDADE 
PROVISÓRIA ao denunciado.”

No caso sub oculi, apesar do juízo de origem não haver 
fundamentado os motivos por quais cessaram a manutenção da prisão 
preventiva, este  reconheceu a impossibilidade de que o julgamento do 
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feito se realize de imediato, restando configurando o constrangimento 
ilegal pelo excesso de prazo por culpa do Estado juiz, estando o denunciado 
preso há mais de 18 meses quando do deferimento da liberdade provisória.

Com efeito, em consulta ao sistema informatizado deste 
e. Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos da ação penal, número 
2008.0040.2000-2, ainda não foi julgado, constando estarem conclusos 
para julgamento na data de 11.09.2013.

Considerando que o recurso em sentido estrito fora interposto 
em 15.07.2010, e que subiram para esta instância em 11.08.2010, passados 
quase cinco anos, não se justifica, hoje, a imposição da prisão cautelar, 
visto que, naquela época fora reconhecido o constrangimento ilegal pelo 
juízo de piso.

Nesta esteira, trago jurisprudência desta e. Corte de Justiça e 
dos tribunais pátrios:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO 
DUPLAMENTE MAJORADO. RELAXAMENTO 
DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO. 
RECURSO MINISTERIAL. DESCABIMENTO. 
CONTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO 
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. 
Recurso conhecido, porém denegado.
1. Réu preso em flagrante delito no dia 09 de abril de 2004 
e denunciado como incurso no delito previsto no art. 157, 
§ 2º, I e II, do Código Penal. O douto Representante do 
Parquet interpôs o presente recurso contra a decisão pela 
qual o Magistrado a quo concedeu liberdade provisória 
ao recorrido sob as alegações de que não mais verificava 
os requisitos da prisão cautelar, previstos no art. 312, 
do Código de Processo Penal, e de que se configurava o 
excesso de prazo na formação da culpa. 
2. Muito embora o referido Juiz não tenha apontado, de 
forma concreta, os motivos por que o periculum libertatis 
do recorrido não mais se verificava, ele próprio admitiu o 
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação 
da culpa, visto que há cerca de 5 (cinco) meses não havia 
sido designada data para o início da instrução criminal. 
É oportuno registrar que este recurso foi interposto pelo 
Ministério Público em 18 de outubro de 2005, porém, o 
despacho de sustentação da decisão combatida, com a 
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respectiva subida para a 2ª Instância, ocorreu somente em 
03 de dezembro de 2012, logo, passados mais de 7 (sete) 
anos, não se justificando hoje a imposição da custódia 
cautelar, visto que, já naquela época, restava configurada a 
mencionada ilegalidade. 
3. Recurso conhecido e desprovido. 
(322808200580601171, Relator(a): FRANCISCA 
ADELINEIDE VIANA, Órgão julgador: 2ª Câmara 
Criminal, Data de registro: 24/04/2013)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 
Prisão que vem desde outubro/2013. Instrução em 
andamento, mas com audiência designada para julho/2014. 
Diante da alteração da situação fático-processual, correta 
a revogação da prisão preventiva, pelo reconhecimento do 
excesso de prazo. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
IMPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso em Sentido Estrito 
Nº 70059684118, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 
11/06/2014) 
(TJ-RS - RSE: 70059684118 RS , Relator: Ivan Leomar 
Bruxel, Data de Julgamento: 11/06/2014, Quinta Câmara 
Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
09/07/2014)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO QUALIFICADO - RELAXAMENTO DA 
PRISÃO - POSSIBILIDADE - EXCESSO DE PRAZO 
CONFIGURADO. 
1. Se o réu permaneceu custodiado por mais de 90 (noventa) 
dias, sem que a instrução tenha sido encerrada, correta foi a 
decisão que deferiu o relaxamento da prisão. 
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10209130040600001 
MG , Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de 
Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA 
CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2013)

Diante do exposto, não havendo a nulidade apontada e restando 
configurado o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, conheço do 
presente recurso em sentido estrito, mas para negar-lhe provimento.

É como voto.
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