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ÚTIL SUGESTÃO
Um livro é uma obra de arte.
Publicado um livro, desencadeia-se 
uma série de apreciações, criticas e 
sugestões.
No nosso primeiro volume do 
DIREITO CONCRETO superou as 
expectativas em sua carinhosa e 
calorosa acolhida por aqueles que se 
dedicam ao Direito.
Satisfeitos e honrados nos sentimos em 
acolher a sugestão de inúmeros 
estudiosos, entre os quais, por escrito, 
se manifestaram nosso colega Eliézer 
Rosa e o advogado Dr. Daniel Aarão 
Reis, do Instituto dos Advogados do 
Brasil.
A útil sugestão é no sentido de que as 
sentenças venham acompanhadas do 
resultado do julgamento em segunda 
instância.
Ao final das sentenças encontrarão os 
leitores, sucintamente, o resultado no 
julgamento dos tribunais.
Nem todas vieram acompanhadas do 
resultado, presumindo-se, à falta desse 
dado, que estejam pendentes de 
recurso ou hajam transitado em 
julgado.
Na meta do constante 
aperfeiçoamento, solicitamos, com 
vistas ao terceiro volume, que nossos 
leitores continuem a apresentar 
sugestões e criticas construtivas.

Geraldo Magela Martins da Rocha 
Presidente do IMB





VITÓRIA SOBRE O MEIO
"Só aproveita o que é proveitoso." 

Emerson

DIREITO CONCRETO, essa elogiável antologia de sentenças de primeira 
instância, não à um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Foi um singu
lar momento espiritual, um admirável movimento cultural, a que todos deve
mos prestar nosso assentimento e reconhecimento, dado o valor novo que a 
obra veio emprestar ao nosso meio forense. Como o Advogado CAMUfi disse 
sobre seu livro "LETTRES SUR LA PROFESSION D A VOCAT”: esse volume 
é uma criação de família, uma obra de comunhão, também o dirá o homem de 
pensamento e realizações que. acorrentando as forças contrárias, naturais em 
todo movimento renovador, trouxe ti luz da publicidade essa obra pioneira, que 

definitivamente o ano judiciário de 1980.

Ao INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO BRASIL é que devemos ta 
manha conquista, num meio altamente intelectualizado, de significativos valo
res individuais, mas um mundo fechado, misoneista, conservador e individualis
ta, como é o FORO. Toda criação renovadora ou inovadora soa como rebeldia 
do espirito. E necessária muita decisão e coragem para um empreendimento da 
natureza c das proporções de DIREITO CONCRETO. A excelência da obra es
tá, tanto quanto posso entender o pioncirismo da coletânea de sentenças, em 
ser ela uma obra de comunhão. E de comunhão é a vida do INSTITUTO DOS 
MAGISTRADOS DO BRASIL. Hd nele um fervor de trabalho e de solidarieda
de que, ao primeiro súbito de vista, espanta, admira, para, depois, então, ga
nhar, no espirito do observador, um lugar de tranquila satisfação, que aquieta o 
sobressalto inicial. No CONTO CHINÊS do Dr. Francisco Campos está a exata 
imagem do mundo forense do nosso tempo. Aqueles três politicos que busca
vam na experiência de uma alta personalidade da política inglesa, as razões por 
que, no Parlamento chinês, nada acontecia, apesar da regularidade de seu fun
cionamento e da assiduidade de seus membros, obtiveram a resposta de que na
da acontecia no Parlamento chinês porque nada acontecia em nenhum Parla
mento no mundo. 0 sentido politico da resposta escapa-me inteiramente. 0 
que do dito CONTO rne ficou foi que, em nosso FORO nada acontecia, porque 
nada acontecia em FORO algum, por motivos fáceis de conceber e difíceis de 
expor. 0 mundo forense vive submetido e modelado pelo mito da COISA JUL
GADA, que, com sua característica imutabilidade, esculpe os homens do Direi
to e lhes comunica institivamente uma força negativa, que se opõe a tudo que 
pareça inovação ou mudança. Os Juizes, por sua essencial independência fun
cional. na soberba tarefa de julgar; na concentração pessoal dos problemas de 
sua jurisdição e no árduo trabalho de professores de si mesmos, nas interminá
veis vigílias de estudo e meditação, terão de ser, querendo ou não, necessaria-

marcou
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mente individualistas. Vivem no mundo dos autos e fora desse mundo exclusi
vista não têm tempo de seu para pensar em Associações e reuniões de classe, fo
ra dos momentos em que os altos problemas comuns os convocam a uma união 
sinérgica de pensamento e força coesiva.

Por outro lado, o procedimento regrado pela forma, pelo modo, pelo 
tempo e pela ordem dos atos processuais, envolve os Juizes nas malhas augustas 
do formalismo e os converte em vigias e guardas da disciplina processual, pela 
qual são os diretos responsáveis. Isso, que é a rotina da vida judiciária, toma as 
proporções duma prisão e acorrenta e manieta os Juizes, tomando-os exclusi
vistas, por amor de seu próprio trabalho. As Associações de classe têm sua alta 
importância, mas a noção do dever que invade a consciência dos Juizes os afas
ta de toda obra comum e de conjunto. Esse aparato de circunstâncias cria e ali
menta o individualismo forense. Há que haver um LÍDER, um companheiro 
que aglutine as aspirações dos Colegas, c se faça atuante, como representante e 
expoente do pensamento geral. Iniciada a obra de coesão, aliciam-se as vonta
des consentidamente, e nasce um nobre espirito de emulação e de colaboração 
que opera o milagre duma obra coletiva, de comunhão, e, sobretudo, inovado
ra, num ambiente individualista e conservador, como antes ficou dito.

Não é uma critica: é uma constatação daquilo que ocorre no meio foren
se. í, segundo estou pensando, um alto elogio dos Juizes.

DIREITO CONCRETO é uma experiência fascinante. As sentenças dos 
Juizes singulares, de regra, nascem e morrem nos autos. Soberbas peças de jU- 
rismo e sentimento de justiça, percorrido o caminho normal dos recursos, vão 
para o pó dos arquivos cartorais. Sentenças exemplares passam despercebidas 
dos Colegas e da elegante e sapiente classe dos Advogados. Só as partes e seus 
patronos ficam sabendo dos tesouros e das excelências da obra do Juiz que, en
tre vigílias e sofrimentos, passou ao papel a criação afanosa de seu espirito. Era 
realmente preciso que houvesse um órgão que expressasse e desse a medida do 
valor individual e coletivo da magistratura de primeira instância. E lição ordiná
ria que a sentença não deve apenas convencer as partes, mas também a opinião 
pública. Dai, a publicidade das audiências e a faculdade de publicação das sen
tenças em jornais e revistas. Os repertórios de jurisprudência só se interessam 
pelos pronunciamentos dos Tribunais. Têm em menos conta a sentença de pri
meiro grau, deslembrados de que se há uma jurisprudência dos órgãos superio
res da jurisdição, ela só se toma possível, porque há sentenças de primeira ins
tância recorridas. Os grandes Juizes do passado publicavam seu livro de sen
tenças. Era um instante romântico na vida do Juiz novo. E tal romantismo 
aparecia nitidamente visto até no titulo que, ordinariamente davam ao volume, 
como esse de "MINHAS PRIMEIRAS DECISÕES ". Havia em tal denominação 
a ternura do homem por seu trabalho, uma como que afeição paternal pelo pri
meiro filho de seu espirito de julgador. Eram as primtcias da alma do Juiz ena
morado da profissão e encantado com a nobreza de sua alta função. Depois, en-

VI!!



velhecido na arte de julgar, a pouca repercussão da obra. o aparente descaso do 
meio por ela, paralisava a mão do sentenciador e raramente aparecia um segun
do volume, já agora com títulos menos modestos, mais seguros e menos român
ticos. Volumes de A CORDÃOS, esses surgiram até em série de muitos tomos, 
como entre nós ocorreu uma vez. em quarenta anos. O FORO reclama tais 
obras dos colegiados. E que todos querem conhecer o pensamento dos Tribu
nais, por necessidade profissional. Lê-se um belo trabalho de defesa ou de re
curso, e, raramente, os profissionais da advocacia se autorizam com as senten
ças dum Juiz singular O que aparece é o ACÓRDÃO. A razão é fácil de intuir: 
a sentença do Juiz singular não tem publicidade fora da processual e obrigató
ria. A realidade ê a de que a diligente classe dos Advogados corre em busca do 
Venerando ACÓRDÃO que cai de molde, que esforça a posição da causa que 
defende. Achando-o, cobre-o, então, de elogios; em tomo dele desenvolve larga 
argumentação demonstrativa de que nele está a solução da espécie posta peran
te o órgão que a irá julgar. Mas esquecem-se todos que aquele caso decidido em 
segundo grau e que vem apoiar a pretensão do recorrente é obra escondida, 
oculta, que não aparece, dum modesto e afanoso Juiz singular. É a primeira ins
tância que sustenta a segunda e lhe oferece ocasião de brilhar. A matéria-prima 
da obra admirável e construtiva dos Tribunais c tirada das oficinas simples e es
quecidas dos Juizes singulares. Esses é que vão buscar pessoalmente os custosos 
materiais de construção. Elaboram-nos, esculpem-nos em bem elaboradas e fun
dadas sentenças, fazem primores de argumentação lógica, sentem os tremores 
da mão ao lançarem o tormentoso "JULGO", no seu trabalho solitário, sem 
ajuda, sem contar com assessores, lavrando a terra árida, rasgando caminhos no
vos, sozinho, criticado, por vezes, ferido pela incontinència verbal de recorren
tes pouco delicados, e ficam esquecidos, na via dolorosa dos que julgam sozi
nhos, trabalham sozinhos, vivem no isolamento de seu gabinete, nas longas noi
tes indormidas, fatigados pelo estudo, em busca da justiça no caso que lhes cou
be julgar. E muito claro que os Tribunais conhecem a obra dos Juizes singulares 
e sabem dar o valor que cada um tem; conhecem tudo que eles sabem e podem. 
Raramente, um ACÓRDÃO traz o nome do Juiz da sentença confirmada ou re
formada. O trabalho dos juizes singulares é trabalho de raizes que ficam debai
xo da terra, alimentando a árvore e sua bela e ramalhosa fronde que se vai ex
pandir nas amplas salas dos Tribunais. Um ACÓRDÃO canta a canção da Justi
ça; mas o canto que essa canção canta ressoa da sentença de primeira instância. 
Ela é que fornece o barro plástico para a obra de estatuários do Direito, que são 
os Tribunais. E o Juiz solitário e afanoso duma Vara singular que lavra o már
more, que afeiçoa o bronze, que alisa a pedra, dando os primeiros lineamentos 
da peça primorosa que os Tribunais aperfeiçoam e lhe dão fim e acabamento. 
Não è o Juiz singular um injustiçado. Nunca eu afirmaria tal coisa. Mas, é um 
operário cuja obra permanece na sombra, Ele, o Juiz solitário, é que lavra o 
campo; que o semeia, que o ceifa, só e de.sajudado. E quando a seara loureja e
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seus maduros frutos cobrem a plantação que cresceu nas orvalhadas das madru
gadas das solitárias vigílias do semeador, ninguém pergunta pelo lavrador, quem 
foi ele. que fadigas suportou, que riscos e perigos enfrentou, escoteiro e desprtt- 
tegido. Mas de agora em diante, nada poderá igualara recompensa que terão os 
Juizes, podendo, como poderão, apresentar aos companheiros de toda parte, 
aos mais diversos leitores as riquezas de seu saber. De agora avante, terão os 
Juizes o instrumento que faltava, para nele dedilharem a canção da Justiça, que 
até hoje solfejavam, em surdina, quase que para si mesmos, ou para as partes, 
listas, em boa verdade, só querem ouvir o final da sentença. Isso é o que lhes 
aguça os ouvidos e faz bater apressado o Coração. Do finíssimo lavor da ourive- 
saria, da forma e' da motivação; dos primores de argumentação buscados e 
aprendidos do manuseio diuturno de autores e livros, disso elas nem se dão con
ta. Do longo trabalho de construção lógica e doutrinária que dá vida e força à 
sentença, isso lhes passa despercebido, por não terem olhos de ver. Se a obra do 
Juiz é assim tão incompreendida e desprezada pelos que mais a deviam valori
zar, é indispensável que haja um órgão que lhes divulgue o custoso saber e a to
dos leve a voz do Juiz que fala na sentença. Um Juiz fala por sentenças, deci
sões e despachos. E se sua voz não é ouvida, senão pelos interessados na espé
cie? Necessariamente vem o desânimo, a descrença, diminui o anseio de melho
rar, de progredir. Todos desejamos ter o nosso auditório. Quem fala quer ser 
ouvido, e encontra na própria voz o embalo que o acalenta de seus dissabores, 
isso de que é tão cheia a vida do Juiz. DIREITO CONCRETO è, pois, o alto-fa
lante, que levará até os ouvidos da multidão a voz potente do Juiz, a quem as 
circunstâncias fizeram um quase mudo, e de suas sentenças, um solilóquio entre 
quatro paredes. Terão agora os Juizes seu auditório desejado, que os ouvirá e 
compreenderá sua fala. Um Colega não inveja outro Colega; ao contrário, ufa
na-se de ter irmãos que valham ao ver de todos. Não faço o elogio do ufanismo, 
mas encareço a necessidade da emulação, entre homens de saber, já que penso 
que os homens crescem por comparação. Dai o valor das biografias que estimu
lam. Um jurista-filôsofo aventou a idéia de que havería de haver nas Faculdades 
de Direito uma sala repleta de bustos e estátuas de egrégios homens que deram 
sua vida ao estudo do Direito, com a obrigação, para os alunos, os jovens estu
dantes, de passarem um período de aula, passeando, silentes, entre aqueles vul
tos da nobreza jurídica do passado. Passearão os Juizes, lendo a antologia de 
sentenças suas e dos Colegas, entre companheiros do mesmo caminho, saudan
do-se muda e mutuamente, num continuo esforço de superação de si mesmos, 
para o bem da classe. Não só nisso, mas principalmente nisso, residirá o imenso 
serviço que a todos prestará o compêndio de sentenças que servirá de lição a to
dos.

Fico em que DIREITO CONCRETO não servirá tão-somente a classe dos 
Magistrados. 0 fdósofo, o sociólogo, o estudioso dos temas sociais, alguma ho
ra encontrarão na obra os materiais de que necessitam para construírem seu
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pensamento, pois acharão nela um depoimento vivo e verdadeiro sobre nosso 
meio e nosso tempo. A nobre classe dos Advogados, quando se der conta de 
que a sentença do Juiz singular ensina mais e melhor a pensar juridicamente, 
dada a forma de exposição minudente da espécie, passará à categoria de leitores 
obrigatórios dessa formosa e ensinante coleção de sentenças. Nas Faculdades ju
rídicas terão os Professores em DIREITO CONCRETO um eficiente método de 
ensino, através do caso concreto. Um ACÓRDÃO ensina, mas ensina aos dou
tos. O laconismo e o autoritarismo conaturais às decisões dos egrégios Tribunais 
prestam-se menos ao estudo e ao ensino do direito vivo, aos estudantes e inici
antes da empolgante disciplina jurídica. Acredito-que, se houver um trabalho 
de aperfeiçoamento do ensino jurídico, entre nós, um livro de sentenças de pri
meira instância será o indispensável manual de classe.

Um dos males de que enferma o ensino do Direito é ser excessivamente 
teórico. O estágio para pouco servirá, se o estagiário já não trouxer consigo os 
conhecimentos propedêuticos e práticos que apenas terão de melhorar em con
tato com a vida vivida no FORO. 0 FORO é como o albergue da lenda, no qual 
o viajante só encontrava o que levasse consigo. No FORO é assim: só se encon
tra o que se traz. Creio na força renovadora a que está destinada essa obra de 
idealismo e desprendimento que nasceu do pensamento penetrante dum quase 
visioijatário.

No caminho de Falero para Atenas, Apolodoro contava a seus compa
nheiros de viagem o banquete havido em casa de A gatão. Assim começou o 
Banquete de Platão. Eu conto aos futuros homens do FORO o banquete espiri
tual que houve na Casa da Justiça, e continuará a haver, enquanto houver ho
mens de crença nos valores culturais da Magistratura, a mais gloriosa e, possivel
mente, a mais sofrida de todas as altas classes sociais.

E reafirmo convicto: DIREITO CONCRETO não é um ponto dc chegada, 
mas um ponto de partida. O que importa é não ficar a meio do caminho do em
preendimento, mas nele prosseguir com as forças generosas do espírito. Não é 
proibido chover no deserto, nem retirar do caminho dos homens as pedras que 
estorvam o caminhar. 0 tempo é de semear. Não importa que outros colham da 
nossa semeadura.

Uma obra de comunhão, uma criação de família. Aqui a beleza insuperá
vel da obra. 0 mais difícil e, para muitos, impossível, está feito. Agora importa 
que prossigamos sem desfalecimentos, nem paradas. 0 programa de ação de 
DIREITO CONCRETO está apenas nos tímidos começos de suas aspirações. As 
bases, porém, estão lançadas. Se quisermos, sobre elas ergueremos um monu
mento para a admiração e estimulo dos que, depois de nós, virão mais forres e 
mais aparelhados, para a fecunda e indispensável obra da Justiça.

Ehezcr Ros
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AÇÕES AO PORTADOR AÇÃO ANULATÓ- 
RIA - TERCEIROS DE BOA FÉ. Inoponibflida- 
de aos mesmos da extinção do mandato por eles 
ignorada.
(Sentença da Juíza de Direito Helena G. Bckhor)

Rio de Janeiro, RJ 
Processo n° 81.094

Vistos, etc.
1. E. P., assistido pela esposa D. S. P. e a sogra W. S. S., ajuizou a presente 
AÇÃO DE ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR, 
contra D. F. A. e terceiros interessados, alegando, em resumo, que adquiriu vá
rias ações ao portador, de sociedades cujos títulos representativos do capital 
são bursáteis, discriminando-os na inicial, a fls. 2 a 8; que as cautelas das referi
das ações ficaram guardadas, entre outros documentos, com o réu, D. F. A. 
que, desde o dia 02 de dezembro de 1974 saiu, como de costume, para o traba
lho não mais retomando ã residência, não sabendo a esposa informar seu para
deiro; que o fato foi denunciado à 6a. Delegacia Distrital e comunicado à Bolsa 
de Valores do Rio de Janeiro e às sociedades emissoras; que o autor se encontra 
injustamente desapossado dos titulos, todos eles regularmente adquiridos atra
vés de Corretores, em Bolsa, e assim, requeria a citação do réu, por mandado e 
por editais, juntamente com terceiros interessados, intimando-se as sociedades 
emitentes para depositarem os dividendos vencidos e vincendos, intimada tam
bém a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro para obstar a negociação dos titulos, 
julgada, a final, procedente a ação, declarando-se caducos os títulos reclamados 
e ordenada a lavratura de outros, em substituição, em determinado prazo pelo 
Juízo, condenado o réu ou eventuais réus, nas despesas judiciais, especialmente 
verba honorária. Instruiu a inicia] com os documentos de fis. 11 a 47.
2. Citação por editais, a fls. 81 e 241 (face ao aditamento requerido a fls, 
224). Petições das sociedades emitentes, a fls. 64/65 (com documentos de fis. 
66 a 68), 228 a 231 e 276, da C. S. C. 1. C.; 70 a 72 (com documentos de fis. 
73 a 76), 117, 236 e 301 das L. A. S. A.; 83 e 247 da P. B. S. A. P.; 94 a 96, 
151/152 (com documentos de fls. 153 a 156), 175 e 307 (com documentos de 
fis. 309 a 320), do B. B. S. A.
3. Citação de alguns detentores das ações, a fls. 94 a 96, e prccatónas, a fls. 
120/139 e 178/221. Intimada, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro manifes
tou-se a fls. 141 a 143 e 164/165. Os autores apresentaram petições, a fis. 86, 
88/89,99, 146, 221, 223, 291 e 299.
4. Contestação de G. 1. B„ a fls. 158/159, anexando os documentos de fls. 
160 a 162, aduzindo, em síntese, ter adquirido de boa fé, em 25/11/74, 1000 
ações ordinárias ao portador, emissão das L. A. S. A., devendo seu direito ser 
resguardado, acentuando somente ter chegado a comunicação do extravio dos 
titulos à empresa emitente em 10/12/74, feita a notificação em 08/1/75. Este 
contestante peticionou a fis. 213 e 288.
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5. Contestação dc A.E. D., a fts. 167 a 169, trazendo os documentos de fls. 
170 a 173, suscitando, preliminanncnte, a impropriedade da ação, c no mérito, 
requereu fosse julgada improcedente a ação, por ter o contestante adquirido 
suas ações no pregão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, em 03/12/1974, 
por intermédio da A. S. S. A. C. T. V., antes, portanto, da propositura da ação, 
tendo recebido da Cia. emitente bonificações e ações, ficando retidas 1.030 
ações decorrentes da subscrição, em consequência do ajuizamento desta deman
da.
6. Contestação de A. F. G. G. B., a íls. 216 a 218, salientando, inicialmente, 
a responsabilidade da corretora de Bolsa, relativamente à legitimidade dos títu
los que negocia, esclarecendo ter adquirido por intermédio da E.S.A.C.C.V.M., 
filiada à Bolsa de Valores de Santos, 1000 ações ordinárias, ao portador, de 
L. A. S. A., representadas pela cautela 249.213 que figura na inicial como per
tencente a W. S. S., não tendo ainda recebido as ações. No mérito, ressaltou o 
fato de serem as mesmas ao protador, negociadas por simples tradição, não po
dendo assim vingar o pedido inicial, por nSo dizer respeito aos terceiros de boa 
fé a falta cometida pelo réu. D.F.A., a quem os autores, levianamente, entrega
ram as ações aludidas. Rematou pedindo a condenação destes nas custas c ho
norários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Contestação da E. S. A. D. C. V. M„ sucessora da P. L. C. T. V. M. L, a 
fls. 250 e 255 argüindo preliminar relativa á ilegitimidade da parte, por se apre
sentar somente o autor, no pólo ativo da causa, quando, segundo a inicial, mui
tas das ações incluídas pertencem à sua esposa c à sogra que figuram irregular
mente, como assistentes. No mérito, deduziu argumentação concernente á im- 
proccdència da pretensão do autor, por só cabível a ação ajuizada, em caso de 
perda ou injusto desapossamento, ensinando a doutrina e a jurisprudência não 
se estender aos casos dc abuso de confiança ou de apropriação indébita a ação 
prevista no art. 342 do diploma processual civil anterior, consagrada no art. 
907 do Código vigente, pelo que, deveria ser rechaçado o pedido, condenado o 
autor nas cominações legais. Anexou os documentos dc fis. 256 a 271 e 279 a 
281.

7.

8. Réplica a fis. 283/284. Intervenção da Curadoria dc Ausentes, a fls. 321. 
É o RELATÓRIO. Examinados, decido:
Encontram-se reunidos, na presente demanda, os requisitos legais para o 

exercício do direito de ação. possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir 
e legitimação “ad causam” dos autores. E. P., sua esposa D. S P. c a sogra W. S. 
S.. Apesar de em todas as petições da parte autora constar somente o nome do 
primeiro, como salientado a fls. 252 e também refenr a inicial a figura proces
sual da assistência, na realidade, trata-se dc litisconsórcio ativo, apresentando- 
se, na espécie, a hipótese prevista no art. 46, II do CPC, estando os três postu-

9.
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lantes igualmente representados no feito e demandando, em conjunto, com ba
se cm idêntico fundamento.
10. A questão da inépcia da inicial, levantada primeiramente a fls. 142, pela 
Bolsa de Valores e a fls. 252 a 254, pela E. S. A. C. C. V. M., não se resolve da 
maneira simplória pretendida pelos autores, a fls. 283, baseando arrimo no art. 
‘>10 da lei processual civil, pois alguns dos contestantcs justificaram a não apre
sentação dos títulos, como o de fls. 216 que esclareceu ainda não ter recebido 
as ações adquiridas e outros atenderam à exigência legal, como o de fls. 1 58, 
anexando o certificado representativo das 1000 ações das L. A. S. A. (fls. 162) 
pelo que, admitimos e apreciamos todas as defesas oferecidas, ressaltando que 
com relação aos detentores mencionados a fls. 229 a 231 e 307 a 308 estender- 
se-ão os efeitos da decisão ora proferida, considerados os mesmos e os demais 
não localizados, como figurando no pólo passivo da causa, de vez que efetivou- 
sc a citação por editais.
11. A resposta à argüida impropriedade da via eleita será dada através da in
terpretação do art. 907 invocado pelos autores e que regula o meio processual 
cabível, em caso de perda ou injusto desapossamento de títulos ao portador 
(art. 1.509 do Código Civil), não aproveitando aos autores a afirmação inverídi- 
ca de que o réu D. F. A. era mero empregado (fls. 284), quando está mais do 
que assente nos autos a qualidade de mandatário do mesmo, comprovada pelos 
próprios autores, a fls. 18 a 25, 28, 31, 33, 41,44 e 47 (referindo ao canccla- 
mente da procuração). O fato, contudo, de estar configurado o mandato confe
rido ao aludido réu, pelos autores, não subtrai a estes o procedimento escolhi
do. por entendermos, como injusto desapossamento, não somente o oriundo de 
furto ou roubo, mas também o de apropriação indébita, como, ao que tudo in
dica. ocorreu no caso em tela, tendo o mandatário "desaparecido”, levando do
cumentos e ações pertencentes aos autores e que se encontravam em seu poder 
(fls. 15).
12. Admitida, assim, a ação intentada, resta examinar o mérito da causa, fe
rindo o delicado ponto relativo ao resguardo dos direitos dos terceiros de boa 
fé, adquirentes de diversos títulos mencionados na relação constante da inicial, 
tendo alguns desses adquirentes respondido ao chamamento a Juízo, contestan
do o pedido.
13. É evidente que desconhecendo o cancelamento do mandato, aqueles que 
transacionaram com o réu D. F. A. ou adquiriram os títulos através de correto
ras autonzadas. agiram de boa fé. como assinalado pelas defesas de fls. 158 a 
216 c às fls. 141, em pronunciamento da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, 
cabendo aos mesmos a proteção legal de seus direitos cujo alcance deve ser bem 
maior do que a mera satisfação através da indenização prevista no art. 913 do 
C. P. C. com a qual os autores pretendem ver dirimida a questão (fis. 222, n°2). 
Esquecem-se estes, entretanto, de que não basta a aplicação pura e simples de
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um artigo da lei para solucionar controvérsia que está a envolver centenas de 
pessoas que nada têm a ver com o caso (fls. 168) e cujo direito à posse legitima 
dos títulos deve ser assegurado, “por imposição da equidade e da segurança do 
comércio jurídico”, como proclamado por acórdão mantido pelo R.Ext.78149 
(R. T. J. vol. 71, pág. 553).
14. Aplica-se. na hipótese vertente, a regra segundo a qual é inoponívcl aos 
terceiros de boa fé a extinção do mandato, por eles ignorada. Comentando 
CARVALHO SANTOS a respeito do art. 1318 do Código Civil, prelecionou 
que "mesmo em caso de má-fé do procurador destituído, o ato será válido em 
face do terceiro de “boa fc" (Cód. Civil Brasileiro, vol. XV111, 7a. ed. pág. 235) 
Como se vê a boa fé conceituada como a ignorância do vício ou obstáculo à 
aquisição da coisa ou à prática do ato jurídico, tem encontrado guanda no cam
po do direito e verificada, na espécie dccidenda. com relação a inúmeros adr^ui- 
rentes dos títulos, imporá o acolhimento parcial do pedido, em face das razões 
deduzidas.
1 5. Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação para:

a) considerar válidas as aquisições e transferencias das ações levadas a ter
mo antes das respectivas citações dos compradores de boa fé que poderão exer
cer todos os direitos inerentes aos títulos, sem qualquer restrição;

b) considerar caducos os títulos adquindos ou transferidos após as res
pectivas citações para a ação. devendo, nesse caso, as sociedades emissoras ex
pedir novos, em substituição, no prazo de 30 (tnnta) dias.
16. Condeno os autores nas custas do processo e a pagarem honorários de ad
vogado que arbitro cm um quantum fixo de CrS 500,00 (quinhentos cruzeiros) 
paracada um dos réus que saíram vencedores na ação (Os. 158, I67e216).

P. R. 1.
Rio de Janeiro, 05 de maio de 1976.

HELENA G. BEKHOR 
Juíza de Direito
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ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA conexa com 
ação ordinária, objetivando esta a anulação de 
promessa de venda de imóvel, realizada por me
nor emancipada, sob a alegação de que a escritu
ra de emancipação não fora averbada no registro 
competente e de que o próprio pai a coagira a as
sinar o contrato. Adoção do procedimento ordi
nário para ambos os feitos. Averbada a escritura 
de emancipação, seus efeitos retroagem à data da 
sua lavratura. Relações incestuosas entre pai e fi
lha não induzem á conclusão de que esta firmou 
o contrato sob coação. Inexistência de prova de 
que o negócio se deu por preço vil e mesmo de 
que os promitentes compradores conhecessem a 
promitente vendedora e seu pai.
(Sentença do JuU de Direito Nelson da Silva Guimarães)

2a. Vara Cível 
Comarca de Nüópolis 
Processo n° 2873

Vistos, etc.
P. J. C. F. e sua mulher D. P. C., brasileiros, casados, ele militar, ela de 

prendas domésticas, residentes na rua C. F. D., 42, propõe a presente AÇÃO 
ORDINÁRIA contra T. S., brasileira, solteira, maior, residente na rua I., lote 
11, Quadra “C”, objetivando compelir a ré a assinar escritura de compra e 
venda do imóvel em que residem, cm cumprimento aos termos da escritura de 
promessa de compra e venda lavrada nas Notas do 3o Ofício, no livro 18-D, fls. 
256, em 7 de julho de 1971, alegando, cm resumo, que:

a) "Aos sete (7) de jullto de 1977 lavrou Escritura de Promessa de Com
pra e Venda, conforme documento de fls. 2, 3, 4 e 5, anexos a esta petição sen
do vendedora T. S.”;

b) “Efetuados a totalidade dos pagamentos na conformidade do acordo, 
conforme recibos, documentos anexos de fls. 6 (seis) a 42 (quarenta e dois), 
pretendeu o suplicante fazer a Escritura definitiva do Imóvel, tendo promovido 
todos os atos necessários, negando-se no dia combinado a vendedora assinar a 
Escritura definitiva de Compra e Venda (fls. 43 a 48 anexas). ”

c) "Não possui a Escritura de Promessa de Venda cláusula de arrependi
mento, ao contrário, em sua cláusula terceira diz que a presente escritura é feita 
cm caráter irrevogável, irretratável e obrigatória para as partes contratantes, 
seus herdeiros e sucessores e se encontra registrada no Registro de Imóveis con
forme anexo de lis. 47, com foro de eleição na Comarca de Nilópolis, conforme 
cláusula 6a. do Contrato de Promessa de Compra e Venda.”;

Corn a inicial, vieram os documentos de fls. 4/61.
Proposta a ação, inicialmente, em procedimento sumaríssimo, foi o mes

mo convertido em procedimento ordinário comum, conform» despacho de fls.
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71, em face da preliminar suscitada pela ré em sua contestação de lis. 72114, 
em que alega, em resumo, que:

1) "A contestante propôs contra os Autores P. J. C. F. e D. P. C. Ação 
de Procedimento Ordinário de nulidade da venda do imóvel objeto deste feito, 
pedindo distribuição por dependência para esse conceituado Juízo, dada a co- 
nexidade das ações.";

2) “A Contestante pede a V.Exa. que esta ação de rito sumarissimo seja 
apensada àquela de procedimento ordinário, para serem decididas simultanea
mente, consoante os termos do art. 105 do C. P. C.";

3) “Que o valor desta ação deve ser corngido para Cr$ 15.000,00, daí a 
Contestante impugnar o valor atribuído à causa pelo casal Autor de CrS 
1.000,00 (art. 259, item V do C. P. C.)”;

4) "Que no dia 7 de julho de 1971 o pai da Contestante, R. S„ coagiu es
ta a se emancipar e ao mesmo tempo a assinar a escritura de venda do imóvel da 
Rua C. F. D., lote 6, atual 42, nesta Comarca (Docs. 1 e 3), comprado por sua 
avó em seu nome, sem saber o que estava assinando.”;

5) “Que tanto o pai da Contes, como o comprador P. J. C. F„ ora Autor, 
estavam mancomunados, por isso que este fora premiado pela compra do imó
vel acima por preço irnsório. Efetivamente em 1971, o imóvel em litígio, de 
quarto, sala, cozinha, banheiro c varanda, construído de pedras e tijolos, cober
to de telhas Iranccsas, cm terreno de 9,00m por 20,00m, na época valia CrS 
50.000,00 a prestação c não a quantia irrisória de CrS I 5.000,00 em 71 presta
ções, sendo 24 de CrS 150,00 e 47 de 200,00 cada uma, com apenas CrS 
2.000,00 de sinal e princípio de pagamento; com direito a imissão de posse c. 
sobretudo, de caráter irrevogável, irretratável para as partes contratadas, seus 
herdeiros ou sucessores (Doc. 1)”;

6) "Que a coação está caractenzada, porque o pai da Contes, prevalecen
do e abusando de seu pátno poder a usou desde a idade dos 12 anos. mantendo 
com ela relação sexual, bem como a manteve sobre cárcere privado desde essa 
idade, proibindo-a de sair à rua e até de ir ao portão de sua casa sob pena de es
pancamento. A pretensão do pai da Contestante era de tomá-la maior através 
da emancipação, para poder vender, como vendeu, no mesmo dia, o imóvel ob
jeto desta ação cm conluio com o comprador Autor, sem medir as consequên
cias que poderíam advir (Docs, de 1 a 6).”;

7) "Que a contestante estava grávida do pai criminoso c ambicioso, quan
do fora coagida por este a se emancipar e assinar a escritura de venda, sem saber 
o que fazia, portanto prestes a ter o filho, o que ocorreu em 16 de agosto de 
1971 (Doc. 2), vindo este a falecer dias depois, isto é, no dia 26 de agosto.";

8) "Que nas épocas de vencimentos das prestações (Doc. I), estas 
recebidas pela Contestante sob coação e ameaças de seu pai que sempre a acom
panhou.";

eram
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9) "Assim sendo, a venda do imóvel objeto desta ação deve ser anulada 
(Does. 1 a 6). devendo, portanto, ser julgada improcedente a presente ação. 
com a condenação dos Autores a restituirem à Contestante o referido imóvel, 
com rendimentos c danos causados desde a sua indevida ocuplçáo até real resti
tuição. conforme se liquidarem na execução, custas c honorários advocaticios 
na base de 20% sobre o valor deste leito. Com o protesto por todo o gênero de 
provas e especialmentc pelos depoimentos pessoais dos Autores, por inquirição 
de testemunhas c por vistoria com arbitramento."

Com a contestação vieram os documentos de fls. 75/94.
Por outro lado. distribuidaa este Juízo por dependência à ação antes pro

posta. em face de conexidadc. I. S. propõe AÇÃO ORDINÁRIA contra P. J. 
C. F. e sua mulher D. P. C.. objetivando a anulação do negócio jurídico malsi- 
nado. com a consequente restituição do imóvel, "com rendimentos e danos 
causados desde a sua indevida ocupação até real substituição, conforme se liqui
darem na execução", trazendo a inicial as mesmas alegações de mérito constan
te de sua contestação na ação apensada.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 5/15.
Contestação de tis. 20/29. alegando os Réus, em resumo, que:
a) "Quanto a não saber o que estava assinando, é uma declaração feita pe

la Suplicante, de quem pretende se esquivar á responsabilidade e de um einismo 
revoltante, tendo em vista a sequência de atos que concluíram na venda do imó
vel. NÃO PODENDO A SUPLICANTE POR PIOR PROCEDIMENTO QUE TE
NHA PRETENDER DIZER QUE NÃO SABIA. TAMBÉM. O QUE RECEBIA 
NA AGÊNCIA DO B. N. DA A. M.. EM 71 (SETENTA E UMA) PRESTA
ÇÕES O QUE FAZIA, VOLUNTARIAMENTE. JÁ LIVRE DA ALEGADA 
COAÇÃO, POIS LOGO APÓS A VENDA DO IMÓVEL. RESPONDENDO 
PROCESSO CRIMINAL. O PAI SE EVADIRA.”:

b) “Foi justo, também, o preço pago pelo imóvel, pelo menos era o preço 
e a forma comum de pagamento para um imóvel, "uma meia água”, naquelas 
condições mínimas de conservação e conforto. Muito distante do centro. Sen
do, também, comum, as cláusulas contratuais de irrevogabilidade c irretratabili- 
dade para as partes contratadas, seus herdeiros e sucessores, comum nos contra
tos de compra e venda, principalmente, de imóvel.”;

c) “O procedimento do pai junto à filha, conforme alegações no item 3 
(três) da petição inicial, de um tarado sexual, não caracteriza qualquer coação 
quanto a venda do imóvel. Independe de outro qualquer comportamento, a 
conduta sexual condenável, que pode se manter irregular, apenas na conduta se
xual, não se projetando sobre outro qualquer tipo de procedimento.”;

d) “Difícil se torna aceitar a coação na venda do imóvel, para um imóvel 
vendido a prestações - QUE VANTAGEM TERIA O AGENTE QUE COAGIU.
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Numa venda airavés de corretor, C. E. J. S. N. - Av. M., 31 • sala 204 - Nilópolis 
Estado do Rio de Janeiro. COM 0 PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

ATRAVÉS DE REDE BANCÁRIA - AGÊNCIA DO B. N. DA AV. M. - NILÒ- 
POL1S. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Mais fácil admitir um processo de 
convencimento, se é que houve, para um imóvel em estado precáno de conser
vação. O mesmo convencimento que permite aos pais obngarem os filhos aos 
primeiros cuidados com o corpo e a saúde, que os obnga ir ao colégio e que. le
gitimo. jamais teve o nome dc coação.";

e) "Apenas para argumentar, tivesse, realmente, havido coação e elimina
dos estariam todas as possibilidades dc exploração do fato pela Suplicante, com 
a conduta da Suplicante nesta Ação. Denunciado o pai da Suplicante criminal- 

ra/ão do relacionamento sexual dc pai e filha, moralmente condena-mente, em
vel. passou este a responder processo e cvadiu-se, conforme declarações da Su
plicante aos suplicados c ao seu advogado. Cessou, então, logo no inicio da 
da, toda c qualquer coação que podería exercer o pai sobre a filha que tinha jà 
orientação jurídica. ERA A OCASIÃO EM QUE DEVERIA A SUPER ANTE E 
VENDEDORA REAVER O IMÓVEL OU CORRIGIR 0 PREÇO NÃO O

ven-

FEZ'";
I) 'RECEBEU SEM COAÇÃO A TOTALIDADE DAS PRESTAÇÕES E 

SABIA O QUE ESTAVA RECEBENDO. AUTORIZOU O COMPRADOR A 
TRATAR DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO 
DA ESCRITURA DEFINITIVA PARA AO FINAL AMEAÇAR 0 COMPRA- 
IX)R DL SÓ ASSINAR A ESCRITURA DEFINITIVA SE OS SUPLICADOS 
LHE DESSEM MAIS UMA QUANTIA. TENDO DEPOIS. NO DIA DA AUDI
ÊNCIA DA AÇÃO DL ADJUDICAÇÃO PRETENDIDO ACORDO ABSUR
DO. CHEGANDO A PRETENDÍ R EM ACORDO PARA ASSINAR A ESCRI 
TURA. CrS 50.000.00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS) À VISTA. DIZEN
DO SÓ PODER RESPONDER SL CONCORDAVA COM CrS 20.000,00 (VIN
TE MIL CRUZEIROS) LM PRESTAÇÕES DE CRS CrS 500,00 (QUINHEN
TOS CRUZEIROS). APÓS OUVIR OUTRA PESSOA. DE CUJAS RELAÇÕES 
NÃO SE SABE DIZER EXISTENTE COM A SUPLICANTE E QUE. QUANIX) 
CHAMADO A COMPARECER NO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL SE APRESENTOU COMO 
PAI DE CRIAÇÃO DA SUPLICANTE, SÓ INTENTANDO A PRESENTE 
AÇÃO POR TER O SUPLICADO MOVIDO AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 
COMPULSÓRIA.”;

g) "O COMPORTAMENTO DA SUPLICANTE EM RECEBER A INTE- 
GRALIDADE DO PREÇO, SABENDO O QUE ESTAVA RECEBENDO. PA
RA SÓ DEPOIS, AGORA, AO FIM, POR NÃO VER SATISFEITOS SEUS 
DESEJOS, QUERER PRETENDER ANULAR A VENDA É DE MÁ CONDU
TA E DE CONDENÁVEL “MÁ FÉ”, PARA QUEM RECONHECEU A VALI
DADE DA VENDA, RATIFICANDO-A NO RECEBIMENTO DA TOTALIDA-
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DE DO PREÇO. RATIFICADA. NINGUÉM PODE NEGAR QUE ESTEJA A 
VENDA. PELA SUPLICANTE, NO RECEBIMENTO ESPONTÂNEO SEM 
COAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA DA INTEGRALIDADE DO PRE
ÇO.”;

h) "Mentirosas as afirmações contidas no item 5 (cinco) da contestação. 
Quando do recebimento das prestações, logo no inicio - foram estas as pala
vras verbais da suplicante - cvadiu-sc o pai da suplicante em razão do processo 
criminal contra ele movido. Assim foram recebidas pela suplicante, praticamen
te, a integralidade das prestações, através da rede bancária. Sendo que uma das 
últimas prestações retirou a Suplicante o documento de recebimento do Banco 
antes do vencimento, mandando diretamente o irmão receber o pagamento na 
casa do comprador, porque não podia esperar ";

i) "Tendo, também, a própna suplicante, T. S., recebido dirctamente, na 
casa do suplicado uma das últimas prestações, ocasião cm que ficou surpresa 
com as reformas da casa que teve melhorada de muito a aparência do imóvel, O 
QUE LHE DESPERTOU A AMBIÇAO E A DESONESTIDADE QUE TERMI
NOU NESSE PROCEDIMENTO POR TODAS AS FORMAS CONDENÁVEL";

j) “Coação, permissa máxima venia, para voltar ao assunto, não se taz em 
setenta e uma prestações, numa venda através de corretor, em que se lhe paga a 
participação de corretagem, com pagamento através de rede bancária. Coação 
se efetua em venda a vista, direta (sem intermediário, corretor), pagamento no 
manual, em que o agente coator recebendo o preço em mão se beneficia do pre
ço pago. MENTIROSA A ALEGAÇÃO DA SUPLICANTE. VENDEU O IMÓ- 

'VEL E SABIA O QUE ESTAVA FAZENDO, RECEBEU, VOLUNTARIA
MENTE, A TOTALIDADE DO PREÇO.";

k) “Quanto ao cárcere em que era mantida a filha, paralelamente, surge a 
figura de um irmão, que em cárcere não era mantido. E que foi a residência do 
comprador, receber, por determinação da suplicante, uma das prestações, dire
tamente, na casa do comprador. ”

Com a contestação, vieram os documentos de fls. 30/32.
Em tempo de réplica, manifestou-se a Autora, enfatizando a não averba- 

ção de sua emancipação nos Cartórios competentes à data do negócio judicial.
Despacho saneador uno e írrecorrido às fis. 106v/107, e audiência de con

ciliação, instrução e julgamento, conforme termo de fls. 116, todos dos autos 
da ação primeiro distribuída a este Juízo.

TUDO VISTO E EXAMINADO, DECIDO:
A Ré, na Ação Ordinária de Adjudicação Compulsória, impugna o valor 

da causa que, a ser ver, deveria ser aquele do valor do contrato, nos termos do 
item V, do art. 259 do Código de Processo Civil.
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Todavia, tal impugnação escapa ã apreciação do Juízo, porquanto não 
obedeceu a Ré o procedimento ditado pela norma do art. 261 do Código de 
Processo Civil.

No mérito, uma das partes pede o cumprimento da obrigação fixada no 
contrato, enquanto a outra, cm ação conexa, pede a invalidade do negócio jurí
dico, alegando coação de terceiros que se traduz no fato da escritura de pro
messa de compra e venda haver sido por ela assinada quando carecia de averba- 
ção no cartório de registro competente a escritura de sua emancipação, lavrada 
no mesmo dia daquela, e, ainda, pelo fato de manter, desde doze anos de idade, 
relações sexuais com seu pai, o que diz bem a sua subordinação à vontade dele.

O primeiro argumento nada aproveita à promitente vendedora, porquan
to averbada a escritura de emancipação no seu registro de nascimento, como de 
fato o foi, seus efeitos se retraem à data de sua lavratura.

É bem verdade que o item II, do Art. 12, do Código Civil, somente fixa a 
atribuição judiciária para o registro de emancipação. Mas é verdade também 
que o parágrafo único do Art. 91 da Lei 6.015, de 31/12/73, é, na interpreta
ção meramente gramatical, inciso dt que:

“Antes do registro, a emancipação, em qualquer caso não produzirá efei
to.”

Em “qualquer caso”, no dizer da lei, se refere aos meios por que poderão 
ser concedidas as emancipações, isto é, por ordem judicial ou por ato dos pais 
que a concederem a seus filhos.

É evidente a imperfeição legislativa quando lança a norma em parágrafo 
que, a rigor, devia se referir ao artigo.

Todavia, por se tratar a emancipação de ato irrevogável pelo emancipado, 
bem mesmo por aquele que concedeu o benefício, os efeitos da sua averbação 
no competente cartório de registro civil afastam a possível nulidade de atos 
subsequentes à emancipação, com base na incapacidade.

Aliás, WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA é categórico ao afirmar
que:

“Antes do registro, a emancipação, cm qualquer caso, não produzirá efei
tos. Desde que efetuado o registro, este retroagirá seus efeitos à data da 
emancipação”. (Comentários á Lei de Registros Públicos, pág. 289 • 2a. 
Edição - Forense - 1979 - grifei).
Entendo, póis, que o instrumento de emancipação - que aliás não é 

gível somente por instrumento público - . é dotado, por si só, de plena eficácia 
inter partes, constituindo o seu registro mera formalidade para a aquisição da 
eficácia ERGA OMMINiS, com o escopo de proteger e assegurar os atos prati
cados pelo emancipado contra a oponibilidade de terceiros, no que diz respeito 
à capacidade.

exi-
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Ora, na hipótese, a incapacidade da vendedora para o ato que se diz in- 
quinado de nulidade não é alegada por terceiros, mas sim pela própria emanci
pada, sob o fundamento da inexistência de registro do ato que a emancipou.

Portanto, a averbação da emancipação no cartório competente tem o 
condão de retroagir seus efeitos à data do ato, validando, em consequência, no 
que diz respeito a capacidade da vendedora, a escritura de promessa de compra 
e venda.

Por outro lado, a prova produzida nos autos não leva à convicção de que 
a autora tenha sido coagida a assinar os instrumentos, ou mesmo que o fez por 
ignorância de seus termos.

Não ficou certo que o pai da vendedora a tenha subjugado sexualmente, 
resumindo-se a prova por ela produzida em meras peças de inquérito policial 
(fls. 10/12 da Ação por ela proposta) e na afirmativa da testemunha A.R.C. de: 

“Que sabia, por ouvir dizer, que T. mantinha relações sexuais com seu
pai."

A mesma testemunha afirma que:
"por inúmeras vezes conversou com T. na rua c a sós nos momentos em 

que seu irmão ou seu pai a deixavam sozinha para jogar sinuca." (Ils. 123 grifei).
Outra testemunha arrolada por T.. J. P. L. afirma que:
"nunca assistiu sobre atos dc coação de R. sobre sua filha T. para a venda 

de um imóvel de propriedade desta" (fls. 1 24).
J. V.. "que despende numerános para pagamento de advogado e custas 

objetivando a defesa dc T.” e "era muito amigo de seu pai", corrobora na afir
mativa dc que.

“não sabe de qualquer ato de R. S. que se pudesse traduzir cm coação pa
ra a venda do imóvel” (Ils. 123).

Como se vê, as próprias testemunhas arroladas por T. afirmam que desco
nhecem qualquer coação por parte de seu pai, inclusive para venda do imóvel 
de sua propriedade.

No que diz respeito a relações incestuosas, é bem verdade que o seu co
nhecimento se restringe aos parceiros, sendo, por isso mesmo, difícil a sua pro
va, só aferivel mediante convicção do seu conjunto.

De qualquer modo, a prova não aproveita, nesse aspecto, a vendedora, 
pois que indícios ou circunstâncias não ofereceu para tnlirmar a sua alegação, a 
não ser a sua própria palavra.

Nem mesmo o fato de viver segregada em seu lar resultou provado, por
quanto A. R. C. afirma que por inúmeras vezes "conversou com T. na ruae a 
sós” (fls. 123).

l". dc saber que I., então com 19 anos de idade, alfabetizada e com racio
cínio normal, como aferiu este Juízo, não poderia ver nas atitudes de aconse-
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lhamento de seu pai, para a efetivação do negócio, como suficientes a ponto de 
viciar a sua vontade.

Tudo leva a crer, pelas provas dos autos, que o temor de T., com relação 
ao seu pai, era meramente reverenciai, insuficiente, a toda prova, para caracteri
zar coação (art. 100, do Código Civil).

As alegações de que o comprador com o pai da vendedora se uniu para a 
coação também não estão provadas.

Ao contrário. A prova leva à convicção de que o comprador só veio a co
nhecer a vendedora e o seu pai no ato da assinatura do instrumento, de vez que 
todo o negócio sofreu intermediação da corretora E. J. S. N., que afirma que 
"o preço e condições” do negócio foram os mesmo constantes do mandato que 
recebeu da vendedora, sendo que "o preço era o corrente na praça".

Afirma, ainda, a corretora E. que:
"Esteve na casa de T. c com ela se entendeu, se recordando até que, tanto 

ela como seu pai, davam ênfase ao recebimento de sinal.” (fls. 121).
Ném mesmo a alegação de que o negócio se deu por preço aviltado não 

socorre a vendedora, pois que se assim fosse outros se apressariam a comprar o 
imóvel, porquanto afirma E..

"muitas outras vc/.es o imóvel foi mostrado a pretensos compradores”.
(fls. 121).

Nenhuma prova foi feita em sentido contrário, restando, por isso. a con
vicção de que as afirmativas de fc. hão de ser cridas.

Alega, ainda, T.. que os instrumentos foram por ela assinados sem ao me
nos conhecer os seus termos.

Todavia, essa alegação não vem corroborada por qualquer prova, ainda 
mais porque a escrevente que lavrou os instrumentos afirma que:

“fez a leitura dos termos na presença das partes porquanto é este o seu 
procedimento quando da lavratura de quaisquer escnluras feitas”, (fls. I 20).

Há de se ressaltar, ainda, que a vendedora, que "vivia àsexpensas de seu 
pai", afirma que. pcssoalmcntc procedeu ao levantamento dos depósitos bancá
rios feitos pelo comprador, mas que sempre "ia acompanhada de seu pai ou de 
seu irmão, a quem no mesmo momento transferia o dinheiro recebido", (fls. 
118).

Ora. bem se ve que. recebendo os valores correspondentes ao depósito 
feito pelo comprador, não só transferia, "no mesmo momento”, o dinheiro ao 
seu pai. mas também ao seu irmão E. S..

Não há de se traduzir a entrega do dinheiro a seu pai. assim como a seu ir
mão. que. por sua vez. fazia a sua entrega àquele, como coação, mas procedi
mento de uma lilha reprimida pela nomial autoridade paterna, ainda mais que 
"vivia às expensas de seu pai".
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Kcssalte-se, ademais, que a própria vendedora firma que recebera a “últi
ma prestação diretamente das mãos do comprador" (fis, 118), devolvendo-lhe 
o respectivo título de crédito, pois por ele foi o mesmo, por cópia, junto aos 
autos às fis. 45.

Esse recebimento, confessado pela própna Autora, que à época já estava 
afastada de seu pai e de seu irmão, não deixa dúvida de seu conhecimento e 
aceitação do negócio jurídico estampado no instrumento que impugna.

Por derradeiro, ve-se que o comprador cumpriu com suas obrigações 
midas no contrato, devidamente registrado no Registro de Imóveis competente, 
tanto que provou com os títulos de crédito, que junta, por cópia, às fis. 9/45, 
ainda mais que a vendedora não suscitou a falta de qualquer parcela do preço.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO.ORDINÁRIA DE AD
JUDICAÇÃO COMPULSÓRIA proposta por P. J. C. F. e sua mulher contra 
T- S., e, IMPROCEDENTE a ação proposta por esta contra aqueles, para o fim 
de adjudicar o imóvel ao comprador, servindo esta como título para o respecti
vo registro imobiliário.

Outrossim, condeno T. S. nas custas e honorários advocatícios de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do contrato, deixando, por outro lado, de conde
ná-la em honorários advocatícios na ação por ela proposta por não pedidos pelo

assu-

réu.
P. R. I.
Nilópolis, 13 de junho de 1980.

NELSON DA SILVA GUIMARÃES 
Juiz de Direito
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ADOÇÃO - Anulação das Escrituras. Inadmissi
bilidade da estipulaçáo de condições ou termo, 
para a perfeição do ato. Artigo 375 do Código de 
Processo Civil. Interpretação.
(Sentença da Juíza dc Direito Helena G. Bekhor)

Rio de Janeiro, RJ 
Processo n° 48,252

Vistos, etc.
1 - RELATÓRIO:
G. B. M. e sua mulher L. T. M. propuseram contra I. M. a presente ação 

ordinária de Anulação de Adoção dos menores M. C. M. R. e C. S. R. F., filhos 
de C. S. R. N., já falecido, e da ré I. M. D., residente no B. F., 46, Paris, França, 
requerendo a citação do Dr. V. P., com poderes bastantes para recebê-la, ale
gando, em resumo, o que se segue:

a) que os autores pretendem exonerar-se da condição de pais adotivos, 
tendo decorrido tal condição de um imperativo circunstancial não mais preva- 
lente, salientando-se que os autores são avós dos adotados;

b) que, através de escrituras públicas procederam a adoção dos menores 
M. C. e C., filhos naturais de C. S. R. N. e I. M., esta última filha legítima dos 
autores, sendo lavradas as escrituras em 15/5/61, representados os filhos adoti
vos pelos pais;

1.

c) que, apesar dc aparentemente lícito o ato jurídico através do qual os 
autores se tomaram adotantes, em verdade jamais usaram das prerrogativas de 
pais adotivos, não operando, assim, a adoção, seus efeitos, tendo sido a vontade 
e intenção de ambos obstadas, por terem incidido em erro, movidos por senti
mento que não se coadunava com os princípios que regem o instituto da ado
ção;

d) que os adotados tinham pais vivos, mas desavindos e se socorreram dos 
autores para regularizarem uma situação e nunca para transformá-los em pais 
adotivos, tanto que não chegou a haver o exercício propriamente das funções 
inerentes à adoção;

e) que um vício de origem está exigindo anulação da escritura de adoção, 
por terem sido inseridas condições impossíveis, privando o ato de produzir os 
seus efeitos de direito, consoante o magistério de Clóvis, Carvalho Santos e Tei
xeira de Freitas;

0 que o autor é pai da mãe das crianças adotadas, sendo casado, em se
gundas núpcias, com a autora L. T. M, não advindo filhos desse matrimônio e, 
assim, pelo menos com relação à autora, não havia como estabciccer-se 
condição impossível, impedindo os filhos adotivos de participarem de sua su
cessão, consoante o disposto no art. 375 do Código Civil, frontalmente fendo 
com a inserção daquela condição contrána à lei, nas esenturas lavradas cm 
15/5/61, verificado o erro na escritura de 7/8/69, na qual se afirma expressa-

uma
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que as adoções foram subordinadas a duas condições, o que é vedado

g) que o pai dos menores lalcceu e a mãe os transportou para o extenor 
onde contraiu matrimônio, permanecendo os filhos em sua companhia c. desta 
lorma. não produ/indo eleitos a adoção em causa, impõe-se a declaração de sua 
nulidade. consoante o entendimento da doutrina e jurisprudência, citada a rc, 
na pessoa de seu advogado, paia acompanhar o picsente feito. Instruiu a inicial 
com os documentos de fls. 8 a 18.
2. A ré. através de seu patrono, confessa o pedido, a lis. 22/23. aduzindo 
comeidir o seu interesse com o dos autores, para tornar sem efeito a adoção de

filhos, pedindo a procedência da ação. face à situação de fato e de direito 
Pronunciamento da Curadona de Família, a lis. 25. com o despacho de fls. 27. 
determinando o funcionamento da Tutoria Judicial, dada a colisão de interesses 
dos incapazes com os seus representantes legais, insurgindo-se os autores, ás tis. 
28/30 e mantido o despacho impugnado, a fls 31; pronunciamento da Tutona 
Judicial, a fls. 32/33, pleiteando, no mérito, a improcedência da ação, por não 
ter sido apontada qualquer causa que desse motivo á nulidade da adoção, bem 
como não foi invocado qualquer fato que impusesse a anulação do ato. pois as 
condições apontadas não o invalidam, devendo ser consideradas como 
tentes ou não escritas, sem prejuízo da adoção, estando os casos de dissolução e 
extinção previstos nos arUgos 373 c 374 do Código Civil c em nenhuma deles se 
enquadram os fatos expostos na 
ciai, coadjuvada pela Curadoria de Família, a lis. 34. veio aos autos a petição de 
fls. 35, acompanhada da procuração de lis. 36.
3. Retificado o nome dos réus (lis. 43), nova promoção da Tutona. a fls. 
44/44v, respondida a fls. 49/50, somente pela autora, cm virtude do falecimen
to do autor (folhas 46/47) e. reiterando, a fls 57/58, os argumentos quanto à 
validade da procuração outorgada pela menor, a fls. 36. considerada meficiz. 
pela Tutona. por não atender ao disposlo no art 1.289 do Código Civil (fls. 
44v). O minucioso despacho de fls. 61 a 63 decidiu a questão, determinando 
a citação dos menores, na pessoa do Curador Especial, já nomeado, ou seja. o 
Dr. Tutor Judicial e admitindo o direito ao ingresso no feito, de I. M.. na condi
ção de assistente dos réus menores, seus filhos de sangue

4. Réplica, a fls. 66 a 70. com reiteração de argumentos c acentuando a dis
tinção entre a adoção simples, o caso dos autos, c a legitimação adotiva, trazen
do o pensamento de juristas alienígenas. Despacho sancador. irrecorndo. a fls. 
72/72v. Audiência de instrução e julgamento realizada consoante cópia do ter
mo de fls. 89/89v, com o depoimento de fls. 90/90v. acostados os documentos 
de fls. 86 a 88 e postulado, na oportunidade, o cancelamento da habilitação pa
ra casamento do menor C. S. R. F„ perante a 5a Circunscnção do Registro Ci
vil, opinando pelo indeferimento, a Curadona de Família, a fls. 95. acatada a 
promoção pelo despacho de fls. 95v. Depoimento pesssoal da ré. M. C. M. R.. a

mente 
por lei;

seus

mcxis-

inícial. Atendida a promoção da Tutona Judi-
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(Is. 101/101V. Novos documentos acostados a fls. 118 a 160, prosseguindo-se a 
audiência dc instrução e julgamento, a fls. 164 e tomados os depoimentos de 
fls. 165 a 168v. Pronunciou-se a Tutoria Judicial, a fls. 171 e, sobre a petição 
de fls. 172/173, a Curadoria de Família, a fls. 174. Memoriais apresentados a 
fls. 183 a 193 c 196 a 207, ratificando a Curadoria de Família, a fls. 208v, o 
parecer da Tutoria Judicial, no sentido da improccdéncia da ação.

Examinados, decido:
II-MOTIVAÇÃO:

5. Sem a “quase algidez” que nos foi atribuída pelo ilustre patrono da auto
ra (fls. 195, Io parágrafo), mas com a serenidade (não excessiva) que qualquer 
decisão impõe ao julgador, máxime cm se tratando de matéria delicada como a 
dos autos, é que adentraremos nas considerações sobre a invalidade ou não, da 
adoção dos menores réus, pugnada pela autora que traz, em seu prol, a lição de 
mestres de nomeada, referidos no memorial de fls. 183 a 193, ao qual nada fi
cou a dever a erudita exposição de fls. 196/207.
6. Concertada a adoção dos menores réus, M. C. M. R. e C. S. F. R.. foram 
assinadas as escrituras de fls. 15 a 18. nas quais foi inserida a condição quanto a 
não terem os adotados, “em hipótese alguma, em razão da adoção, qualquer di
reito à sucessão hereditária dos adotantes, em conjunto ou isoladamente, con
trariando, assim, essa cláusula, o disposto no art. 375 do Código Civil, pelo qual 
não se admite condição, nem termo, para a perfeição desse controvertido ato 
civil, condenado por muitos, mas enaltecido por outros, por seu caráter huma
nitário e benemerente. Dessa forma, a inserção da malsinada cláusula viciou ir
remediavelmente o negócio jurídico, por se tratar a adoção de “ato puro, que 
se realiza pura c simplesmente, não tolerando as aludidas modificações dos atos 
jurídicos” (WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Direito de Família, 2o 
volume página 273, 8a. edição), não sendo o caso, apenas, como pretende sin
gelamente a zelosa Tutoria Judicial e no mesmo sentido, a ilustrada Curadoria 
de Família de reputarem-se como inexistentes ou não escritas as vedadas condi
ções pelo fato de “quaisquer cláusulas que suspendam, alterem ou anulem os 
efeitos legais dc adoção são proibidas; sua inserção na escritura anula radical- 
metric o ato” (Revista Forense, 117/437).
7. Mesmo as razões expostas pela assistente c mãe de sangue dos réus, a fls. 
196 a 207, não podem ser acatadas, por não ter a anulação guarida, corn base

alegado erro de consentimento, conturbando a manifestação da vontade da 
autora (fls. 4, 2o parágrafo. 90 c 193) e sim pelo sólido fundamento já exposto, 
ou seja, a existência, nas inquinadas escrituras, da condição referente à sucessão 
hereditária. A própria lição dc Antonio Chaves, trazida a fls. 203, n° 1 2 e 204, 
deve ser entendida através do estudo da matéria, em caráter global, cuidadosa
mente exposta a fls. 373 a 378 da citada obra e que nos leva ao inarrcdável con
vencimento de que a aposição da cláusula vedatória tomou nulo o ato, não po-

no
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(lendo ser resolvida a questão, simplesmente considerando-a como “determina
ção não escrita” (pág. 374 da mencionada ADOÇÃO E LEGITIMAÇÃO ADO
TIVA).

Na espécie decidcnda, as circunstâncias que envolveram o processamento 
da adoção, bem como as posteriores, demonstram que jamais houve, principal- 
mente por parte da autora, a intenção de atender às finalidades precípuas do 
instituto de amparo e conforto recíprocos entre adotantes e adotados, sendo 
que estes residiram com os pais adotivos, por poucos anos, permanecendo, de
pois, sob a inteira responsabilidade da mãe, I. M„ que sempre agiu como se o 
vínculo adotivo nunca tivesse existido, assinando todos os documentos relati
vos aos menores (fls. 166 e 166v) e chegando até a emancipar o filho C. (fls. 
86), sem a imprescindível interferência da mãe adotiva a quem cabia o pátrio 
poder, na forma do art. 392, IV, do Código Civil.

8.

9. Em que pese a regularização processual do feito, através do minucioso 
despacho de fls. 61 a 63, não podemos deixar de levar cm conta, no exame do 
conjunto probatório, a confissão do pedido manifestada a fls. 24 e 36, apesar 
do retrocesso posterior, procurando I„ em seu depoimento, fazer taTrula rasa da 
concordância expressa, quanto à anulação da adoção, afirmando.com ingenui
dade, “que a depoente assinou o aludido documento desconhecendo o teor do 
mesmo", o que, francamente, não convenceria nem mesmo a um incauto, con
trapondo-se suas declarações às da filha, como ressaltado, como propriedade, a 
fls. 185, tendo sido a adoção, em suma, a única solução que se apresentou aos 
aflitos adotantes, ante as sérias contendas entre a mãe c o pai dos menores (fls. 
168), resolução imediatista visando às contingências de uma situação de fato, 
tanto que, apesar da ratificação, pelo falecido autor, da intenção de manter o 
vinculo adotivo, em 1969 (fls. 13), ingressou com esta ação, em 1970, não 
prosseguindo, por ter falecido durante o curso da mesma. Quanto à autora, deu 
provas inequívocas de não aquiescer ao liame adotivo, a qual, inclusive, já pro
curara desfazer através da escritura de dissolução amigável do vínculo de ado
ção (fls. 12 a 14).
10. Qualquer que seja a posição cm que nos coloquemos, quanto à natureza 
jurídica da adoção, entre as vánas concepções, privatistas ou publicistas, do ins
tituto, foi o mesmo contemplado no direito familiar, não admitindo auto-regu- 
lação como os negócios patrimoniais e muito menos, cstipulação de condições 
que, mesmo podendo ser incluídas em quase todos os tipos de atos jurídicos, 
não encontram acolhida no sistema do Direito de Família, como discorre SIL
VIO RODRIGUES, em Direito Civil, Parte Geral. Vol. 1, pág. 214:

“Negócios há, entretanto, que por sua natureza repelem a idéia de condi
ção. São atos geralmentc ligados ao Direito de Família ou ao Direito de 
Sucessões e que devem, desde logo, se constituir de maneira definitiva, 
criando uma situação permanente. Seria inconveniente permitir que a
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presença de uma condição, que representa um elemento de incerteza, 
pendesse sobre tais atos. ameaçando sua eficácia."
Na hipótese controversa, não é a ausência do registro das esenturas o que 

as torna ineficazes, como utilizado à guisa de argumento junto ao Juízo de Di
reito da 5a. Circunscnção do Registro Civil (fls. I 18/119), pela assistente dos 
réus. e sim, como explanado, por terem osadotantes condicionado a adoção à 
proibição de os adotados se tornarem seus sucessores, infringindo assim os pre
ceitos legais, de molde a não podermos considerar o ato como puro e legítimo, 
hábil para criar o vínculo de filiação.

III - DISPOSITIVO:
Do exposto. JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e anulo as esenturas de 

adoção de M. C. M. R. e C. S. R F., condenando-os nas custas processuais, pe
las quais também deverá responder, proporcionalmente, a assistente I. M., na 
forma do art. 32, do CPC. Arcarão ainda, os réus, com os honorános advocati- 
cios da parte vencedora, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
do à causa, observados os parâmetros legais do art. 20, § 4o, do C. P. C..Publi
que-se e intimem-se na audiência de leitura e publicação a ser designada pelo 
cartório, da qual deverá ser dada ciência pessoal aos Drs. Curador de Família e 
Tutora Judicial. Registre-se e cumpra-se.

Rio de Janeiro. 19 de maio de 1975.

11.

HELENA G. BEKHOR 
Juiza de Direito
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ANULAÇAO DE PROMESSA DE PERMUTA 
ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTES. 
Valores desiguais e falta de consentimento dos 
demais. Cabimento. Súmula 494 do STF. Resti
tuição das partes à situação anterior.
(Sentença do Jui* ilc Direito Scmy Glanz)

2a. Vara Cível 
Processo n° 3.798

Vistos, etc.
M. C. M. P. moveu ação ordinária para anular a promessa de permuta con

tra M. A. M. C, G. A. C., F. M. P. e C. M. P., alegando: que em junho de 1976 
veio a ter conhecimento de que os réus, respectivamente irmã, cunhado e pais 
da autora, prometeram permutar entre si lotes de terreno, por escritura lavrada 
no 17° Ofício de Notas, livro 3297, de 16 de agosto de 1972; que o artigo 
1164 - II do Código Civil diz ser nula a troca de valores desiguais entre ascen
dentes e descendentes, verificando-se, pelas cláusulas I e II da promessa que os 
valores dos lotes são desiguais, não havendo consentimento da autora. Docu
mentos em lis. 4/10. Citados, contestaram o réu G. A. C. e, depois, os demais. 
Disse G.: que a autora carece da ação por falta de legítimo interesse; que o pai 
da autora permutou (sic) bens que valiam CrS 36.000,00 por outros que valiam 
CrS 57.000,00, aumentando o patrimônio; ora, o artigo 1164 - II do C. Civil 
quer proteger o direito dos descendentes, evitando doação simulada, o que não 
acontece no caso; por outro lado, a ação só pòdcria ser movida após o faleci
mento dos ascendentes; no mérito, disse que a irmã da autora está se dcsquitan- 
do do contcstante, visando a ação criar problemas ao contestante; a promessa 
foi feita de modo irrevogável, não havendo nulidadc. Documentos cm lis. 
21/24. Os demais réus também vieram aos autos, dizendo (lis. 26/27): que a 
promessa foi obtida por exigência do mando e genro deles - G. — mas foram 
depois alertados para a falta de assentimento não só da autora mas de outro 
descendente - A. C. M. P; que isto gerou desentendimentos entre G. e a espo
sa deste, havendo ele prometido adjudicação compulsóna inalcançada. sendo a 
decisão confirmada pelo Tribunal de Alçada; daí aceitarem o pedido da autora 
como correto. Documentos em fls. 28/31. Réplica em lis. 33/35, com docu
mentos cm fls. 36/37 (cópia do acórdão), falando o réu G. em lis. 39/40. Sa- 
ncador irrccorrido cm lis. 48, juntando o réu G. a planta de tis 52. Na audiên
cia, foi tomado o depoimento pessoal do pai da autora, desistindo o réu de ou
vir as testemunhas arroladas c travando-sc os debates como resumidos no termo 
(Us. 56/56v e 57). em que as partes insistiram nas razões expostas c o réu acres
centou pedido de prescrição e inaplicabilidadc do pedido com base na regra 
legal invocada por ter havido beneficio para os descendentes, indicando comen
tário nesse sentido de Carvalho Santos, não devendo considerar-se mudança dos 
valores dos bens. Vieram os autos conclusos.
2. Examinados, vemos que devem ser decididas diversas questões: I) a im
possibilidade jurídica do pedido, feito cm vida dos ascendentes; 2) a presenção;

1.
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3) a irrevogabilidade da promessa; 4) a inexistência de nulidade, a nulidade ou a 
anulabilidade; 5) a inexistência de prejuízo, embora desiguais os valores. Veja
mos. A primeira questão foi longamente apreciada pelo Colendo Supremo Tri
bunal Federal, no Recurso Extraordinário 59.417. BA - relator Min. Luiz Gallo- 
tti, Julgado pelo Tribunal Pleno, pelo qual se acabou alterando a Súmula 152, 
que foi substituída pela 494. Cita o eminente relator, com elogios, um iestudo 
de advogado gaúcho - João Amorim de Albuquerque, publicado na revista 
“Justiça”, vol. 1, pág. 14/23. Esclarece o citado estudo que não há "confundir 
a ação de nulidade de venda ou pcmiuta, efetuada entre ascendente, sem a con
cordância dos demais descendentes, com a que o douto Correia Telles denomi
nou "ação de pedir os bens alheados em fraude da legítima". Prossegue o Minis
tro Luiz Gallotti citando Amorim de Albuquerque, o qual se arrima em José 
Beleza dos Santos e termina: "Demandando a nulidade das vendas e permutas 
feitas pelo ascendente contra a proibição da lei, o descendente não reclama he
rança de pessoa viva. nem tem que “esmerilhar o patrimônio" do vendedor; ou 
permutante, a fim de verificar a suspeita de que esteja fraudando as cobiçadas 
legitimas". (Rev. Trimestral de Jurisprudência - vol. 52 - págs. 829/847. Em 
seus votos, adotaram os eminentes ministros do Tribunal Pleno este entendi
mento: "A ação anulatóriu de venda pode ser proposta quando ainda vivo o as
cendente”. De notar que o mencionado jurista João Amorim de Albuquerque 
fala em "ineficácia da venda ou pcmiuta, infringente da proibição da lei". Em
bora os votos que abordaram a questão dissessem tratar-se de nulidade e não 
anulabilidade, a ementa fala cm "ação anulatória” e a Súmula 494 cuida de 
"ação para anular a venda de ascendente a descendente sem consentimento dos 
demais, prescreve em vinte anos. contados da data do ato. revogada a Súmula 
152”. Outras decisões do S. T. F. são no mesmo sentido: RTJ - 42/222; 
49/200; 53/81; 53/146; 54/201 e 56/212, Estudo notável merece ser lembra
do: o do Desembargador Francisco Pereira de BULHÕES CARVALHO, no qual 
demonstra que, inobstante constar do texto legal - artigo I 164 II do C. Civil 
- que é “nula a troca de valores desiguais . . .”,em verdade devemos entender 
ser apenas anulável (Incapacidade Civil c Rcstnções de Direito • tomo II - 687 - 
alínea e - pág. 748, 1957 - Borsoi). Donde podemos concluir que:

1) o pedido é juridicamente possível, mesmo em vida dos ascendentes;
, 2) não ocorreu prescrição, conforme pacífica orientação do STF c Súmu

la 494, sendo o prazo de vinte anos. O terceiro aspecto não demanda maiores 
indagações: o da irrevogabilidade da promessa. Se a própria permuta. perfeita e 
acabada, pode ser atacada como ato anulável, com maior razão a promessa de 
permuta, posto que irrevogável está sujeita à anulação. O quarto ponto, ficando 
esclarecidas as divergências doutrinárias e jurisprudenciais, também está supera
do: saber se há nulidade ou anulabilidade. Que é anulável dizem Teixeira de 
Freitas, João Luiz Alves, Azevedo Marques, Carvalho de Mendonça. Carvalho 
Santos. Hahnemann Guimarães, Amflcar de Castro. Serpa Lopes, Silvio Rodn-
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gucs. Caio Mário da Silva Pereira c Bulhões Carvalho. Que é nula dizem Clóvis 
Bevilacqua, Eduardo Espínola. Melqufades Picança, Sebastião de Souza, Oro- 
simbo Nonato, Nelson Hungria. Orlando Gomes e Pontes de Miranda. Amol
do Wald entende que a melhor jurisprudência é a consagrada na Súmula do 
STF, vale dizer, anulável. Pontes de Miranda entende haver nulidade por se tra
tar de fraude à lei (I ratado - v. • pág. 82/83). Finalmcntc, o motivo da ine
xistência de prejuízo, com que o ilustre patrono do réu formulou .brilhante
mente defesa, fonte em Carvalho Santos. Ora, não se trata de direito sucessório, 
pois isto importaria em demandar a respeito de futura herança, que nem se sabe 
se existirá. Trata-se de falta de legitimação, que acarreta a ineficácia relativa de 
negócio jurídico. Convém ressalta' que o réu, podendo reaver um bem que ale
ga ser de maior valor, prefira contestar insistindo na licitude do negócio. Estra- 
nhável. De notar ainda haver outro descendente, irmão da autora, que não veio 
aos autos, mas não deu consentimento. Não há falar, no caso, em prejuízo co
mo observou José Beleza dos Santos, citado por Amorim de Albuquerque (RTJ 
- 52/835). Por outro lado, além do réu G„ que contesta, os demais reconhecem 
o pedido da autora.

No tocante à prova produzida, vemos que há documentos, comprovando 
a promessa e outros, ferindo as divergências entre as partes, bem como a planta 
de fls. 52, indicando as posições dos lotes prometidos permutar, além dos de
poimentos cm audiência. Ha um tatu básico: não houve permuta, mas apenas 
uma promessa que ficaria dependendo do consentimento dos demais descen
dentes para a sua efetivação. Realmente a promessa foi realizada há mais de cin
co anos. Mas tudo isso indica apenas que a situação anterior se alterou, O fim 
da lei. como sabido, desde as Ordenações, é evitar a divergência entre ascenden
tes c descendentes, não a defesa das legitimas. Para considerar como persisten
te a promessa tena de ser decidido que o consentimento dos descendentes deve 
ser supndo judicialmentc. No caso. porém, não só não se pediu o suprimento, 
como não há meio de fazê-lo. ante a expressa manifestação contrária da autora. 
Provavelmente os valores dos bens já se alteraram, mas continuam sendo desi
guais. De notar também que. no momento da promessa, havia um saldo a ser 
pago. devido por ambas as partes: os pais da autora, na ocasião deviam CrS 
7.776.00; o réu G. devia, na ocasião. CrS ti.‘>30.00 de um lote e CrS -1.320.00 
de outro lote (tis. 7 e 7v). Tais quantias deverão ser devolvidas a cada um dos 
permutantes. pela regra do artigo 158 do C. Cvil. porém, como o reembolso é 
divida de valor, sofrerão a devida correção, tomado o índice de vanação das 
Obrigações Reajustávcis do Tesouro Nacional, desde a data da promessa 
(16/8/72) até a data do eletivo reembolso recíproco, fazendo-se a devida com
pensação, devendo o réu G. pagar aos sogros a diferença resultante.

Em tace do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para anular a pro
messa de permuta celebrada entre os pais da autora e os réus M.A.M.C. e G.A.C. 
providenciando-se as devidas anotações no I 7o Oficio de Notas c no Registro

3.
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dc Imóveis (se for o caso), rcslitumdo-se as parles na promessa ao estado an ten
or c fazendo-se a restituição dos débitos assumidos, com a devida compensação 
das quantias, que serão corngidas desde a data da promessa até o efetivo reem
bolso. a ser apurado, levando-se em conta outros débitos assumidos na esentura 
c a existência de benfeitorias ou construções se houver. Os casais promitentes 
compensarão as diferenças. Condeno os réus ao pagamento das custas e honorá
rios de advogado da autora, fixados, moderadamente, cm 1 5% sobre o valor da 
causa.

P. R. I.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1977.

SEMYGLANZ 
Juiz dc Direito

Sentença confirmada.

22



AÇÂO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE SE
GURO EM GRUPO - movida pelas seguradoras 
contra beneficiária de segurado falecido, com 
fundamento nos arts. 92, 94, 1.443 e 1.444, do 
Código Civil.
Embargos de devedor, opostos a execução funda
da em título extrajudicial, movida pela beneficiá
ria do segurado, para cobrança do valor da inde
nização sccuritária, conexos com a ação ordinária 
de anulação acima referida.
(Sentença <lo Juiz üe Direito Ralph Lopes Pinheiro)

Procs. n° 95.25 I e 95.630

Vistos, etc.
B. C. S. V. A. e S. A. C. N. S. propuseram a presente ação de procedi

mento ordinário contra Y. L., pretendendo a decretação de nulidade do contra
to de seguro feito em 3/10/77 pelo finado F. A. S. J., através do estipulantc 
T. C. T. O. P., figurando como beneficiária do mesmo a ré, que era amásia do 
segurado e sendo o valor do seguro de CrS 1.000.000,00 para o caso de morte 
natural e de CrS 3.100.000,00 para o caso de morte acidental.

Fundam as autoras a sua pretensão na alegação que fazem de que o segu
rado fez declarações falsas, afirmando na proposta um estado de higidez que 
não tinha, sendo certo que inclusive estivera internado menos de dois meses an
tes na C. S. C., com infarte do miocárdio, com um quadro ainda de diarréia, 
melena e vômitos sanguíneos, que tem nítida concausa com a hemorragia das 
meningens de fundo gástrico, causa principal de sua morte.

Aduzem que inclusive tudo leva a crer que tal seguro foi feito pelo finado 
induzido pela beneficiária, pois nem recursos possuía o finado para custear tão 
elevado pagamento de Cr$ 4.200,00, por més, sendo certo que ele, embora se
parado de sua mulher, tinha excelente relacionamento com os trés filhos do ca
sal e mesmo com a própria ex-esposa, sendo pagas por esses as despesas de 
hospitalização.

sua

Acrescentam que foi dispensado o exame médico do segurado mas em ra
zão de suas declarações pessoais de saúde feitas no formulário próprio, onde ele 
afirmou não sofrer de qualquer moléstia e nem ter estado internado em qual
quer hospital, afirmações estas que se revelaram falsas e de má-fé, o que contra
ria os princípios consagrados no art. 1.444 do C. Civil c ainda o art. 94.

Com a inicial vieram vários documentos, que estão a fis. 12/23.
Citada, a ré contestou a fls. 36/48. tecendo longas considerações e negan

do que o segurado, ao fazer o contrato de seguro, prestando informações sobre 
o seu estado de saúde, tivesse conhecimento desse seu estado, pois estivera in
ternado um pouco antes por problemas sem maior gravidade; que não houve
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qualquer intenção dolosa do segurado ao ingressar no T.C.. que ao sair da 
C. S. C. recebeu informações de que nada de grave tinha ocorrndo.

Adu/. que a proposta para ingresso no T. C. é redigida em caracteres mi
núsculos, de leitura praticamentc impossível e ainda mais para uma pessoa com 
mais de 50 anos. com a visão já reduzida, sendo o relendo questionário apenas 
assinado pelo segurado mas preenchido pelo funcionário do B.

Aduz ainda ser incrível que o finado, apresentando um "infarto do mio- 
cárdio anterior extenso”, tenha tido alta com apenas tres dias pela C. S. C\. 
do ainda de se estranhar que o resultado do eletrocardiograma (traçados) não 
tenha vindo para os autos, situação que se toma mais suspeita ainda ante a cir
cunstância de tcr-sc submetido a um mesmo exame no H. L, do INPS, com re
sultado normal, conforme documento junto

Rebate as afirmações das autoras no tocante à sua união com o finado, 
dizendo que esta era muito sincera, pura e já bem consolidada. Traz à colação 
múmeros arestos (fls. 44/47), que diz serem semelhantes ã presente hipótese, 
todos com conclusão favorável à sua pretensão de receber o seguro.

Pede a improcedéncia da ação. A peça de defesa veio acompanhada dos 
documentos de fls. 40/59.

Réplica, a fls. 64/71 refutando os argumentos da ré. com juntada de no
vos documentos.

Em apenso vécm-sc os autos de processo de execução no qual Y. L. acio
na as ora autoras, B. C. S. V. A. e outra pretendendo receber a importância de 
CrS 1.000.000,00 em consequência da morte do segurado.

Ainda cm apenso estão os autos dos embargos à execução onde as embar- 
gantes alinham razões semelhantes àquelas já acima resumidas, buscando mos
trar que o contrato de seguro deve ter decretada a sua nuhdade.

Foi proferido o despacho sancador a fls 88, reconhecendo a conexão das 
demandas, rejeitando prova pericial mas defenndo prova oral.

Desse despacho há agravo retido a fls. 93/4.
A fls. 97/123 estão xeroxes da documentação constante do prontuário 

do finado, enviadas pelo INAMPS, em atendimento a solicitação feita.
A fls. 136/153 estão extratos-conta c xeroxes de cheques, relacionados 

com a conta aberta no Bradesco pelo finado, para atender aos débitos resultan
tes do contrato de seguro.

A fls. 157/8 as autoras pediram a juntada do documento de fls. 159/160, 
que é um documento assinado pelo Dr. Paulo Cascardo, onde ele faz uma aná
lise dos documentos fornecidos pelo INAMPS, emitindo uma opinião fina).

Na audiência ocorreu o que consta a fls. 164, tendo sido ouvidas 4 teste
munhas apresentadas pela ré.

sen-
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TUDO BEM VISTO, DECIDO:
As partes, através de seus brilhantes advogados, teceram longas considera

ções em torno da questão aqui debatida, trazendo também para os autos farta 
documentação, buscando cada um ver vitorioso o seu ponto de vista.

A questão não é de fácil solução, pois envolve assunto de grande relevân
cia, com repercussão patrimonial bem apreciável.

Aliás, demandas da natureza desta vêm sendo constantes, sobretudo após 
a prática de novas formas de captação de seguros, com dispensa de exames mé
dicos, exames estes que são substituídos pelas declarações do segurado na pro
posta de seguro.

O sistema usado pelas Seguradoras em geral realmente é contra-indicado, 
exigindo respostas sim ou não, deixando sempre uma porta aberta a especula
ções futuras c a negativas de pagar o seguro, como a que pergunta se o segurado 
se consultou nos três anos anteriores. Ora, uma pessoa, sobretudo depois dos 
cinquenta anos. dificilmente fica sem ir a um médico nessa faixa etána. por 
mais de três anos. í. uma dor de cabeça, é um exame de sangue, é uma gripe 
forte ou outras coisas semelhantes. E bastana que a Seguradora comprovasse es
se fato para poder impugnar o pagamento do seguro.

Por isso mesmo, concordo plenamente com a linha de raciocínio desen
volvida nos arestos juntos pela ré a fls. 44 a 47.

Todavia, entendo que a hipótese versada nos presentes autos é diferente.
O finado tinha sido acometido recentemcntc, isto é, há pouco mais de 

um mês, de graves distúrbios de sua saúde, que o levaram a intemar-se na C.S.C. 
onde teria sido constatado infarto do miocárdio (tis. 17), tendo ele informado 
a ocorrência, dias antes, de diarréia, melena e vômitos sanguíneos (fls. 17).

A ré não nega esses distúrbios e nem a internação do finado. Contestou 
somente que ele tivesse tido um infarto do miocárdio, dizendo que não foi jun
ta a fita dos traçados do eletrocardiograma, sendo certo ainda que a testemu
nha de tis. 167, médico que assinou o documento de fls. 51, afirma que um en
farte deixa sempre uma modificação no traçado do eletrocardiograma. O que 
ele fez no INAMPS foi negativo.

O documento de fls. 17/18 descreve essa sintomatologia c a ré, em sua 
contestação, não a nega, como se vê de fls. 37, parágrafo 6, especialmente.

Estivera o finado, portanto, internado numa casa de saúde cerca de ape
nas um mês antes de vir a fazer o seguro, oportunidade cm que, porém, respon
dendo ao quesito específico se estivera internado antenormente, ele omite esse 
fato, ele nega que isto acontecera, fazendo assim uma declaração falsa, que sem 
dúvida influiu na aceitação de sua proposta.

Assinale-se que na hipótese não era lícito, não era razoável admitir que 
ele tivesse se esquecido do fato, eis que ocorrido reccntemenle. Ele foi atendi-
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do no serviço de Emergência do H. L. no dia 18/11/77, apresentando como 
queixa principal: "Vômitos de sangue e fezes escuras”. Esses sintomas já ele 
sentia ao se internar na C. S. C. há pouco mais de um mês atrás, quando apre
sentava cnse de hematêmese (vômito de sangue) e melena (sangue com as fe
zes), como aliás bem ressaltado no parecer médico de fls. 1 59/160.

Não podia, no meu entendimento, ter o finado ocultado esses fatos, so
bretudo a sua internação hospitalar tão recente, o que infringiu o disposto no 
art | 444 do Código Civil, pois é mais do que evidente que a ocultação desse 
fato sobre o qual lhe havia sido feita pergunta específica induiu na aceitação 
da proposta.

As alegações das autoras de que a ré, beneficiária do seguro, é que tena 
levado o finado a fazer o mesmo, inclusive ajudando-o financeiramente, pois 
não tena recursos para tal, não ficaram provadas de modo satisfatório, embora 
os fatos demonstrem ser bem provável que isto de algum modo tenha ocorrido. 
Todavia, entendo ser a questão um tanto irrelevante frente às outras circunstân
cias, já acima analisadas, que autorizam um convencimento seguro do julgador 
sobre a "res in mdicio dedueta”.

Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO PRO
CEDENTE a presente ação para decretar a anulação do contrato de seguro co
mo pedido na inicial (íls. 2/8), e em consequência, recusar-lhe qualquer efeito 
jurídico, JULGANDO, outrossim, PROCEDENTES OS EMBARGOS c sustan
do a execução.

Condeno a vencida ao pagamento de honorários de advogado da parte 
vencedora, que arbitro moderadamente em quantum fixo de Cr 5 40.000,00, 
sem custas por ser ela beneficiána da gratuidade.

P. em audiência para hoje designada, registre-se e intimem-se.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 1979.

RALPH LOPES PINHEIRO 
Juiz de Direito
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CANCELAMENTO DE REGISTRO DE NASCÍ 
MENTO de filha adulterína “a palre" e “a ma- 
tre". Impossibilidade de se pleitear tal cancela
mento perante o Juízo do Registro Civil. Ação de 
estado a ser decidida em processo de jurisdição 
contenciosa.
(Sentença do Juiz de Diieito Sílvio Teixeira Moreira)

Processo n° 91.341

Vistos, etc.
D. A. M., na qualidade de viúva de N. G. M., requereu o cancelamento do 

termo de registro de nascimento 84.222, livro AIE142, lis. I 12v., referente a 
M. E. B. M., feito perante o Cartório da 11 a. Circunscrição do Registro Civil do 
Estado da Guanabara.

Alega, em resumo, que consta do referido assentamento que M. E. é filha 
de N. G. MedeJ.B.

1.

Esclarece que N., até á sua morte, era casado em legítimas núpcias com a 
requerente, enquanto J. seria, por sua vez, casada com O. B. F., do qual não se 
separou legalmente. Exatamente por tais motivos, foram as menores M. E. e 
M. L., filhas de J., julgadas carecedoras de ação, em ação de Investigação de Pa
ternidade cumulada com Petição de Herança, perante o Juízo da 5a. Vara de 
Família deste Estado (questão da adulterinidade "a patre” c “a matre”, não 
desfeita, ainda, a sociedade conjugal desta).

Afirma que, assim, “as certidões estão inqumadas de nulidade, sendo, 
portanto, passíveis de anulação, já que a paternidade não foi juridicamente pro
vada” (fls. 3).

Entende que se impõe o cancelamento do assento referente a M. E., para 
tal competente este Juízo.

Instrui o pedido com os documentos de fls. 4/8 e as procurações de fls. 92.
e 12.
3. A fls. 13/v. opina o Dr. Promotor pela exclusão do nome de N. e dos avós 
paternos, já que se trata de “reconhecimento de filho adulterine ‘a patre’ e ‘a 
matre’,durante a constância do casamento, vedado por lei”, terminando por di
zer que não pqde, também, constar do assento o nome de J., pois à época “do 
reconhecimento da filha, com N., era ela casada com O.” e que “filho de mu
lher casada, até prova em contrário, é filho do marido” (fls. 13v.).
4. A fls. certificou o Cartório que, do assentamento em causa, o estado 
civil de J. e N. foi declarado como sendo solteira e viúvo.

Impende indagar, inicialmente, se de fato é competente o Juízo do Regis
tro Civil para o exame da questão.

Ou mais precisamente, se tal pedido poderá ser feito perante o Juízo do 
Registro Civil, observado o rito sempre sumáno dos pedidos de retificação, 
averbação, cancelamento (de natureza administrativa), ou se, ao contrário, de-

5.
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verá revestir-se ele de forma contenciosa, cabendo, então, à requerente socor- 
rer-se das vias ordinárias, em ação própria para a anulação e posterior cancela
mento do registro.

Entendo que o pedido, como formulado, encerra, em última análise, reti
ficação de assentamento relativo à filiação, legítima ou ilegítima, e deverá ser 
decidido em processo contencioso para anulação ou reforma do assento.

O registro civil, dentre outros efeitos, possui o de atestar relações de filia
ção, isto é, definir os laços que vinculam os descendentes aos ascendentes. 
Comprova uma filiação, mas dela não 6 elemento integrante.

6.

Se os declarados pais se dizem casados ou solteiros, ao ser efetuado o re
gistro, por certo que este atestará uma relação de filiação (legítima ou ilegíti
ma, conforme o caso), prevalecendo esta, até prova em contrário, com anulação 
e correção do assento.

Se os declarados pais atestam o nascimento de filho seu, estarão, por cer
to, reconhecendo dita filiação, reconhecimento esse só anulável através de ação 
própria.

Nos casos de contestação de reconhecimento, distinguem os autores entre 
contestação do título e contestação do título e estado.

Afirma Serpa Lopes:
“O julgado em ações objetivando tão-somente a contestação do título 
não prejudica a questão de estado."
E acrescenta:
“A contestação pode não consistir somente sobre o título, mas referir-se 
a este a ao estado. Tal sucede quando o fundamento da ação versa sobre 
a injuridicidade da natureza da filiação, como no caso do adulterine e do 
incestuoso, ou ainda no de ser inverídico o fato da paternidade ou da ma
ternidade, isto é, quando a declaração foi feita contrariamente ã verda
de.” (Tratado dos Registro Públicos, vol. 1, ed. 1962, pág. 329/330).
E completa, em outro tópico:
“Como se depreende, este é outro ponto de diferenciação entre a contes
tação do título de reconhecimento e a que envolve o estado e o título, 
porquanto o exercício da ação, no pnmeiro caso, não é facultado senão 
diretamente ao interessado na nulidade, como o coato, o que incidiu em 
erro, etc., ao passo que, envolvendo questão de estado, a açãoé faculta
da, de um modo geral, a quem possua legitimo interesse." (op. cit. 1 pág 
331).

No caso dos autos, só podería a requerente pretender a anulação do títu
lo, questionando sobre este e o estado de filiação.

E tal só seria possível nas vias ordinárias.
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' Outra não é a disposição quer do artigo 121 do DL 4.857/39, que estabe
lece:

“As questões de filiação legítima ou ilegítima serão decididas em proces
so contencioso para anulação ou reforma do assento”, 

quer do art. 599 do Código de Processo Civil:
“Salvo os casos expressos em lei, a retificação de assentamento relativo à 
filiação, legítima ou ilegítima, lar-se-á por meio das ações competentes.” 
Comenta Serpa Lopes:
“A despeito de ter classificado os processos de averbações ou retificações 
do Registro Civil dentro do âmbito dos processos especiais pertinentes ao 
Livro IV, e ter estabelecido o rito de audiência de instrução e julgamento, 
segundo a lorma do art. 685,..nada disso é suficiente para transmudar a 
natureza administrativa do processo, de modo a dele excluir qualquer 
questão de estado civil, mui especialmente as relativas à filiação legítima 
ou Uegítima, consoante já acentuamos (efr, ns. 1 50 e 151).” (op. cit vol 
L176).
Pouco acima acentua:
“Com especial cuidado, o Legislador procurou, ainda uma vez. fixar 
bastante nitidez a situação jurídica do processo de retificação rosto a 
to da ação de estado civil." (id. ibd.).
No caso vertente, não será possível examinar o pedido, sem entrar, de al

ma e corpo, no mérito da adulterinidade ou não. da legitimidade ou não, da 
presunção “pater is est" e seu alcance, sendo que o pai (“rectíus”: mando legi
timo) nem sequer tomou conhecimento do pedido, como, por certo, não sabe 
de eventual paternidade que a requerente ou a lei lhe queiram atnbuu. E nem 
seria justo que não fosse ele chamado a comparecer ao feito, para contestar 
aceitar a presumida paternidade.

Excluir o nome do declarante (como pai) e deixar o da mãe. ou excluir 
ambos, ou cancelar o registro, tudo dependerá do exame e reconhecimento do 
estado de filiação legítima ou ilegítima.

Entendo que o registro da menor, certo ou errado, representa o seu esta
do civil, cuja alteração só se fará em ação prória, em forma contenciosa, com 
audiência de todos os interessados.

Ensina, ainda, Serpa Lopes que a retificação de nome, quando fruto de 
mero engano, correção de grafia, etc. é possível c comum, mas quando tal reti
ficação de nome “se fundamenta numa alteração do estado civil, cm razão de 
que se pede a sua modificação, já se não trata mais de retificação, mas de verda
deira ação de estado”, (id., ibd. 165).

Seria o caso, por exemplo, de modificação de nome dc M. E. ü. M, sob o 
fundamento de que não é filha dc N. M„ mas sim dc O. Simples processo de re
tificação? Não.

com
ros

ou
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J. M. CARVALHO SANTOS não 6 menos claro:
“Nunca se entendeu de outra forma, certo como é que um processo de 
natureza tão sumaríssima como o da retificação não seria legítimo para 
dirimir qualquer controvérsia a respeito do estado da pessoa.” (Código de 
Processo Civil Interpretado -vol. VI, art. 599, pág. 377).
Aduz, em outro ponto:
“O aresto do Tribunal paulista, pois, embora acertado na sua conclusão, c 
passível de crítica por ter admitido, em tese, que pedido daquela nature
za pudesse ser feito por meio de justificação. Vale dizer que questões de 
filiação possam ser tratadas em mera justificação, contra o expresso texto 
da lei, que a isso se opõe, como provamos.
No fundo, convém repetir, a reclamação era contra o estado da menor, 
tal como estava declarado no assento, pois se este traduzisse a realidade e 
se o estado não fosse negado, não teria cabimento a reclamação por ser o 
reclamante de fato avô da menor. Não vale o argumento de que o pedido 
era apenas para anotar no registro que o requerente não era avò da me
nor. não se tratanto de modificar o estado civil da criança. Se o estado é 
o modo de ser da pessoa e, na hipótese, o estado de ser da pessoa nas rela
ções de família, isto é. se se quer saber se a menor é filha do casal e se é 
realmente, filha legítima, não é possível, atender à reclamação feita sem 
modificar o estado civil da criança, porque se se notar que o requerente 
não é avô da enança. forçosamente ficará sem efeito a declaração de ser a 
menor filha do casal." (op. cit. vol. VI. pág. 379),
Outro não tem sido o entendimento da jurisprudência, para o caso "sub 

examine". Vejam-se. entre outras, decisões estampadas “in" R. T. 377/160. 
375/179. 371 /96. 396/171.398/158. 41 2/391 e 421 /168.

8.

9.

10. O E. Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, em acórdão da lavra 
do eminente Des. OLAVO TOST ES. teve a oportunidade dc enfrentar o proble
ma c dc resolvê-lo tão corajosamente como brilhantemente:

"E. realmente, se os conjuges estão separados cada um concubinado com 
homem e mulher diferentes, por que compelir o marido a vir a juízo, para 
contestar a ligitimidade do filho que sua mulher houver concebido? Isso 
só se compreendería se. apesar da separação e da concubmagem, a mulher 
tivesse a ousadia dc registrar o filho como fruto do casamento. Masse o 
filho está registrado como filho do companheiro e se tal registro deve pre
valecer até ser anulado através de açào ordinária (art. 121 do decreto 
4.857. de V/II/IV.IV), não havia motivo para qualquer providência do 
marido. O art. 344 do CC considera pnvativo do pai o direito de contes
tar a legitimidade do filho, mas se não lhe estão atribuindo paternidade 
alguma, não tem o que contestar.
De qualquer modo, não se deve persistir na tese dc que é nulo de pleno
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direito — a nulidade deve ser declarada de ofício pelo juiz — o registfo de 
filho de mulher casada em que figure como pai outro que não o mando. 
Esse entendimento, que já foi pacífico, foi construído sob a égide uo art. 
145, n° II, do CC, e art. 146, com o pretexto de que é ilícito e contrário 
à lei o registro que atribui prole ilegítima à mulher casada.

Em face disso uma sentença judicial de tais consequências, afetando tão , 
profundamente os brios e a honra da pessoa humana, não pode ser profe
rida á revelia do pnncipal interessado - o marido da mulher. Uá, sem dú
vida, presunções legais a observar, mas há também a presunção da auten
ticidade e validade decorrente do registro, dependendo de processo con
tencioso — do qual não pode estar ausente o mando - sua anulação ou 
retificação (arl. 121 da Lei de Registros Públicos e art. 348 do CC).” 
(Agr. Pct. 22.313, 4a. C. Civil do T. J. GB. “in” R. T. 412/391 - os gri
los não são do original)

II. No mesmo diapasão o acórdão da 4a. Câmara Civil do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo:

"M. G. R. F. alegou que o seu marido G. B. F. teve após o seu matrimô
nio um filho com I. F. S.. dando-o a registro.
Ponderou que tal reconhecimento não se fazia possível, nulo, em face do 
que dispõe o art. Io da lei 883, de 21/10/1949.
Pretendeu a retificação do assento, para exclusão do nome do pai, dos 
avós paternos e do nome do menor, fazendo-o com apoio nas disposições 
da lei 3.764, de 25/4/1960,
Tal pretensão foi indeferida de plano, remetida a autora ás vias ordiná
rias.

Não pretendeu a autora mera retificação de registro, possível de ser reali
zada segundo o rito sumaríssimo da lei 3.764, de 25/4/1960.
Sua pretensão foi bastante profunda, buscando a própria anulação do as
sento, sem atentar para o disposto no art. 599 do CPC, no dizer que "sal
vo os casos expressos em lei, a retificação de assentamento relativo a filia
ção legítima ou ilegítima far-se-á por meio das ações competentes”.
E a razão é simples, dado que tais retificações são decorrentes da dirimèn- 
cia de questões de estado, de alta indagação, "insuscetíveis de acertamen- 
to pela vias sumarias da retificação de registro”, como bem salientou o 
Ministério Público na sua manifestação final de íls.
É o que está, aliás, no art. 121 do decreto 4.857, de 9/11/1939, explici
tando que “as questões de filiação legítima ou ilegítima serão decididas 
em processo contencioso para a anulação ou reforma do assento".
A retificação, sem dúvida, argúindo a injuridicidade da natureza da filia-
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ção, colocou em jogo o proprio estado do reconhecido e daí a valia do 
Magistério de Serpa Lopes (“Tratado de Registros Públicos, ed. 1955, 
vol. 1/342), estabelecendo a necessária distinção entre o processo de reti
ficação e a ação de estado civil: "Pode a retificação do registro civil das 
pessoas naturais envolver uma questão de estado sem perder a sua feição 
própria de retificação, desde que não importe em modificação, alteração, 
ou constituição de Estado Civil.”
Em igual sentido, o pronunciamento desta Câmara em acórdão estampa
do na "Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça”, ed. Lex, vol. 
IV/162.” (R.T. 421/168).
De todo o aspecto, a conclusão é que o pedido da requerente - quer en

carado como mera retificação, quer como total cancelamento - significa, sem 
dúvida, a colocação em jogo do próprio estado da menor M. E., devendo a ma
téria ser decidida em processo contencioso.

Ora, os processos de retificação, como todos os demais do Registro Civil 
das Pessoas Naturais, em que há a presença do juiz a ordená-los e dirigi-los, são , 
inègavelmente, de jurisdição dita voluntária, de autêntica natureza administrati
va.

Evidenciada, pois, a necessidade de fugir o pedido e o processo ao aca
nhado e sumário rito das retificações.

Assim, pelos fundamentos supra alinhados, INDEFIRO o pedido de 
celamento de registro, formulado pela requerente, porque inadequada a via elei
ta, devendo ela, se quiser e s.m.j., valer-se de processo contencioso, em ação 
própria.

can-

Custas "ex-lege".
P. R. I.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1973.

SILVIO TEIXEIRA MOREIRA 
Juiz de Direito

Não houve recurso. A decisão transitou em julgado.
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AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, por 
missão de mediação. Transação irrealizada. Au
sência de opção.
(Sentença do Juir de Direito Joio Carlos P. de A. Silva)

Vislos, etc.
Ação ordinána que S.R.I.L. promove contra E.O.R. e seu mando J.S.R.. 

objetivando receber comissão por ter sido autorizado pelos réus a mediar a 
venda do imóvel da Rua I.. 921, na V. P.. pelo preço certo de CrS 480.000.00. 
o que cumpriu o contento, só não tendo a venda sido concluída por omissão 
dos réus. razão pela qual pretende receber a soma de CrS 24.000,00. corres
pondente à comissão de 5%.

Contestação a lis. 28. onde os réus negam a autonzação e alegam desco
nhecimento da transação mediada.

Réplica a lis. 33, juntando documentos sobre os quais dizem os réus a fls.
40.

Despacho de especificação de provas a lis. 44. sobre o mesmo dizendo 
respectivamente réus e autora a lis. 45 c 49.

TUDO BEM VISTO E EXAMINADO.
Preliminarmente, a prova exclusivamente testemunhai carece de fôlego 

legal para ser admitida na hipótese. Mas outros aspectos a seguir revelados a tor
nam irrelevante . pelo que cabe o julgamento antecipado.

No mérito, além da falta de contrato escrito para a mediação e o valor da 
comissão, a natureza de tal relação jurídica desfavorece inteiramente o pedido.

Basta para isso a lição de PONTES DE MIRANDA que bem adverte: “A 
chave para a mediação entrar no mundo jurídico é a conclusão mesma do negó
cio jurídico", ponderando mais à frente: “Concluído o negócio jurídico, ini
cia-se a eficácia do contrato de mediação, com o qual nada tem o negócio jurí
dico que, mediante tal atividade específica, se conclui” (Tratado de Direito Pri
vado. Tomo XLI1I, §§ 4.71 7, pág. 263 e 4.720, pág. 271).

Consequentemente, o contrato de mediação é típico contrato dependen
te do contrato mediado. Se este, se/a por que motivo for. não se conclui, incon- 
cluso estará aquele, não havendo que se cogitar de comissão, mas quando muito 
de indenização de eventuais prejuízos. Isto porque o contrato de mediação é tí
pico contrato de resultado, sendo o "momento do resultado", ainda na palavra 
de PONTES DE MIRANDA, aquele que enseja a pretensão a remuneração.

ISTO POSTO
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, condenando a autora nas custas
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e em honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Outrossim, reti- 
fique-se o nome da autora para S. R. I. L, e dos réus para E. O. R. e J. S. R.

P. R. I.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1978.

JOAO CARLOS PESTANA DE AGUIAR SILVA 
Juiz de Direito

Sentença confirmada.
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CONTRATO DE LOCAÇÃO EM CONDOMÍNIO 
Nenhum condômino pode, sem prévio Consenso 
dos outros, dar posse, uso ou gozo da proprieda
de a estranhos — Em conseqüéncia, é nulo o con
trato de locação celebrado em tais condições. 
Qualquer dos outros condôminos pode pedir a 
anulação do contrato. Se este encerra transação, 
o mandatário só pode firmá-lo se munido de pro
curação com poderes especiais e expressos. Se a 
autora tem a posse indireta do imóvel por mais 
de 20 anos, é irrelevante o fato de não achar-se o 
mesmo transcrito no R. C. I., eis que adquiriu a 
propriedade pelo usucapião. Aplicação e exegese 
dos artigos 633, 1295 § Io e 530, III do Código 
Civil.
(Sentença do Juiz de Direito Salim José Chalub)

Rio de Janeiro, RJ 
Processo n° 58.803

Vistos, etc.
S. C. M. R. J. propôs a presente ação contra V. O. T. S. F. P., R. K. K. L. 

e E. T. O., alegando, em suma:
1 - Que a autora e a primeira ré são condôminos, em cotas ideais iguais, 

de vários imóveis, entre os quais o da Rua P. M., 20, nesta Cidade, onde se en
contra estabelecida a segunda ré e sem que houvesse escolhido, por ato expres
so, o administrador das coisas comuns, a primeira ré impós-se como tal e passou 
a arrendá-las, a seu alvedrio, sem consulta prévia á autora quanto a prazos e 
condições dos arrendamentos;

2 - Que, entretanto, não obstante atrasos verificados sempre a primeira ré 
prestava à autora condômina e co-possuidora indireta dos imóveis contas des^a 
administração tacitamente admitida, tanto que, em 30 de abril de 1976, a pri
meira ré prestou contas (a seu modo) de longo período, de outubro de 1970 a 
setembro de 1974;

3 - Que o exame dos contratos de locação, que, a seu talante, a pnmeira 
ré firmara com interessados, veio a revelar, a Juízo da autora, a má administra
ção das coisas comuns, pois os preços ajustados eram, de modo geral, inferiores 
aos valores do mercado;

4 - Que, constatada de tal modo a lesão que lhe causava a condômina, a 
autora viu-se na contingência de notificá-la judicialmente e a todos os locatários 
dos imóveis comuns (entre os quais a 2a. ré) para, no concernente à la. ré;

a) prestar contas, no prazo de 15 dias, das rendas recebidas, pagando o 
saldo existente em favor dela, autora (o que, não tendo acontecido, provocou a 
propositura da ação na qual foi cia condenada a prestar contas);
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b) abster-se de firmar novos contratos locativos, ou de alterar cláusulas 
dos já celebrados, concernentes aos bens comuns, sem que a S. C. M. aquicsccs- 
se previamente e interviesse nos respectivos instrumentos;

5 - Que, no respcitante aos locatários, foram eles notificados para que, 
além do mais, cientes ficassem de que, salvo concordância por escrito da notifi- 
cante, seriam consideradas inválidas quaisquer alterações aos contratos em vigor 
e como a mesma notificação avisara aos locatários para pagarem, dali em dian
te, metade dos aluguéis a cada condômino, pois a autora, via da mesma notifi
cação, pelos termos em que ela foi posta, revogara o mandato tácito da V. O. T. 
de administradora das coisas comuns, os locatários corretos, na dúvida, consig
naram judicialmente os aluguéis e assim procederam a C. G., L. D. S. A. e a 
C. T. N. C. P. L;

6 - Que, entretanto, não foi o que se deu com a 2a. ré, que. não só conti
nuou a pagar os alugueres exclusivamente à V. O. T., como - afrontando a no
tificação que lhe fora feita — avençou em 22 de junho de 1978, só com a pri
meira ré. alteração do contrato em vigor e novo contrato pelo período de 1 de 
julho de 1979 a 30 de junho de 1984 e nesse ato a 2a. ré foi representada pelo 
terceiro réu;

7 - Que este pacto, de 22 de junho de 1978, é nulo, eis que o art. 633 do 
C. C. diz não poder nenhum condômino, sem prévio consenso dos outros, dar 
posse, uso ou gozo da propriedade a estranhos, não podendo, pois, validamen- 
te, locar a coisa comum, dando posse direta ao locatário se os outros condômi
nos não concordam com tal ;

8 - Que mais grave ainda é que o pacto eivado de nulidade encerra transa
ção, pois através dele visou-se prevenir litígio, qual o que viria de renovação ju
dicial do contrato em curso, e para transigir, ainda quando o mandato tácito 
não tivesse sido revogado pela notificação judicial aludida, à la. ré estaria de
sautorizada de qualquer modo, face ao disposto no art. 1295, § Io do C. C., 
sendo nulo, pois, em todos os seus termos, o ato atacado ante o que rezam as 
normas legais lembradas que se conjugam com o disposto no art. 145, V, do 
Código Civil;

9 - Que, se o caso vertente não configurasse a hipótese de nulidade de ple
no direito, haveria vicio de simulação, porque o imóvel em apreço tem hoje va
lor real de locação em torno de Cr$ 90.000,00 mensais e, não obstante, o pre
ço declarado no contrato antecipadamente celebrado, escondendo certamente 
o recebimento de luvas, é de Cr$ 45.000,00 mensais;

10 - Que tal circunstância de haverem la e 2a. rés ajustado locação por 
preço inferior, afrontando a notificação judicial que lhes foi feita pela autora, 
autoriza concluir que o preço declarado no contrato não é verdadeiro, o que ca
racteriza a simulação conceituada no art. 102,11, do C. C., estando a autora le
gitimada para demandar sua nulidade com fundamento nessa simulação, a teor 
do disposto no art. 105 do mesmo Código, reforçando a convicção do vício do

36



ato jurídico, encerra a circunstância de que, mal assinado o contrato nulo, a 2a. 
ré trespassou o contrato para o R. T..

Em conclusão:
a) como pedido principal, roga seja declarada a nulidade, de pleno direi

to, do ato consubstanciado no doc. 15 (escritura de aumento de aluguel e de 
prorrogação de prazo de locação);

b) como pedido subsidiário, seja anulado, por vício de simulação, o refe
rido ato;

c) como pedido cumulado, sejam os réus condenados, solidariamente, nas 
perdas e danos que vierem a ser apuradas.

O réu E. T. O. contestou, argúindo, em síntese:
1 - Ilegitimidade de parte, porque a autora não é parte no contrato de lo

cação, nem provou a propriedade, não constando do Registro de Imóveis o seu 
nome como proprietária;

2 - Que, além disso, deve a autora responder por dano processual de que 
tratam os artigos 16 e 17 do CPC.

O R. K. K. L. contestou, sustentando, em resumo:
1 - Que a autora é parte ilegítima “ad causam”, e o contestante também 

o é para figurar como réu, eis que nem a autora é locatora, nem o réu é seu lo
catário;

2 - Que, igualmente a autora carece do direito de ação porque não prova
o domínio;

3 - Que o documento I que diz a autora ser a escritura de legado não po
de sequer ser lido, não se sabendo se é testamento, escritura de doação ou parti
lha de inventário do citado benfeitor I. S. M.;

4 - Que, levianamente a S. C. alega que o O. T. recebeu luvas para renovar 
o contrato, o que está contrariado pelas provas dos autos e que as afirmações 
da Autora de que houve simulação, porque o imóvel vale Cr S 90.000,00 e vale
rá mais, ultrapassam os limites do direito para entrar pelos arriscados caminhos 
da calúnia, injúria e difamação em relação aos réus, que, sendo entidade, em
presa comercial e comerciantes muitíssimo podem sofrer de abalo no seu crédi
to no comércio e nos bancos.

A V. O. T. contestou, aduzindo, cm síntese:
1 - Que o imóvel da rua P M., 20, objeto de legado feito por 1. S. M.. fa

lecido cm 1746, pertence cm partes iguais à autora c à V. O. e é por esta admi
nistrado, desde então, com a concordância tácita e tranquila daquela, respalda
da no art. 640 do C. Civil;

2 - Que a prorrogação amigável do contrato evitou uma ação renovatória, 
que podería ser intentada a partir de 1 de julho de 1978, e veio a beneficiar tan
to a S. C. como a V. O., uma vez que. além de dobrar de imediato o aluguel que
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se achava cm vigor à ocasião (Cr$ 11.536,00 para CrS 25.000,00) fixou para o 
novo período locatício um aluguel de Cr$ 45.000,00 mensais, com aumentos 
anuais pelos índices de ORTNs, o que não se conseguiría através da ação reno- 
vatória;

3 - Que já foram celebrados e prorrogados pela V. O. centenas de contra
tos de locação, sem qualquer oposição da co-propnetária, ora autora, que só 
em fevereiro de 1978, por questões de prestação de contas, resolveu notificar a 
primeira ré para que se abstivesse de fazer alterações nos contratos em vigor, 
bem como os locatários dos bens comuns para que passassem a pagar-lhe, dali 
em diante, metade dos aluguéis; que a autora se esqueceu de que uma simples 
notificação não era, data vênia, o bastante para destituir a V. O. de administra
dora detentora da metade dos imóveis, encargo que vinha exercendo desde 
1746, uma vez que possuíam autora e la. Ré partes iguais;

4 - Que não há que se falar em perdas e danos, porque a escritura de pror
rogação do contrato de locação celebrada cm 22 de junho de 1978, para contar 
prazo a partir de 1 de julho de 1979, está revestida de todas as formalidades le
gais, inexistindo a alegada simulação.

Réplica àsfls. 153/155, 157/159
Despacho saneador à fls. 164/166.
Laudo pericial às fls. 177.
Laudos dos assistentes, às lis. 189 e 204, audiência de instrução e julga

mento confomie termo de fis. 242, sendo que o Magistiado que a presidiu api> 
sentou-se, após o que o réu R. K. K. L. juntou certidão do 7o Oficio do Regis
tro Geral de Imóveis, através da qual prova que o imóvel em tela não consta 
transcrito.

É o relatóno. Decido.
O pedido principal merece acolhimento. Realmentc. edita o art. 633 do 

CC que “nenhum condômino pode, sem prévio consenso dos outros, dar posse, 
uso ou gozo da propnedade a estranhos. Comentando tal dispositivo, elucida 
Carvalho Santos que é nulo o contrato de locação feito cm tais condições, ensi
nando os doutores que qualquer dos outros condôminos pode pedir a anulação 
do contrato, em seu todo, desde que não tenha dado o seu consentimento 
(“in” Código Civil Brasileiro Interpretado, vol. VIII, pág. 350, 9a. edição). E 
caso dos autos, a la. ré fora notificada para não renovar o contrato de locação, 
como igualmente notificados foram o 2o. c 3o. réus para que o não firmassem, 
a fim de que não viessem mais tarde invocar o disposto no art. 1.318 do CC . Im
porta, ainda, acrescentar que, ainda que não tivesse sido notificada, a la. rc não 
podería firmar o contrato de fls. 56/58, eis que o mesmo encerra transação, vis
to que através dele visou-se prevenir litígio, a teor do disposto no art 1.025 do 
C. C„ litígio que seria inaugurado com a ação renovatóna do contrato em cur
so. Lembre-se, a propósito, dispor o art. 1.295 do C. Civil que "o mandato em

no
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termos gerais só confere poderes de administração”. E ajunta o § Io que “para 
alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da 
administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais c expres
sos” (grifo nosso).

E a autora 6 condômina, sendo irrelevante o fato de o imóvel em questão 
não constar transcrito no Registro Geral de Imóveis. Com efeito, dispõe o art. 
530, do C. C.:

"Adquire-se a propriedade imóvel:
I-
II-
III - pelo usucapião.
A autora tem usucapião do imóvel porque o possui como seu (posse indi

reta). sem interrupção nem oposição, por mais de 20 anos.
0 pedido cumulado - serem os réus condenados, solidariamente, nas per

das c danos que vierem a ser apurados, igualmente merece acolhimento, porém 
sem a solidariedade, que não se presume, resulta da lei ou da vontade das par
tes. na conformidade do disposto no art. 8% do CC. A 2a. ré. não obstante 
ler sido notificada, firmou o contraio de lis.56/58. no qual loi representada pe
lo 3o. Réu e assim licam obrigados a reparar o dano a que deram causa, ex-vi 
do disposto no art. I 5‘> de lei substantiva civil..

As perdas e danos, todavia, não podem, por enquanto, corresponder à 
metade do que consta de tis. 182. eis que. em virtude desta decisão, pode a 2a. 
ré deixar de permanecer no uso c gozo de coisa locada pelo período de 60 me
ses. Deverão ser apuradas, cm execução de sentença, por arbitramento.

Em suma. é nulo o ato jurídico trazido à balhae tal nulidade está inserta 
no art. 145. V. do ('. C.. E as perdas e danos são devidos, a teor do disposto no 
art. I 59 e e.v-ri das notificações aludidas.

Isto posto. JULGO PROCEDENTE a ação c declaro nulo o ato jurídico 
consubstanciado no contrato de lis. 56/58 e condeno as rés pro-rata nas perdas 
e danos, que cm consequência de tal ato. vierem a ser apurados, cm execução 
de sentença. Condeno as rés nas despesas processuais c cm verba honorária de 
15% que incidirá sobre o valor da causa, acrescido do valor que for apurado por 
perdas e danos, atendidas, assim, as letras “a" e "c" do § 3o, do art. 20 do C. P. 
Civil.

Rio de Janeiro. 8 dc março de 1980.

SALIM JOSÉ CHALUB 
Juiz dc Direito
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CONTRATO DE MEDIAÇÃO E ARRAS. O con
trato de mediação regula-se pelos princípios que 
norteiam o contrato de mandato, vinculando di
retamente o mandante com o comprador e não 
obrigando o corretor em relação a este, pois sua 
atividade foi unicamente de aproximar as duas 
partes interessadas no negócio jurídico, mediante 
certa comissão. Não tendo sido estipulado, ex
pressamente, o direito de arrependimento, as AR
RAS não tém função penitencial, mas apenas ca
ráter confirmatório. O inadimplemento, por qual
quer das partes, nesta hipótese, sujeita-a à indeni
zação das perdas e danos, com base no artigo 
1056 do Código Civil Mesmo com a função peni
tencial, as ARRAS não ensejam a cumulaçáo das 
perdas e danos com a devolução do sinal em do
bro, no caso de arrependimento. Correção mone
tária cabível.
(Sentença do Juiz de Direito Maurílio R. Pereira)

10a. Vara Cível 
Processo n° 99.108/75

Autor: J. F. S. N.
Réus: W. F. S. e Outros.

J. F. S. N. propõe ação ordinária contra W. F. S., a firma H. V. I. e C. G., 
todos qualificados na inicial, alegando, cm síntese, que, em 13/9/1974, acertou 
com os dois primeiros réus a compra do apartamento 702 da rua H. L„ 140, de 
propriedade do último suplicado, pelo preço de CrS I 1 5.000,00, pagando aos 
corretores, naquela data, a quantia de CrS37.000.00, como sinal e princípio de 
pagamento e o restante deveria ser pago mediante 6 prestações intermediárias 
de CrS 5.000,00 cada uma e 24 de CrS 2.000.00; que. na ocasião, combinou-se 
que a esentura definitiva ou de promessa de venda sena assinada em novembro 
de 1974, mas, no dia 14 desse més, o rcu C. lhe deu novo recibo de CrS 
37.000,00, assumindo o compromisso de que o imóvel seria entregue livre e de
sembaraçado no prazo de 60 dias e lavrada a escritura de promessa no dia 25 do 
mesmo més; que, entretanto, o imóvel estava hipotecado para o Sr. A. U., o 
qual, cm 3/10/1974, moveu executivo hipotecário contra o terceiro réu na 15a. 
Vara Cível, estando o imóvel para ser leiloado; que, a despeito da execução hi
potecária, os réus, dada a impossibilidade da efetivação da transação, agiram 
maliciosamente, tendo a intenção de se apropriar do sinal dado, que não devol
veram; que, de acordo com os artigos 880 c 1.088 do Código Civil, estão os 
réus na obrigação de restituir as arras em dobro, além de responderem por per
das e danos, o que pede seja decretado pelo Juízo, condenando-os. ainda, ao 
pagamento das custas, juros, correção monetária c honorários advocatícios à 
base de 20%.
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Inicial instruída com os documentos de fls. 4/7.
Citado o réu C. pessoalmente e os demais por hora certa (fls. 13), torna- 

ram-se revéis (fls. 14), oficiando o M. P. às fls. 14v pelos dois primeiros.
É o relatório.
TUDO EXAMINADO, DECIDO:
Embora a certidão de fls. 7, além de estar quase ilegível, não comprove, 

por si só, a alegada execução hipotecária contra o terceiro réu, não se referindo 
mesmo ao imóvel objeto da lide, a revelia dos réus, por força do dispostonem

no art. 319, do C. P. C„ faz presumir como verdadeiros os fatos afirmados pelo 
autor, ensejando, por outro lado, o julgamento antecipado da lide, de acordo 
com o permissivo contido no art. 330, II, processual.

Entretanto, apesar da revelia, nem tudo quanto pede o autor tem proce
dência, havendo, por outro lado, nítida ilegitimidade de passivaocí causam em 
relação aos dois primeiros réus.

Realmcnte, pelo recibo constante de fls. 5 e como o próprio autor con
fessa na inicial, W. F. S. e H. V. L. I., nada mais são do que os corretores que 
intermediaram a promesa de venda do imóvel para o terceiro réu, estando pre
sumivelmente autorizados por este para receber o sinal do autor e ajustar as 
condições da transação; mas, firmando o pré-contrato, não assumiram obriga
ção própria ou se tomaram solidariamente responsáveis pela devolução das ar
ras, nem são culpados pela não efetivação do «egócio, face à execução hipote
cária promovida por terceiro.

Entende o Juízo que a mediação, contrato atípico ou inominado no di
reito brasileiro, se regula pelos princípios que regem o contrato de mandato, na 
tríplice relação existente entre vendedor-corretor-comprador, com a nuance 
particular de constituir a obrigação do corretor, para com o vendedor, uma 
obrigação de resultado e não de meio. De qualquer forma, vincula diretamente 
o mandante, a que se equipara o vendedor, com o comprador, não obrigando o 
corretor em relação a este, pois sua atividade foi apenas de aproximar as duas 
partes interessadas no negócio, para isso ganhando uma comissão.

No caso dos autos, a discussão doutrinária em tomo da natureza jurídica 
do contrato de mediação, perde todo interesse, desvinculando inteiramente os 
corretores, mesmo que se considerasse terem assumido uma promessa de fato 
de terceiro, após a entrega, pelo proprietário do imóvel de um novo recibo ao 
autor, como consta de fls. 6. Tal recibo substitui e anula o anterior, firmado pe
los corretores, tanto mais que o terceiro réu assumiu obrigações oufras, como a 
entrega do apartamento dentro de 60 dias, com os impostos pagos, comprome
tendo-se a assinar a escritura de promessa de compra e venda até o dia 25 de 
novembro de 1974, condições não ajustadas no recibo anterior e portanto não 
prometidas pelos dois primeiros réus.
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Ademais, a assinatura de novo recibo do sinal pelo proprietário indica, 
claramente. não só sua concordância com o ato praticado pelos dois primeiros 
réus, como faz presumir que as arras por estes recebidas foram a ele entregues, 
pois, de outro modo, não assinaria, gratuitamente, novo recibo para o autor 
Este. portanto, é carcecdor da ação proposta contra os dois primeiros réus. não 
o condenando nas custas c nos honorános de advogado que seriam devidos aos 
corretores, por não terem intervindo no processo, limitando-se o Ministério Pú
blico, que os representava, a pedir o prosseguimento da lide (lis. 14).

Relativamcntc ao terceiro réu - C. G. o pedido do autor é apenas par
cialmente procedente, não porque tivesse sido executada a hipoteca que pesa
ria sobre o imóvel (cuja existência sequer foi comprovada), mas pela revelia 
processual, demonstrativa de que o mesmo réu se desinteressou, completamen
te, pelo negócio estabelecido com o autor, embora tal circunstância, por si só. 
não enseje a devolução cm dobro das arras, visto não serem estes de natureza 
penitencial.

De fato, a hipoteca, como um jus in rc aliena, não tira ao propnetáno o 
poder de disposição da coisa, podendo esta ser alienada a terceiros, embora fi
que assegurado ao credor hipotecário o direito de execução A venda, todavia, é 
válida, não extinguindo, porém, a hipoteca, que continua a produzir seus efei
tos jurídicos, um dos quais é o direito de sequela, garantindo-se ao adquirente 
o direito de remir o imóvel gravado, na hipótese dc execução (art 815. § Io, 
do Código Civil). Ademais, tem o adquirente ação regressiva contra o vendedor, 
se sofrer expropriação do imóvel mediante licitação, ou penhora, ou pagar a hi
poteca (art. 816, § 4o, do Cód. Civil).

Na hipótese dos autos, o silêncio do propnetáno quanto á existência da 
hipoteca ou de sua execução judicial, fatos que se presumem verdadeiros pela 
revelia dos réus, embora possa ser considerado ilícito civil, não constituiría, 
nem mesmo, um ilícito penal (art. I 71. § 2o, II, do Código Penal), eis que o do 
cumento de fls. 6. destituído da solenidade imposta pelo art 134, II, do Códi
go Civil, constitui mero ajuste preliminar, ou seja. promessa de contratar, pois 
os contratos translativos ou constitutivos dc direitos reais sobre imóveis de va
lor superior a CrS 10,00 não nascem sem a escritura pública, não gerando, des
sa maneira, as consequências típicas dele ordinariamente resultantes.

Daí porque o art. 1088 do Código Civil permite que as partes se arrepen
dam validamente, antes de assinarem o instrumento. Mas. mesmo o contrato 
preliminar não deixa de ser contrato e o madimplemento de seus termos, ou se
ja. a recusa em passar a escritura definitiva, gera a obngação de indenizar os da
nos resultantes do arrependimento, consistindo tais danos, na guarda das arras 
dadas ou devolução em dobro das recebidas, desde, porém, que tenham sido 
convencionadas arras penitenciais, na forma do art. 1095 do Código Civil.
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Embora alguns eminentes juristas entendem que o direito de arrependi
mento não precisa ser estipulado de maneira direta, literal ou expressa no con
trato em que cada uma das partes dá certa soma a título de arras (FRANCISCO 
CAMPOS, JOSÉ SABÓIA VIRIATO DE MEDEIROS, cf. pareceres in “Rev. 
Forense’’, 99/321 de 104/461), na verdade, em face do texto positivo. 6 indu- 
bitável que a reserva tem que ser expressa. Ensina ORLANDO GOMES: “Para 
que as arras tenham função penitencial, é necessário que as partes a declarem" 
(“Contratos", pág. 110, 4a. ed.. 1973).

SILVIO RODRIGUES, em sua excelente monografia "Das Arras”, Ed. 
Revista dos Tribunais, 1955, demonstra que, embora na consciência popular es
teja engendrada a ideia de que a dação de arras confere o direito de arrependi
mento, perdendo-as quem as deu ou devolvendo em dobro quem as recebeu, 
confomie seja uma ou outra a parte inadimplente, na realidade a lei é no senti
do contrário, pois, quando não estipulado expressamente o direito de arrepen
dimento, na forma do art. 1095 do Código Civil, as arras têm apenas função 
confirmatória, visto que a nossa legislação acolheu a concepção alemã, cuja tri
lha o Código Italiano de 1942 também seguiu.

As arras, portanto, no sistema positivo brasileiro, têm, ordinariamente, o 
caráter confirmatório, se o contrário não houver sido estipulado, segundo a re
gra do artigo 1094 do Código Civil, não podendo, qualquer das partes, se arre
pender do negócio e o inadimplemento, por qualquer delas, sujeita-a à indeniza
ção das perdas e danos, com base no art. 1056 do mesmo Código.

No caso dos autos, as arras dadas pelo autor têm função meramente con
firmatória, pois não foi estipulado, expressamente, o direito de arrependimen
to, pelo que não funcionam como arras penitenciais, que obrigaria o réu a de
volvê-las em dobro. Devem ser restituídas, sem dúvida alguma, pelo não cum
primento da avença pelo réu, mas de fonna simples, cumuladas, porém, com as 
perdas e danos resultantes de tal inadimplemento, consoante o disposto no art. 
1056 do Código Civil.

De qualquer maneira, ainda que as arras dadas pelo autor tivessem função 
penitencial, a sua devolução em dobro excluiría as perdas e danos, com estas 
não podendo cumular-se, visto desempenharem o papel de cláusula penal e, 
como tal, equivalem a uma pré-avaliação dos prejuízos decorrentes do arrepen
dimento ou do inadimplemento. Esta é a lição de CLOVIS BEVILACQUA 
(“Código Civil”, ob. 1 ao art. 1095). M. I. CARVALHO DE MENDONÇA 
("Doutrina e Prática das Obrigações, 2o. vol. 651) e CARVALHO SANTOS 
("Cód. Civil Interpretado”, vol. XV, pág. 276, com o art. 1095), embora o pri
meiro e o último admitam a cumulação, quando pactuada pelas partes.

A correção monetária, que a jurisprudência vem admitindo na indeniza
ção por atos ilícitos, entendo aplicável na hipótese dos autos, eis que a retenção 
do capital alheio, com possível proveito para o devedor, faria diluir o valor do
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dinheiro a esta entregue, pela inflação galopante, ao passo que o imóvel objeto 
da transação de fis. 6 somente se valorizaria, em razão de idênticos fatos, ape
nas beneficiando o réu.

PELO EXPOSTO
1) Julgo o autor CARECEDOR DA AÇÃO proposta contra os réus W. F. 

S. e H. V. L 1.;
2) Julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido contra o réu C. G„ para

condená-lo:
a) a restituir ao autor J. F. S. N. a importância de Cr$37.000,00 (tnnta e 

sete mü cruzeiros), dada a título de arras, corrigida m one ta ri amente a partir da 
citação, quando foi constituído cm mora, segundo os índices oficiais do Minis
tério do Planejamento, até a data do efetivo pagamento;

b) a compor as perdas e danos, como for apurado em execução de senten
ça, pela forma de liquidação por artigos;

c) a pagar os juros moratórios a partir da citação inicial, custas processu
ais, exceto as referentes à citação dos dois primeiros réus, e honorários de advo
gado na base de dez por cento sobre o valor da condenação.

Outrossim, por força da presente sentença, declaro rescindido o contrato 
preliminar de fls. 6, por culpa do mesmo réu.

P. R. I.
Comarca da Capital, em 02 de maio de 1975.

MAURILIO RODRIGUES PEREIRA 
Juiz de Direito
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AÇÃO DECLARATÓRIA - Impropriedade do 
“nomen juris" atribuído ao feito. Ausência de 
prejuízo. Venda “ad corpus". Ação conexa. Deci
são pela mesma sentença. A culpa como elemen
to indispensável da mora.
(Sentença do Juiz de Direito Marcial Vieira de Souza)

Processos cíveis n°s 3.378: Autores: A. M. P. e sua mulher Réus: L. M. e sua 
mulher. 16.956: Autores: L. M. e sua mulher. Réus: A. M. P. e sua mulher. 
17.221: mesmas partes do feito 16.956.

Vistos, etc.
No dia 20 de outubro de 1976, A. M. P. e sua mulher, qualificados nos 

autos, propuseram neste Juizô.'(feíto 3.378), “ação ordinária de declaração da 
existência de relações jurídicas envolvendo imóvel, com a combinação do cum- 
pnmento delas sob pena de multa, cumulada com declaração da ocorrência de 
fato superveniente não previsto pelo comprador e que resulta em literal dimi
nuição no valor da coisa imóvel, com a comtnação da pena, aos vendedores, de 
compensar efetivos prejuízos, havendo-se satisfeitos no receber o preço dimi
nuído deles e com pedido de manutenção de posse ou reintegração nela, se per
dida, por qualquer motivo, antes da decisão (sic)”.

A inicial é composta de 23 laudas datilografadas, acompanhada de docu
mentos de fls. 25 a 63. Embora bem redigida c adequadamente fundamentada, 
a peça vestibular não é concisa, com minudências e repetições dispensáveis, difi
cultando o trabalho do julgador.

Assim, num esforço de síntese, rcsumc-sc, como se segue, a pretensão dos 
autores (denominados, aqui, de compradores, para maior facilidade de exposi
ção, pois três são as ações envolvendo as mesmas pessoas):

a) por escritura lavrada no Cartório do 4o Ofício da Comarca de Petrópo- 
lis (documento de lis. 27/28), A. M. P. c sua mulher prometeram adquirir de 
L M. e sua mulher, um imóvel denominado “I. G.” situado nesta Comarca. 
Ajustou-se que o pagamento seria de um sinal de duzentos e cinqüenta mil cru
zeiros e que o restante (seiscentos e cinquenta mil cruzeiros) seria pago em 120 
dias, por ocasião dajavratura da escritura definitiva de compra e venda.

b) no contrato preliminar referido (fls. 27/28) constou a venda do imóvel 
“I. G.”, mas os compradores foram informados pelos vendedores dc que, por 
ocasião da lavratura da escritura definitiva, seriam mencionados todos os pon
tos importantes do negócio.

c) quando os compradores foram levar o citado instrumento a inscrição 
no Registro Imobiliário, foi informada a impossibilidade dc fazê-lo, face a ne
cessidade de diversas certidões negativas, cadastro do INCRA, etc. Seguros de 
que, pelo ajustado, os documentos exigidos seriam apresentados na lavratura da 
escritura definitiva e como haviam entrado na posse do imóvel c deviam maior

Procs. n° 3.378, 16.956 e 
17.221
Comarca de Vassouras 
4o Ofício

1.

2.
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parte do valor pactuado, aguardaram os compradores o cumprimento da pro
messa.

d) ao se transferirem para o imóvel, os compradores defrontaram com ou
tro problema: procurando usar o embarcadouro ali existente, lhes foi dido da 
impossibilidade de fazê-lo, pois o acesso citado ficava em terras de outras pes
soas. Esta impossibilidade de uso do embarcadouro foi levada ao conhecimento 
dos vendedores, inclusive indicando a dificuldade de concretização do negócio.

e) enquanto isto aproximava-se o fim do prazo (120 dias) para lavratura 
da escritura e consequente liquidação do restante da dívida, razão pela qual os 
compradores pediram aos vendedores que apresentassem as quitações e certi
dões exigidas para efetivação do ato.

f) o prazo citado cxauriu-sc, até que, de surpresa, o comprador viu-se no
tificado para quitar o valor restante da dívida. Sua esposa, contudo, não fora 
notificada.

Esta ação dos vendedores perplexou os compradores, uma vez que não 
apresentaram as certidões devidas e não apresentaram uma solução para o pro
blema de acesso à ilha, e, no entanto, efetivaram a notificação desejando rece
ber o valor restante da dívida.

g) em seguida a tal procedimento, os vendedores entraram com duas 
ações no Foro do Rio de Janeiro, visando à rescisão do contrato e outra objeti
vando a reintegração liminar no imóvel. Esta última medida foi conseguida e 
efetivada.

h) entendem os compradores que a reintegração é nula, pois não estão em 
mora, pois houve fato superveniente ao contrato preliminar (dificuldade de 
acesso à ilha), não ocorreu o cumprimento de obrigações por parte dos vende
dores (item 9 fls. 6).

Se - prosseguem os compradores - previu-se no contrato preliminar que 
o pagamento do restante da divida sena por ocasião da lavratura da escritura 
definitiva, quando senam apresentados os documentos necessários (certidões 
negativas, quitação com o 1NCRA, etc), não poderiam os vendedores exigir, por 
notificação, que apenas os compradores cumprissem sua parte (resgatando a 
promissória representativa da divida restante), pois. ainda segundo o contrato, 
a cambial estava vinculada ao mesmo, qual seja, à escritura definitiva.

i) que, os compradores quando assinaram o contrato preliminar de aquisi
ção da "I. G.", o fizeram entendendo que faziam parte do imóvel duas outras 
ilhas, formando um conjunto c no ajuste consta apenas a citada “I. G.”.

Por todas estas razões, não há que falar-se em mora.
j) terminaram por pedir (item 31 fls. 21/22):

1) que o pagamento do restante da dívida somente deve ser feito por ocasião da 
assinatura da escritura definitiva, o que esperam ser declarado judicialmente;
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2) que, para que os vendedores exijam o restante do preço deverüo fazer notifi
car aos compradores do dia, hora e local para assinatura da escritura, indicando 
a existência dos documentos exigidos para a lavratura do instrumento, o que 
também deve ser declarado judicialmcnte;
3) por igual declaração judicial, se mencione que a cambial representativa da 
dívida se vincule a exigibilidade no dia do ato da escritura definitiva;
4) que, se declare, ainda, que, devido a fatores supervenientes indicadores da di
minuição do valor do bem, seja reduzido o valor a ser pago a final.
5) que, enquanto os vendedores não cumprirem as suas obngações, seja decla
rado ser ilícito e imoral que pretendam despejar os compradores do imóvel e 
que se o fizerem, deverão arcar com prejuízos havidos;
6) que, seja declarado fazer parte do preço dc novecentos mil cruzeiros o con
junto da planta elaborada em 13/4/43 sob o título genérico dc “1. G.”, qual se
ja, uma ilha maior, denominada “I. G." e duas ilhotas separadas por estreitos 
braços do rio Paraíba do Sul e chamadas “P." e "G.”, compondo o conjunto 
todos acessórios, móveis, etc.
7) que, perdido o fácil acesso à ilha, seja declarado que seu valor foi reduzido 
sensivelmente, havendo direito dc abatimento de preço.
8) que, contraria ã moral e ao direito o pedido de pagamento dc honorários e 
custas em processo vindo dependente, após a inicial de outro, versando sobre o 
mesmo objeto;
9) que, no prazo de cinco dias os vendedores deverão apresentar as certidões 
para lavratura da escritura definitiva, sob pena de multa de cinco UPC, por dia 
passando sem que a documentação seja apresentada;
10) que os vendedores, como contra-prestação do preço, entreguem todo con
junto da propriedade negociada, segundo a planta citada e todas as guarnições 
do imóvel.
11) que os vendedores paguem os prejuízos aos compradores dos danos causa
dos pela perda da posse desde 18/6/76 até o dia da reintegração;
12) que, sejam os compradores mantidos na posse do imóvel ou nela reintegra
dos, conforme o caso.
13) que, seja deferida a produção de prova pencial.
14) que, sejam os vendedores condenados nas custas do processo e honorários 
advocatícios.

Em razão de se conhecer a existência dc feito em conexão com este 
(3.378), proposta pelos vendedores perante o Juízo da 6a. Vara Cível da Co
marca da Capital (16.956), proferi o despacho de fls. 68/69. no sentido de re
messa do mesmo a este Juízo.
4. A solicitação referida não foi atendida (fls. 77/78) c face a ponderação 
do colega da citada Vara, decidi, pelo despacho dc fls. 83, suspender o anda
mento do feito (3.378), até que a E. Segunda Instância julgasse (em função de

3.
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exceção de incompetência apresentada perante a citada 6a. Vara), e decidisse 
qual o juízo competente para prosseguir no julgamento das citadas ações.
5. Inobstante a suspensão determinada, consoante o despacho de fls. 85 e v. 
autorizei a citação dos vendedores, o que foi efetivado (fls. 109 a 144, estando 
a contestação às fls. 95 a 104, acompanhada dos documentos de fls. 105/106. 

Em resumo, esta é a defesa dos vendedores (réus no feito neste Juízo):
a) a declaratória, utilizada pelos compradores, é inadequada, pois pela citada 
ação discute-se a existência ou inexistência de um direito, que fica na depen
dência da ação própria que lhe permita a materialização. Assim, a inicial é inep
ta, consoante as regras dos artigos 5o c 325.
b) perempto é o direito dos compradores pela não apresentação da declaratória 
incidente no prazo de 10 dias.
c) prescrito está o direito de pleitear redução no valor da coisa, face ao disposto 
no art. 178, § 5°, IV, do Código Civil.
d) no mérito, desassiste razão aos compradores quando pretendem incluir na 
transação duas outras ilhas, pois a promessa de venda foi apenas em relação à 
“1. Ç.". Trata-se de venda “ad mensurum” (art. 1.136 do CC), distinta da ven
da “ad corpus".
e) terminaram por pedir a improcedência da açãoe condenação dos comprado
res nas custas do processo e honorários advocaticios.

Às fis. 146/148 peticionaram os compradores dando notícia do julgamen
to do A.I. sobre o incidente de competência, ocasião em que juntaram cópia do 
julgado, às fis. 149 a 153-A.

Réplica dos compradores às fis. 159 a 165, seguindo-se despacho ordena- 
tório de fis. 167.

6.

7.

8. Saneador, irrecorrido, às fls. 170v., mas atacado por mandado de seguran
ça, no aspecto relativo à revogação da liminar de reintegração dada pelo Juiz da 
6a. Vara Cível (já nesta fase do citado processo fora remetido a este Juízo).

Como os compradores ofereceram, cm depósito, o valor restante da dívi
da, foi o mesmo retido (fis. 173).
10. A manutenção de posse concedida foi cumprida (fls. 175v./204/205).

9.

Defenda a prova pericial, o perito apresentou proposta de honorários11.
(fls. 181).

Às fls. 182 encontra-se pedido de informações da E. 4a. Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça para instruir MS impetrado pelos vendedores, com informa
ções de fls. 199/201.

O despacho de fls. 208v. orientou a perícia, estando o laudo às fls. 
218/223, seguindo-se a marcação da A. I. J. às fls. 228v.
14. Às fls. 232 os vendedores pediram a juntada de documentos de fls. 233 a 
253, o que foi defendo às fls. 257.

12.

13.
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15. No dia aprazado (fls. 260) não se concretizou o julgamento, o que se deu 
às fls. 266. Nos debates, as partes sustentaram posições anteriores.
16. Este é o relatório do feito 3.378.

Procedo, igualmente, em relação ao processo 16.956 (o primeiro a inau
gurar o litígio entre os contenderes) inicialmcnte em andamento perante a d. 
6a. Vara Cível e que, em função de decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado 
foi remetido a esta Comarca, face à regra catalisadora do art. 95, do Estatuto 
Processual Civil.

A matéria contida no mencionado feito diz respeito ao fundo de disputa, 
qual seja a rescisão ou não do contrato de promessa de compra e venda entre os 
litigantes.

17.

Nesta ação, os vendedores (ora autores) querem a rescisão do ajuste, cu
mulando-a com reintegração liminar de posse, sob o argumento central de que, 
tendo os compradores (ora réus) assumido o compromisso de pagar o restante 
da dívida em 120 dias, após a assinatura do contrato pré-falado, não o fizeram.

A fim de caracterizar a mora dos devedores (compradores) prosseguem os 
autores (vendedores), fizeram notificar o cônjuge varão, abrindo-lhe a oportuni
dade de emendar a mora. A providência revelou-se inútil, razão pela qual, se
gundo o prcceituado nos artigos 1.092 e 1.056, doCód. Civil, ocorreu a mora, 
autorizando a rescisão do contrato e reintegração do imóvel, retomando a pos
se.

Findaram por pleitear a reintegração liminar, a rescisão do ajuste, perdas 
e danos, custas e honorários advocatícios. A inicial está instruída com os docu
mentos de fls. 6 a 41.

Às fls, 45 está a juntada de precatória de citação dos compradores (fls. 46
a 60).

Os compradores (aqui, réus), apresentaram defesa (fls. 61/67), argüindo 
preliminares de incompetência do Juízo (da 6a. Vara Cível), face ao disposto 
no art. 95. do C. P. C.. a carência de ação, por ausência de notificação da mu
lher, do comprador c no mérito argumentaram inexistir a mora. pois os vende
dores não cumpriram sua parte no ajuste e não podem exigir que os mesmos 
cumpram a sua.

Já firmada a competência deste Juízo, às fls. 134 os compradores pedi
ram o prosseguimento do feito.
19. Deixo de explicitar as ocorrências atmentes ao processo 17.221 (apresen
tado 5 dias após. como dependente do 16.956), por se tratar de matéria já ven
cida c contida no feito 16.956. já citado e cujo único objetivo foi conseguir (e 
conseguiu) a medida liminar de reintegração de posse. Como frisado (c repito), 
a reintegração foi tornada sem efeito e manutenido o comprador no imóvel.
20. Destaco ainda que. em decorrência da disputa sobre competência de fo
ro. foram apresentadas duas exceções de incompetência, dois agravos de instru-

18.
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mento e um pedido de carta de sentença. Interpostos foram, ainda, um manda
do de segurança e um recurso extraordinário.
21. Este é o relatório dos três citados processos (para maior clareza, repito: 
3.378, 16.956 e 17.221). Como as partes suscitaram preliminares, aprecio-as 
primeiramente.
22. Começo pelas apresentadas no feito 3.378: impossibilidade da declaratò-
ria (fls. 95 a 97): tecnicamente razão teria o vendedor-contestante se se tratasse 
de uma declaratória, puramente, o que, em verdade, inocorre. Os autores (com
pradores) desejam, na verdade, a imposição judicial de certos fatos e a presta
ção jurisdicional invocada é um misto de declaração de uma situação jurídica e 
condenação. No fim, em regra, a prestação jurisdicional desejada é condenató-
ria-

E pacífico na doutrina e principalmente em repetidos julgados dos Tribu
nais que, ao autor incumbe expor o fato, sendo atribuição do Juiz dizer o di
reito aplicável. A rotulação da ação não importa e nem constitui causá de inde
ferimento da inicial e consequente julgamento, por extinção, do processo.

Quanto às alegações de prescrição e perempção do direito de pleitear 
abatimento na venda da coisa, deixo de apreciá-las, pois o pedido vestibular re
sultou improvado e no final será inacolhido.

No que respeita às preliminares suscitadas pelos compradores (feito 
16.956), a primeira — incompetência — já foi solvida e é matéria vencida. No 
que se refere à ausência de notificação da mulher, desacolho-a, pois como bem 
ponderou o douto patrono dos vendedores, consoante a mais recente orienta
ção jurisdicional invocada é um misto de declaração de uma situação jurídica e 
constitui o devedor em mora.

Examino agora o mérito. Para tanto, faço uma rápida síntese do litígio. 
Tudo começou com a lavratura da escritura de promessa de Compra e venda es
pelhada às fls. 27/28, em função do que L. M. e sua mulher prometeram vender 
a A. M. P. e sua esposa, uma ilha, conhecida como “I. G.”, com área de 
399.300m2. A escritura é de 14 de março de 1975. O Cartório, do 4o Ofício de 
Petrópolis. Entre outras condições ajustadas, ficou convencionado o pagamen
to, como sinal, de duzentos e cinqüenta mil cruzeiros e o restante seria dentro 
do prazo de 120 dias, contados de 14/3/75 (data do pré-contrato). Para tanto 
(restante do dívida), o comprador emitiu uma cambial.

Esta cambial ficou vinculada ao pré-contrato e deveria ser paga no ato de 
ser assinada a escritura definitiva da venda do dito imóvel.

Em outra parte da citada escritura (sua cláusula X). ficou convencionado 
que ficaria a cargo dos vendedores as certidões negativas do imóvel e que as 
mesmas seriam apresentadas dentro de 1 20 dias, contados desta escritura.

Do que se encontra nos autos, de forma mduvidosa, é que a condição es
sencial para consumar a venda, qual seja, a assinatura definitiva da escritura.

23.

50



após os 120 dias ajustados (a contar de 14/3/75), nSo se deu.
Passou-se o prazo referido e nem os vendedores apresentaram as certidões 

negativas sobre o imóvel (elemento básico para lavratura da escritura definitiva) 
e nem os
que, vinculada estava à assinatura da supra mencionada escritura definitiva. 

Assim era o quadro entre os litigantes.
24. Entretanto, quase um ano após a avença referida, os vendedores tomam a 
iniciativa de rescindir o contrato e entram na 6a. Vara Cível da Capital, com 
uma ação rescisória contratual, cumulada com reintegração de posse (proces
so 16.956), isto em 6/5/76.

Cinco dias após, os mesmos vendedores, a título de distribuição por de
pendência, postulam perante a mesma 6a. Vara Cível apenas ação de reintegra
ção de posse, com pedido de concessão de medida liminar. No primeiro feito 
(16.956), não conseguiram os vendedores a liminar de reintegração, mas êxito 
tiveram no segundo (17.221). Esta medida liminar é concedida e cumprida. A 
posse do imóvel retomou ao vendedor, o que se manteve até 11/4//78, quando 
foi tomada sem efeito. Aí, a posse ficou, novamente, com o comprador.
25. O fundo da disputa nestas ações, a meu modesto entender, é saber se 
houve ou não mora do comprador. Se positiva, autorizaria a rescisão.

Neste sentido, fixo-me neste ponto importante da disputa e mais adiante 
apreciarei os demais aspectos da controvérsia.
26. Os vendedores justificam sua tese de que houve mora por parte dos com
pradores citando o art. 960, do Cód. Civil e por que fizeram notificar aos mes
mos e que, ainda, a citação para a rescisória é meio mais enérgico de interpela
ção.

compradores cumpriram a obrigação de pagar o restante da dívida

Como já tive a ocasião de afirmar e repito, estou de acordo com esta exe
gese, porém, em termos.

Sucede que, cômo bem lembrado pelos compradores, num contrato bila
teral (como o em exame), uma parte somente pode exigir o cumprimento da 
obrigação da outra, se cumpre a sua. É regra básica das obrigações mútuas e 
previstas rio art. 1092, do Código Civil, uma obra genial de Clóvis Bevilacqua.

O vendedor não poderia exigir o pagamento da cambial, pois esta vincula- 
và-se à assinatura da escritura, e, havia uma condição suspensiva, qual seja de 
que os vendedores assumiram a obrigação de obter as certidões negativas que 
são normalmente exigidas para lavraturas de instrumentos desta natureza.

Ora, se os vendedores não apresentaram as certidões (sua parte no ajuste) 
ou mesmo admitindo que as tenham obtido, não deram ciência aos comprado- 

estes não tinham a obrigação de quitar o restante da dívida, dada a vincula- 
ção existente.

Embora o pré-contrato de fis. 27/28 não seja modelar, revelando que o
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seu redator não é um excelente tabelião (pois inclusive deixou de exigir docu
mentos previstos em lei para o ato), o certo <í que pela leitura e interpretação 
das cláusulas IV e X. vcrilica-sc o liamc entre a exigibilidade da cambial c a la- 
vratura da escritura definitiva, mas. ressalta-se com a apresentação das certidões 
negativas (encargo dos vendedores).

Estão certos os compradores quando afirmam que devenam os vendedo 
res notificá-los para a lavratura da escritura c indicar que estavam portando as 
indispensáveis certidões liberatórias referentes ao imóvel.
27. Em apoio à defesa dos compradores, além do mencionado ar! 1092. é de 
se destacar os artigos 955 e 963. ambos do Estatuto citado

Pelo primeiro dispositivo, somente estaria o devedor em mora se deixasse 
de efetuar o pagamento no TEMPO. LUGAR E FORMA CONVENCIONADOS 
(destaqueí). A convenção - repita-se foi que o pagamento do restante da di
vida seria realizado por ocasião da lavratura da escritura definitiva, desde que 
houvesse apresentação das certidões.

Os vendedores não fizeram prova, como lhes cabia, a teor do art. 333, I. 
do Cód. de Proc. Civil, de que colocaram à disposição dos compradores as ditas 
certidões.

Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, este não incorrerá 
em mora (Código Civil, art. 963).

Perde a valia, por conseguinte, o ponto de sustentação do vendedor de 
que teria feito notificar o comprador e que. ainda, a citação é outro meio de 
colocar o devedor em mora.
29. Inexistindo e improvada a mora do devedor, inacolhível é a rescisória pre- 

•tendida no feito 16.956.
30. No que respeita aos múltiplos pedidos dos compradores, constantes do 
feito 3.378 (ver fis. 3/4, desta decisão), apenas é atcndível o relacionado no 
item 2, letra d, subitens 1. 2. 3. 9, 12 c 14.

31. No que toca a diminuição do valor do imóvel devido a impossibilidade de 
acesso mais fácil ao imóvel, inexiste prova a respeito, encargo de quem alegou 
(CPC, art. 333,1). Pelo laudo (incontestado c até elogiado pelas partes), está es
crito às fls. 218, item 4, que o lado direito (mais perto da rodovia) era sempre 
usado, desconhecendo-se qualquer obstáculo a tanto.

Inobstante, mesmo que não fosse este o acesso à ilha, os compradores 
não provaram nada a respeito, não tendo direito à pretendida redução do valor 
do imóvel.
32. Na parte referente à pretensão de se incluir no conjunto “1. G.”, duas ou
tras ilhas (“P.” e “G.”), por igual inexiste prova. O prometido à venda foi coisa 
certa e induvidosa, ou seja, só a “1. G”, com área determinada.
33. No que toca a composição de prejuízos, também não houve prova. E, se

28.
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prejuízo houve, de ambos os lados, estes se compensam, pois os vendedores re
tomaram ilegitimamente (mas legalmente) a ilha, mas em compensação, os 
compradores ainda não pagaram o resUnte da dívida, estando frumdo juros e 
correção monetária do mesmo.
34. No que respeita aos pedidos indicados no item 30, desta decisão, são con
sequência da ação e da improcedência da rescisão, pois o pagamento da dívida 
se dará na data da lavratura da escritura, ficando os devedores com a obrigação 
de notificar os compradores do dia, hora e local do ato. mencionando a dispo
nibilidade da escritura. Em decorrência, a cambial fica vinculada à lavratura da 
citada escritura e procedente é a estipulação de multa, se descumpnda a obriga
ção.
35 Pclas ra7Ões expostas, julgo procedente, em parte, a inicial contida no fei
to 3.378, consoante as regras dos artigos 1.092, 955 c 963, do Cód. Civil, a fim 
de declarar: a) que o pagamento do restante da dívida (seiscentos e cinqüenta 
mil cruzeiros), somente deverá ser feito no ato da assinatura da esentura defini
tiva de venda do imóvel conhecido como “I. G", como descrito no documento 
de lis. 27/28 e que a cambial citada é vinculada a tal ato; b) que os devedores 
deverão notificar os compradores indicando dia, hora. local e que as certidões 
legalmente exigidas (inclusive com 
tura estão à disposição dos compradores; c) determinar que os vendedores, no 
prazo de 30 dias. após o trânsito desta em julgado, apresentem as certidões su
pra mencionadas para lavratura da escritura citada, sob pena de multa mensal 
correspondente a dez (10) salános-referências, por mês de atraso.

Condeno os vendedores ao pagamento das custas do processo (aí incluí
do o valor da perícia) e honorários advocatícios, estes na base de 10% do valor 
da causa constante do leito 3.378. Para tanto, levei cm consideração as regras 
do § 3o, do art. 20. do CPC, particularmente cm função do elevado valor da 
causa.

a Previdência Social) para lavratura da escri-

Julgo improcedentes os demais pedidos da inicial de fls, 2/23 c indicados 
no item 3, letra J, desta sentença, por improvados, como já analisei.

Por igual, julgo improcedente a ação constante do feito 16.956, o mesmo
se dando com a -ação" referida no processo 17.221, mera repetição de parte 
do que consta do processo 16.956.

P. R. I.
Vassouras, 3 (domingo) de setembro de 1978.

MARCIAL VIEIRA DE SOUZA 
Juiz de Direito da Comarca

Sentença confirmada.
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AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL, com 
fulcro no art. 5° do CPC - Por scr prejudicial da 
ação principal, impõe-se o seu julgamento em pri
meiro lugar - Contraindo o devedor com o cre
dor nova dívida para ser paga com financiamento 
da CEF, tal fato enseja o surgimento da figura da 
novação objetiva - Aplicação e exegese do art. 
999,1 do CC - Na configuração da “novatio" de
vem concorrer os seguintes requisitos: o consenti
mento, a existência da antiga obrigação e o “ani
mus novandi” - Critério da incompatibilidade 
(há novação quando a segunda obrigação é in
compatível com a primeira).
(Sentença do Juiz de Direito Salin José ChaJub)

Processo n° 2.798

Vistos, etc.
N. G. R. propôs contra R. C. R. c sua mulher L. B. R., todos já qualifica

dos, a presente ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de reintegra
ção de posse, alegando, em suma:

1 - Que, sendo proprietário do apto. 1.202 e respectiva fração ideal do 
terreno sito à Rua P. M., 710, nesta cidade, prometeu vendê-lo aos réus, por es
critura pública datada de 25/6/73, pelo preço de Cr$ 400.000,00, por conta do 
que recebeu de sinal e princípio de pagamento a quantia de Cr$ 100.000,00, fi
cando o restante (CrS 300.000,00), a scr pago da seguinte forma: Cr$ 
140.000,00 em quatro prestações mensais e sucessivas de Cr$ 35.000,00, cada 
uma, vencendose a primeira em 28 de janeiro de 1974 e Cr$ 160.000,00 ven- 
cível em 30 de junho do mesmo ano e que os réus foram imitidos na posse do 
imóvel, desde a data da assinatura do contrato;

2 - Que os réus deixaram de pagar as prestações vencidas em 28/1, 28/2, 
28/3 c 28/4/74, nos valores de CrS 35.000,00 cada uma e, conquanto regular 
e judicialmente notificados para cumprirem a obrigação, no prazo de 15 dias, 
não honraram o compromisso, razão por que com fundamento na cláusula 2a. 
do contrato e art. 1092, § único do CC, pedem seja decretada a rescisão do ne
gócio, com perdas e danos e reintegração do autor na posse do imóvel.

Citados, contestaram os réus, aduzindo, em síntese:
1 - Que, notificados em 27 de agosto de 1974, para pagarem o saldo do 

preço da promessa de compra e venda do imóvel em que residem, os ora contes- 
tantes contra-notificaram o autor para comparecer à sede da Caixa Econômica 
Federal, conforme se obrigaram a receber os Cr J 140.000,00 que lhes são devi
dos, contra a assinatura da escritura de compra e venda e que no dia designado, 
ou seja, 9 de setembro de 1974, o autor não compareceu, nem sua ex-esposa, 
S. M. G. e designada nova data, 24 de setembro do mesmo ano, o autor compa-
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receu sozinho, mas recusou-se a-assinar a escritura e receber o saldo do preço;
2 - Que, assim, a mora é do autor e não dos réus e que aquele há longo 

tempo vem criando embaraços ao recebimento do saldo do preço, mediante fi
nanciamento da CEF, conforme aceitara o mesmo, porém, ainda que os contes- 
tantes estivessem em mora, não poderíam ser condenados à perda das quantias 
pagas, porque isto importa em abuso de direito;

3 - Que o preço ajustado para a compra e venda foi de Cr$ 400.000,00 e 
os contestantes pagaram Cr$ 100.000,00 na data da escritura de promessa e an
teciparam o pagameno da prestação dc Cr$ 160.000,00; que só estão devendo 
as 4 prestações de Cr$ 35.000,00 porque o autor concordou em recebê-las de 
um só vez, mediante financiamento da CEF e está se recusando a cumprir o 
combinado. Concluem suplicando a improcedência.

R. C. R. e sua mulher L. M. B. R. requereram contra N. G. R. e S. M., 
com fulcro nos arts. 5o do CPC c 999, I do CC, ação declaratória incidental, 
alegando, em suma:

1 - Que em 25/6/73, os autores prometeram adquirir dos suplicados, en
tão casados, o imóvel designado por apto. 1202 da Rua P. M., 710, median te as 
seguintes condições, preço total da venda - CrS 400.000,00 - do qual já havia 
sido paga (em janeiro de 1973) a importância de Cr 5 50.000,00; Cr $50.000,00 
no ato da promessa de compra e venda (doc. I) e o saldo de CrS 300.000,00 
em 4 prestações de CrS 35.000,00 cada, vencehdo-se a primeira em 28/1/74 e 
as demais sucessivamente e uma última prestação no valor de-CrJ 160.000,00 
com vencimento para 30/6/74;

2 - Que em 30/1/74, as parles promitentes, autores e réus, objetivando o 
pagamento das 4 parcelas dc CrS 35.000,00, dc comum acordo, ajustaram a li
quidação destas, de uma só vez, por meio de empréstimo imobiliário, cujo fi
nanciamento os suplicados obteriam junto à Caixa Ec.onómica Federal - CEF, 
ocasião em que obviamente se lavraria a escritura pública definitiva de compra 
e venda, de conformidade com o doc. 2 c que ainda cm 30/1/74, c realmente 
objetivando a operação evidenciada no doc. 2 referido, os autores liquidaram 
antecipadamente a parcela dc CrS 160.000,00 (doc. 3), restando, em consc- 
qiiência, apenas a importância de CrS 140.000.00, que se liquidaria não mais 
por meio das prestações de CrS 35.000,00, mas sim conforme aludida declara
ção, na ocasião da escritura de compra e venda, que seria feita com a interveni- 
ência da CEF e tanto isso é verdadeiro que cm 22/2/74, conforme declaração 
do Tabelião do 23° Oficio dc Notas, arquivaram-se neste cartório documentos 
pertinentes ã escritura (doc. 4);

3 - Que, todavia, em 27/8/74, e a despeito do pactuado, o pnmeiro supli
cado surpreendeu os autores com notificação judicial onde se pretendia o paga
mento da quantia de CrS 140.000,00, que dizia significar as 4 prestações de 
CrS 35.000,00, mas cuja liquidação dar-se-ia, conforme o ajuste de 30/4/74, de
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uma sô vez, por ocasião da escritura definitiva, com a interveniência da CEF e, 
dessarte, não obstante a insólita atitude do primeiro suplicado, os ora autores 
notificaram os promitentes vendedores, ora réus, da data, hora e local em que- 
seria lavrada a escritura definitiva, ocasião em que se liquidaria o saldo devedor, 
mas à data aprazada, não compareceram os vendedores, réus, conforme dá notí
cia o doc. 6, uma vez que o primeiro suplicado não obuvera em tempo hábil o 
necessário alvará de autorização para representar sua ex-esposa, cujo compareci- 
mento era imprescindível;

4 - Que, tendo requerido o aludido alvará nos autos do desquite armuávcl 
de seu ex-casal, só aos 16 de setembro foi o mesmo expeaido (doc. 8), além, 
portanto, da data designada e à nova data 24/9/74 compareceram ambas as 
partes, autores e réus (o primeiro suplicado representando a segunda suplicada 
com o alvará de 16/9/74), não se lavrando, contudo, ainda desta vez, a escritura 
(doc. 9), uma vez que, sem qualquer fundamento legal, pretendia o pnmeiro 
réu importância a titulo indenizatório;

5 - Que se recusaram a atender a exigência do pnmeiro réu. não só por
que absurda e incabível, como também em razão de serem os autores, em ver
dade, credores dos réus pela importância de CrS 130.000,00, que a eles paga
ram por intermédio do irmão do pnmeiro suplicado, B. G. R. (does. 10 e II). 
tendo ficado ajustado que tal importância seria abatida na ocasião da assinatura 
da escritura definitiva.

Pedem, a final, seja declarada a invalidade da relação jurídica processual 
(ação principal), instaurada pelo primeiro réu contra os ora autores e a ocorrên
cia de novação da forma para pagamento do saldo devedor de CrS 140.000.00. 
questão que, obviamente, prejudica o pedido do pnmeiro suplicado na ação 
principal.

N. G. R. contestou, às fis. 82. a declaratóna incidental, aduzmdo, sucin- 
tamente, que a matéria pode ser discutida como maténa de defesa, eis que não 
constitui relação jurídica independente, mas se entrosa com o próprio mérito 
da ação principal. Conclui, esperando a improcedência da declaratóna.

Em apenso ação de consignação em pagamento proposta por R. C. R. e 
sua mulher L. M. B. R. contra N. G. R. e S. M.. em casada S. M. G.. objetivando 
consignar e pagar a quantia de CrS 10.000,(K), amparando sua pretensão no art 
973, I do CC, recusa em receber o pagamento, ao argumento de que esta quan
tia representa o saldo devedor do preço total do imóvel adquirido pelos supli
cantes, conforme retro explicitado no relatório da ação declaratóna incidental 

Citado, contestou o réu N. G. R.. alegando que não houve recusa ou mo
ra em receber a quantia efetivamente devida e que o depósito de CrS 10.000.00 
não é integral, porque na realidade a quantia de CrS 130.000,00 paga de duas 
vezes ao irmão do contestante foi acertada para a lavratura da aludida escritura 
de promessa de venda.
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Réplica às fls. 57.
Despacho saneador, irrecorrido, às íls. 62 da consignatória, comum às 

três (3) ações.
Audiência de instrução e julgamento, conforme termo de tis. 63/64.
TUDO VISTO E BEM EXAMINADO, DECIDO:
i • Preliminarmente, corrijo, com fulcro no art. 259, v, do CPC, o valor 

da ação ordinária de rescisão para Cr$ 400.000.00, que é o valor do contrato, 
determinando que se recolha a diferença de taxa judiciária com as cominações 
cabíveis;

2 - Por ser prejudicial da ação principal, impõe-se. em primeiro lugar, o 
julgamento da declaratória incidental, que tem pleno cabimento, na conformi
dade do disposto no art. 5o do CPC. Como fa/. certo o doc. de tis. 54 do proc. 
2798. em 25/6/73. N. (J. R. e sua mulher S. M. G„ réus na declaratória, prome
teram vender aos autores R. C. R. c sua mulher L. M. B. R. o imóvel designado 
como apto. 1.202 da Rua P. M.. 710, sendo que parte do preço — Cr$ 
140.000.00 - seria pago cm quatro prestações mensais e sucessivas de Cr$ 
35.000,00 cada uma. vencendo-se a primeira em 28 de janeiro de 1974 e as de
mais sucessivamente e CrS 160.000.00 cm 30/6/74 (lis. 55). Em 30 de janeiro
de 1974 as partes ajustaram que as 4 prestações de CrS 35.000,00 seriam pagas 
de uma só vez. mediante financiamento que os promitentes-compradores obte- 
nam junto à CEE. ocasião em que os compradores anteciparam o pagamento da 
parcela de CrS 160.000.00 que só se vcnccria em 30/6/74. fato que não foi 
contestado por N. (i. R e. por conseguinte, reputa-se verdadeiro de tal modo 
que os compradores ficaram devendo aos vendedores por aquele negócio, ape
nas, a importância de CrS 140.000.00. que já agora não era representada por 4 
dividas de CrS 35.000.00. mas por uma só. que serra paga através de financia
mento da CEE. ocasião em que seria lavrada a escritura definitiva de compra e 
venda do imóvel com pacto adjeto de hipoteca em favor da CEE. Os documen
tos de fis. 59. 60. 61. 74 e 75 não deixam a mais mínima dúvida sobre o que 
vem de ser exposto. Ora. contraindo com o credor N. (». R uma nova divida dc 
CrS 140.000.00. que seria paga mediante financiamento da CEE, para extin- 
guir e substituir as quatro anteriores de Cr S 35 000.00 é fora de qualquer dúvi
da que tal fato ensejou o surgimento da figura da novação objetiva, prevista no 
art. 999. I do CC. O "animus novandi" está presente, uma vez que todas as de- 

parcelas do preço do negócio estavam quitadas. Dissertando a respeito domais
tema. observa CAIO MÁRIO DA SILVA HI RI IRA que na configuração da 
“novatio" devem concorrer os seguintes requisitos: o consentimento; a existên
cia da antiga obrigação: no mesmo momento em que se extingue a antenor. há 
de nascer a nova obrigação e o "animus novandi” (Instituições de Direito Civil.
vol. 2. pág. 193/196. Eorense). Todos estes requisitos estão presentes no ajuste 
que as partes realizaram, em 30 de janeiro de 1974. como fazem certo os docu-
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men tos aludidos. E para pcrquirir-sc a existência do “animus novandi” é por 
demais oportuno transcrever a lição do emérito civilista:

"Pode vir o “animus novandi" expressamente deduzido no instrumento, 
e então “tollitur quaestio”.
Na ausência, porém, de menção específica, deve ser apurado se o conjun
to de circunstâncias autoriza afirmar se se configura implicitamente, po
rém de maneira inequívoca. Quer isto dizer que nunca se presume a nova- 
ção, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vinculo, de
vendo resultar sempre da vontade das partes. O que se faculta é, tão-so
mente, na apuração desta vontade, aceitar-sc. a par da declaração explíci
ta, a claramente dcdutivel dos termos da nova. Na prática, há dificuldade, 
às vezes, no verificar se ocorre efetivamente novação, ou se se verifica a 
criação de outra obrigação, sem o propósito de novar. Reconheccndo-o, 
os doutores apontam um enténo altamente prestimoso, no esclarecimen
to das dúvidas. E o da incompatibilidade. Há novação, quando a segunda 
obrigação é incompatível com a primeira, isto é, quando a vontade das 
partes milita no sentido de que a criação da segunda resultou na extinção 
da primeira (ob. cit. pág. 196).

Ora, hão há dúvida de que a obrigação de pagar o restante do preço, atra
vés de financiamento da CEF, com a obrigação de pagar as quatro parcelas de 
CrS 35.000,00 são incompatíveis. E, por igual, a inicial da ação de rescisão pro
posta por N. G. R. põe fora de dúvida que todas as demais parcelas estavam pa
gas. Dessarte, é manifesta e irrecusável e procedência da ação declaratória inci
dental, no sentido de ter havido novação das quatro dívidas de CrS 35.000,00 
por uma outra deCiS 140.000,00, que sena quitada no ato da escritura defini
tiva, mediante financiamento da CEF,

3 - Em consequência, não podia N. G. R„ autor na ação de rescisão, noti
ficar os compradores para pagarem as quatro parcelas de CrS 35.000,00, eis 
que tais dívidas estavam extintas, substituídas que foram pela nova de CrS 
140.000,00, sendo improcedente a ação de rescisão do negócio jurídico, cumu
lada com reintegração de posse, uma vez que R. C. R. e sua mulher não estavam 
em mora. As provas produzidas firmam a convicção ao contrário, de que quem 
está cm mora é o vendedor N. G. R„ desde 24 de setembro de 1974, podendo 
por isto ser responsabilizado, de vez que como faz certo o doc. de tis. 75 com
pareceu à sede da CEF, munido do alvará de tis. 78, e, no entanto, abusivamen
te e sem qualquer razão, recusou-se a assinar a escritura de compra e venda. Sua 
responsabilidade está caracterizada nos artigos 16, I 7, I e 18 do CPC.

4 - No que concerne á ação de consignação cm pagamento, a mesma sorte 
não merecem R. C. R. e sua mulher, eis que não lograram provar a recusa do 
consignado N. G. R.
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Ante todo o exposto:
1 - JULGO PROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL 

para declarar como de fato declaro a existência de novação objetiva no ajuste 
que as partes realizaram em 30/1/74 e, em consequência, extinta a divida repre
sentada pelas 4 parcelas de Cr S 35.000,00;

2 • JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO 
DE CONTRATO, cumulada com REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Condeno o 
vencido N. G. R. nas despesas processuais e em verba honorária que arbitro em 
20% sobre a soma dos valores de ambas as ações, corrigido o da ordinária para 
Cr$ 400.000,00. Recolha-se a diferença de taxa judiciária.

3 - JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGA
MENTO c condeno os vencidos nas despesas processuais c verba honorária de 
20% sobre o valor da causa.

P„ R.e I.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1976.

SAL1M JOSÉ CHALUB 
Juiz de Direito
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DESQUITE Ação ordinária e reconvençio. In
júria grave - Extenso elenco incomprovado. Im
procedente a ação e procedente a reconvenção. 
(Sentença da Juí/a de Direito Helena (i. Bckhor)

Rio de Janeiro, RJ. 
Processo n° 59,169

Vistos, etc.
RELATÓRIO:

J. L. B. ajuizou contra C. B. a presente ação ordinária de desquite.com 
fundamento no art. 3 I 7. inciso III do Código Civil, alegando, em resumo.

a) que contraiu matrimônio com a suplicada cm 16 de outubro de 1959. 
advindo da união conjugal o nascimento de dois filhos,

b) que após uma convivência harmoniosa por cerca de do/.c anos. durante 
os quais o autor, com esforço, tenacidade e economia conseguiu adquirir um 
imóvel para a residência da família, sempre cumprindo os deveres conjugais e 
paternos, a ré. sem qualquer motivo lógico aparente, passou a tratá-lo com des
prezo; hostilizando-o e até se recusando ao Jchilum conjugate, transferindo-se 
para outro còmixlo da casa. não mais partilhando do leito conjugal;

c) que, apesar de todo empenho, não conseguiu dissuadir a ré de persistir 
cm sua conduta, vindo esta a surpreender ao autor com uma proposta de des- 
quite amigável com a qual não concordou pela estima que votava á esposa e aos 
filhos, além de considerar absurdas as “condições estipuladas";

d) que a ré, demonstrando distúrbio emocional, cntrcgava-sc a constantes 
crises de choro o que determinou com que o autor, atendendo a seu pedido, a 
levasse a médicos ilustres para proporcionar-lhe tratamento adequado;

e) que cm março de 1972. o suplicante notou que os gastos domésticos 
cresciam assustadoramente, sem que surtissem eleito os apelos junto ao cônju
ge para que houvesse uma contenção nas despesas, aos limites dos ganhos do 
autor que só atingiam a cifra de quatro mil cruzeiros mensais, tendo então o au
tor de assumir o controle e a gestão da economia do lar, para evitar a derrocada 
total, não deixando, contudo, faltar o indispensável á mantença da família, ad
quirindo os gêneros c materiais de consumo doméstico, atendendo ás listas de 
compras elaboradas pela esposa que recebia, ainda, para gastos pessoais, urna 
mesada especial no valor de quatrocentos cruzeiros mensais, depositados em 
sua conta particular;

f) que enquanto o marido trabalhava arduamente para prover mtcgral- 
mente às necessidades da família, a ré excedia-sc ao volante do automóvel co
locado a sua disposição, pertencente ao E. G. B. S. A. I. C. (firma do qual o au
tor é participante) saindo com frequência c dingindoscm a indispensável caute
la, a ponto de provocar colisões e infringir normas de trânsito, onerando, com 
sua leviandade, ainda mais a economia do cônjuge, vendo-se este na contingên
cia de a impedir de dingir, mas continuando o carro á disposição da mesma, 
com um chofer ,

1.
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g) que essas medidas acatitclalónas exacerbaram a ira da suplicada que 
passou, das ofensas morais, às agressões físicas, culminando por ajuizar uma in
fundada Ação de Alimentos seguida de Separação de Corpos, com afirmações 
aleivosas à reputação e à honra do suplicante;

h) que às injúrias relatadas, há que se acrescentar a atitude insólita da es
posa, desautorizando o marido, como chefe de família, tentanto obstar a des
pedida de uma empregada doméstica, arranjada por uma amiga da ré, para imis
cuir-se na vida do casal e postenormente testemunhar contra o suplicante;

i) que a essas injúrias graves, somam-se também as afirmações da ré pe 
te terceiros quanto a pedido dc decretação de pnsão contra o suplicado, por 
falta de pagamento de pensão alimentícia, propalando sofrer privações, enquan
to desviava gêneros alimentícios da própria casa, para dar-lhes destinação inde
vida;

ran-

j) que assim, pelos ultrajes minuciosamente relatados na inicial de tis, 2 a 
8, requeria a decretação do desquite do casal, por culpa exclusiva da ré, conde
nada à perda da posse c guarda dos filhos do casal e demais cominações de di
reito. Anexou os documentos de fls. 10 a 36,

Malograda a tentativa de conciliação prévia (fls, 42), ofereceu a ré a con
testação e reconvenção de lis, 43 a 61 e 62 a 68, com o documento de fls. 69 a 
70, rebatendo as alegações do autor, classificando-as de inverídicas e de ter ha
vido por parte daquele uma trama no sentido de provocar a eliminação da ré do 
convívio da família, imputando-lhe uma alienação mental inexistente; relatou, 
ainda, ter'a confissão do marido quanto à existência de uma amante, 1. F„ em 
sua vida, rompido os laços afetivos que os uniam, apesar de o haver perdoado; 
que a ré representava a figura de “governanta com título dc esposa", sem voz 
ativa dentro do lar, cada vez mais desprezada e humilhada pelo marido que a 
deixava só, saindo c regressando pela madrugada; que a ré resolveu reformular a 
sua vida, passando a estudar para melhorar o nível intelectual, fazendo diversos 
cursos, mas apesar de seus esforços, não houve melhoria no relacionamento do 
casal, continuando o esposo a atormentá-la ao ponto de todos passarem a con
siderá-la uma pessoa nervosa; que o autor maquinava plano diabólico com o in
tuito dc fazer com que a ré acreditasse estar insana mcntalmente, entre outras 
atitudes, mudando os objetos do lugar em que a ré os colocara (fls. 50, in fine) 
ou perguntando por coisas que a ré reconvinte jamais comprara (fls. 53, 3o.§), 
semeando nesta a dúvida quanto a sua própria higidez mental, ficando comple
tamente arrasada e apavorada (sic) com a possibilidade de internação cm casa 
dc saúde para tratamento psiquiátrico; que a ré se furtou ao débito conjugal, 
após as injúrias praticadas pelo autor, levando-a ao desespero, mediante o pro
cesso de enlouquecimento em que procurava envolvê-la; que não foi responsá
vel por qualquer multa ou penalidade de trânsito c quanto ao ocorrido na opor
tunidade da dispensa da empretada F. apresentou a versão dc fls. 58, in fine e 
59. ressaltando a condição de menor da mesma. Salientou, na reconvenção, as
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torturas morais e psicológicas que lhe eram infligidas pelo autor, procurando 
descreditá-la perante amigos do casal e parentes, chegando a ir a P. A., onde re
side a genitora da reconvinte para comunicar que a filha estava louca; citando 
doutrina quanto à matéria e aduzindo ter o rcconvindo lhe tolhido a adminis
tração dos assuntos caseiros, rematou classificando o autor de seu algoz há sete 
longos anos, pedindo a decretação do desquite por culpa exlusiva do cônjuge 
varão.

3. Réplica a fls. 73 a 91, considerando "lenga-lenga” a defesa oferecida que 
não passaria de "estória difusa, confusa c obtusa” a fazer inveja ao "mais vaga
bundo folhetim de aventuras mistenosas e fantásticas"; contestação à recon- 
venção a fls. 88 a 91, argumentando serem imprecisas e refalsadas as alegações 
nela contidas, não caractenzadas as supostas injúnas graves, reduzindo-se à me
ra invencionice, sem qualquer ressonância.

Pronunciamento da Curadoria de Justiça às fls. 92 e despacho saneador, 
irrecorrido, a fls. 95. Iniciada a audiência de instrução e julgamento com a to
mada dos depoimentos pessoais, a fls. 125 a 140, vieram aos autos as petições 
de fls. 146/147, 148, 149 (com os documentos de fls. 150/154v), 156 e 157; 
dirimida a questão sobre a vinculação do antigo MM. Juiz Titular da Vara (fls. 
167 e 168), prosseguiu-se na instrução, a fls. 171/171v„ 181 e 183 com os de
poimentos de fls. 172 a 180. I82/I82v. e a acareação de fls. 184 a 186. Foram 
acostados, pela ré, os documentos de fls. 188 a 196, com as fotografias de fls. 
197 a 199 e o “croquis" de fls. 200. Memonais trazidos pelas partes, a fls. 202 
a 228 e 229 a 240. O representante do Ministério Público opinou, a fls. 241, 
pela procedência da ação c improcedéncia da reconvenção. No apenso 61.404 
constam os depoimentos de fls. 9 a 13.

MOTIVAÇÃO:
Dada a extensão não só das petições, arrazoados e contra-arrazoados, 

bem como dos depoimentos prestados, procuraremos fazer uma sintética esque- 
matização dos fundamentos de fato e de direito que informam a presente deci
são, apreciando, primeiramente, os tópicos principais da inicial, para confrontá- 
los, depois, com os demais elementos da convicção constantes dos autos, a se
guir designados por “itens”:
ITEM A - Menosprezo e desconsideração com que a ré, sem motivo, passou a 
tratar o marido, evoluindo para uma crescente desconsideração, irritação e 
hostilidade, até culminar com a recusa ao debitum conjugate;
ITEM B - Demonstração, por crises de choro freqüentes, de distúrbio emocio
nal de caráter nervoso, fazendo com que, a pedido da esposa, o autor a levasse a 
médicos de nome, na tentativa de restabelecer a normalidada da vida do casal; 
ITEM C - Proposta da ré para ajustarem o desquite amigável, surpreendendo o 
autor, pelo inopinado pedido de separação, sem qualquer fundamento, bem co
mo das absurdas “condições” apresentadas;

4.
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ITEM D - Probabilidade acentuada de desequilíbrio econômico-financeiro atin
gindo a família, face aos gastos desordenados da ré;
ITEM E - Comportamento leviano e inconsequente, com saídas constantes e ex
cessos ao volante do automóvel e que redundaram cm maiores ônus para o au
tor,
ITEM F - Agressão física perpetrada pela ré contra o suplicante;
ITEM G • Propositura da Ação de Alimentos e Separação de Corpos, com inser
ção nos autos de alegações fantasiosas c mendazes, atingindo a dignidade do 
cônjuge;
ITEM H - Ameaça de autoprovocaçáo de scvicias com o fito único de incrimi
nar o autor;
ITEM 1 - Episódio da dispensa da empregada E. S. L., colocada no emprego, 
por uma amiga da ré, S. S„ para servir, no momento oportuno, como "testemu
nha de viveiro";
ITEM J - Divulgação a terceiros de pedido de pnsáo contra o suplicante, com o 
intuito de humilhá-lo e desmoralizá-lo;
ITEM L - Prática de comércio clandestino e lesivo à economia do mando, medi
ante o desvio de gêneros alimentícios, para prover a rituais de macumba ou ven- 
dc-los e, com o ganho indevidamcnte obtido, "comprar seus cigarros” e "pagar 
seus táxis”.

ITEM A
Foi contestado a fls. 57, n° 34, a, confirmando a ré a não continuidade 

de mantença das relações sexuais entre o casal, face o clima de desarmonia já 
existente entre ambos e “após ter ficado desesperada, mediante o processo de 
enlouquccimento que lhe foi ministrado pelo autor”. Em seu depoimento pes
soal a fls. 132, esclareceu que não houve negativa ou recusa, mas sim que pedira 
ao mando para deixarem de manter relações sexuais, embora continuassem a 
morar juntos; que inicialmente a reação do cônjuge foi violenta, mas no dia se
guinte, passada a exaltação do momento, reconheceu ter sido o culpado “pela 
situação que se criara”. Levando-se em conta encontrar-se a ré. na ocasião, sob 
forte descontrole emocional, como admitido pelo própno autor que a levava a 
médicos em busca da ansiada cura, como confirmado pela testemunha de fls 
178:

“que a depoente tem conhecimento de que o autor arranjou médicos pa
ra consultarem a ré; que a depoente c a ré foram ao consultório do psi- 
quiátra Dr. L. L.; que a depoente indagou ao referido médico se a ré esta
va louca, ao que este respondeu que apenas a ré estava nervosa”, não ve
mos como considerar injúria grave a abstenção do comércio sexual, 
sustentado a fls. 233, n° 5,4 e rebatido a Ils. 225, máxime devendo ser a 
cópula um ato de amor e nunca a submissão cega e total à vontade do ou
tro cônjuge.

como
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ITEM B
Por entrelaçar-se com um dos fundamentos da reconvenção, será aprecia

do quando da análise desta.
ITEM C

Não tem maior relevo, pois o fato de a ré haver apresentado a solução do 
desquite amigável para os problemas existentes entre o casal não tem o caráter 
injurioso que lhe empresta o autor, a tis. 3.5.

ITEM D/E
Interligam-se pelas alegações de gastos desordenados e atitudes irrefleti- 

das da ré, ameaçando seriamente o equilíbrio financciro-cconõmico da família. 
A não ser o depoimento constante por cópia a fls. 27v cm que a testemunha re
fere ter sabido que a G. pagara um conserto no carro, por colisão, quando a au
tora o dirigia, nenhum outro elemento sólido de convicção foi trazido aos au
tos, de molde a comprovar a incúria da ré na administração doméstica ou as 
aventuras automobilísticas, com gastos desnecessários de combustível e provo
cação de desastres ou infrações de trânsito, de maneira a levar o autor a retirar- 
lhe, como ele próprio confessou e ficou claramente evidenciado (fls. 27v), a 
gestão dos assuntos concernentes ao lar passando a gerir a economia da casa, 
procedimento que constitui, sem sombra de dúvida, injúria grave contra a con
sorte (como reclamado às fls. 63, c), "a quem devia caber a situação de senhora 
de seu lar, auxiliando o mando nos encargos da família, como dispõe o art. 240 
do Código Civil” (Ac. do TJSP, cit. 2955 - Direito de Família, A. Franceschini 
e A. de Salles Oliveira).

ITEM F
A chamada sevícia praticada pela ré (fls. 230, n° 4 a 232) foi descrita por 

esta, às fls. 137, in fine e pela irmã G. M que se encontrava presente na oca
sião como tendo a ré suspendido a toalha da mesa de jantar, derrubando os pra
tos sobre o marido, irritada, pela provocação deste, insistindo em referir-se à es
posa, como pessoa doente (fls. 1 Iv do apenso) e prosseguindo, esclareceu:

“que como já disse, D. C. apenas levantou a toalha da mesa e assim jogou 
os pratos sobre o marido; que nessa ocasião o Dr. J. L. levantou-se da me
sa em direção à C. e esta também se levantou, ao que a depoente inter
veio para evitar qualquer agressão" (fls. 1 2 do apenso).
Apesar da testemunha de fls. 26 afirmar ter a ré lançado uma cadeira con

tra o marido, tal "grosseria material ” não fico comprovada, constituindo o fato 
mero "choc dc rctour", circunscrcvendo-sc ao que foi scrcnamente narrado pe
la irmã da ré que não ocultou ter esta puxado a toalha, em gesto impensado, 
causando o lamentável desastre, mas que, de forma alguma pode ser qualificado 
de servícia, por ser bem diversa a conceituação da mesma na lição de VICENTE 
DE FARIA COELHO que esgotou a maténa:
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“Não haverá sevícia, como igualmente não haverá injúria grave, se o autor 
não agir com dolo, como se for, por exemplo, um inconsciente ou um 
violento. Nem tampouco, se o ato for involuntário, o que poderá aconte
cer cm vários casos, inclusive se um dos consortes atirar um objeto qual
quer com o fito de quebrá-lo e com ele atingir o outro, ferindo-o” (0 
Desquite na Jurisprudência dos Tribunais, pág. 282).
No caso em tela, nem ferimento houve, resumindo-se a pretendida scvícia 

ou agressão “a uma toalha repuxada, com arroz e feijão jogados ao chão” (lis. 
22v.).

ITEM G
Quanto à propositura da Ação de Alimentos e Separação de Corpos que, 

segundo o autor, destacar-se-ia no “interminável rol de injúrias" (tis. 233, ns. 
5.2 e 5.3), desnecessário se toma discorrermos sobre a legitimidade do exercí
cio do direito de ação e do jus actionis, em homenagem ao conhecimento jurí
dico dos dignos patronos das partes, igualmente quanto às expressões ofensivas 
e afirmações injuriosas irrogadas em Juízo c articuladas por ambos os litigantes 
como causa de pedir a decretação da dissolução da sociedade conjugal (lis. 226, 
227, 228 e 233, já citada), apesar da referência jurisprudencial, comungamos 
com o entendimento de que, embora profendas no curso da lide, para a confi
guração de injúria grave, indispensável se toma a evidência de má-fé, extravasan
do as alegações os justos limites e passando a constituir abuso de direito.

Mesmo com referências a imputação ao autor, pela ré, de crime, como ar
rolado a fls. 234, n° 5.5, com base no depoimento de fls. 174, da leitura acura
da do mesmo, depreende-se ter dito a ré, sob notado descontrole emocional, ao 
procurar esclarecimentos relativos a hipoteca que pesava sobre o imóvel do ca
sal, que estava sendo vitima de um “complot” por parte de ladrões e esteliona- 
tários, sendo a alusão dirigida vagamente à família do marido e ao Banco no 
qual a transação foi efetuada, sem prova do “animus mjunandi”, visando atin
gir a honorabihdade do autor.

A questão do adultério, arguida a fls. 232, n° 5 ficou superada pelo per
dão da ré (fls. 47 e 130) não aproveitando ao autor a invocação.

ITEM H
na medida acautelatóna tomada pelo autor, sem maior reper

cussão, além do que consta da certidão de fls. 29 a 30. o mesmo podendo ser 
dito quanto ao ITEM J, por não ter vindo aos autos qualquer prova da aludida 
divulgação do pedido de prisão contra 
respaldo, a fls. 6, 14.

Resumiu-se

o autor, como articulado, sem qualquer

ITEM I
Para o episódio referente à disp da empregada E. foram apresentadas 

as versões da inicial e da contestação (fls. 6.13 e 58/59) e nos depoimentos pes
soais, a fls. 1 25v e 137v.

ensa
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Na forma da defesa a fls. 205, a a 207, não ficou comprovada a ocorrên
cia de séria altercação entre o casal, a configurar injúria grave, como realçado 
pelo autor. Relata a testemunha de fls. 172/172v:

“certa feita acompanhou o autor à sua residência, na hora do almoço; 
que ao chegarem a casa, a ré não se encontrava presente, que o autor, na 
ocasião chamou a empregada à sala, para despedi-la; que o autor fez men
ção de entregar à empregada o salário devido e até alguma importância a 
mais para que a empregada procurasse outro serviço; que a empregada 
reagiu, dizendo que não sairía do emprego, a não ser por determinação da 
ré; que o autor não tomou nenhuma atitude, de imediato", evoluindo o 
caso até a retirada da serviçal, através de providência drásticas tomadas.

Primeiramente, causa-nos espécie a atitude do autor, por seu propósito 
em despedir a empregada, na ausência da patroa que, decididamente não pode 
responder pela insubordinação da mesma; também não atinamos com a razão 
pela qual, para resolver um simples problema doméstico, necessitasse da presen
ça de um estranho, ainda que se tratasse de um amigo. À guisa de justificação, 
foi dito na inicial (fls. 6, n° 13) ter sido a indigitada moça colocada no empre
go, por uma “colaboradora” da ré, S. S., para prestar-se a servir como “teste
munha de viveiro". Nenhuma prova, contudo, foi trazida, nesse sentido, não 
merecendo a celeuma surgida, com a reação da empregada, ser erigida à catego
ria de séria injúria, por “desautorizar à mulher um ato de administração dos ne
gócios da família" (fis. 234, n° 5.6), pois, considerando a divisão de tarefas 
dentro do lar, competia à mulher participar daquela decisão e, como esclareceu, 
convincentemente, insistiu em acompanhar a empregada à Delegacia, quando 
de sua retirada por policiais, pela circunstância de ser aquela menor de idade 
(fls. 137v e 206), o que não foi desmentido.

A declaração de fls. 196, assinada por L. Q. e S. R. S„ que se encontra
vam presentes no malfadado dia, aprendendo tapeçaria, uma das habilidades 
manuais da ré, contrapõe-sc à da testemunha A. sobre as ofensas morais dirigi
das ao autor, constando não ter havido altercação, tudo se passando em clima 
de maior respeito, sem qualquer grosseria ou palavra mais áspera.

ITEM L
O misterioso desvio de gêneros alimentícios, conservas e vitualhas (fls. 7) 

praticado pela ré, segundo o autor, em procedimento ultrajante e lesivo à eco
nomia doméstica que incluía o uso, além do necessário, de aparelhos eletrodo
mésticos, para, desse modo, “agravar as despesas” (fls. I 26), ficou reduzido ao 
depoimento de fls. 173/173v. e ao trazido por cópia, às fls. 25v. cm que uma 
empregada doméstica, afirmou “que a autora tirava, ou melhor, separava alguns 
objetos comprados, como mantimentos, alegando a autora que seria para com
prar cigarros para ela” e a testemunha de fls. 173/173v.:
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"que muitas vezes a ré descia com uma sacola do D., parecendo bastante 
pesada; que se encaminhava a uma casa na Rua N. S.; que se demorava 
um pouco no interior da residência; que ao sair, já não trazia mais a aludi
da sacola; que o depoente não conseguiu saber quem seria o morador ou 
moradores da referida casa".
Como rebatido a fls. 209 c 210, as declarações dessa testemunha não me

recem maior crédito, por estarem desacompanhadas de qualquer fator mínimo 
de credibilidade, pois, considerando tratar-se de um detetive contratado para 
seguir os passos da ré. sem trégua, é inexplicável não tenha o mesmo consegui
do saber o número da tal casa ou quem seriam os moradores do lugar, para on
de, como apenas insinuou, a ré desviana os gêneros da própria despensa do lar, 
praticando "comércio clandestino c lesivo aos interesses da família” (fls. 7).

Se rcalmcnte comprovado esse procedimento da ré (e definitivamente 
não o foi), não constituiría ele injúria grave como pretendido, mas corrobora
ria, isto sim, as afirmações de lis. 59, n° 6. quanto a estar a ré. naquela ocasião, 
manietada pelo cônjuge, tendo este assumido, depois, a gerência da economia 
doméstica, limitando-se a deferir à mulher o direito de fornecer as listas de 
compras ou relações de pedidos c condescender em dar-lhe uma mesada especi
al de quatrocentos cruzeiros mensais (fls. 3.6).

Passaremos agora á questão do distúrbio emocional da ré ITEM B - e 
ao alegado plano engendrado pelo autor, uma das bases em que se assentou a 
reconvenção de fls. 62 a 68:

A ré discorreu longaméntc, às fls. 43 a 68, sobre o plano urdido pelo au
tor para eliminá-la do convívio do lar (lis. 43, 2), levando-a ao desespero e à 
loucura (fls. 44, 9), após as frustrações que teriam advindo ao autor pelo rom
pimento com uma amante. 1. F„ mencionada às fls. 46/47. Segundo a reconvin- 
te, sua “via crucis” ter-sc-ia iniciado cm outubro ou novembro de 1971, quan
do todos já a conceituavam como uma pessoa nervosa, passando o cônjuge, de- 
libcradamentc. a insistir que o caso da esposa era psíquico (fls. 49), Às fls. 50 a 
57 descreve as maquinações do autor, com a finalidade de fazer com que fosse 
considerada como louca, pelos familiares, amigos e conhecidos do casal. Entre
tanto; rebatidas candentemente tão graves afirmações, a fls. 73 a 87. 88 a 91 e 
237.6 a 239. forçoso é convir não haver sido produzida prova convincente des
se proceder que. se efetivamente comprovado, revelana. por parte do autor, 
uma insensibilidade e'crucldadc inomináveis.

A testemunha de fls. 178 referiu que "certa ocasião o autor esteve na ca
sa da depoente, chorando e afirmando que a ré estava louca; que a depoente 
tem conhecimento de que o autor arranjou médicos para consultarem a ré"; a 
de fls. 182/I82v., médica psiquiátrica;

"que antes do ajuizamento do presente feito, o autor procurou a depoen
te para conversar sobre o estado de saúde da ré; que o autor externou, na
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ocasião, à dcpocnte, sua opinião, no sentido de que a ré estava esquizo
frênica; mais adiante: “que o autor relatou à depoente que a ré estava 
mantendo comportamento diferente”;
As testemunhas de fls. 179 a 180 (A. S. e R. S., seu mando) aludiram 

a insistência do autor em afirmar a perturbação mental da ré; contudo, nada de 
positivo ficou assente, quanto a ter ele influído, por meio de plano preconcebi

do, para o distúrbio emocional sofrido pela ré e por ela mesma confessado às 
fls. 48 e que, segundo ela, seria conseqüéncia do desprezo a que o mando a re
legava (fls. 47):

“Vivia nas mão dos médicos. O Dr. F. comentou um dia com meu sogro 
que eu estava com stress”’,
“Quando erá perguntada pelos médicos sobre o que havia, eu dizia que 
não sabia, mas que sentia falta de ar, medo do escuro, claustrofobia”; a 
fls. 51;
“Em fins de janeiro, meu cunhado propôs que eu fosse com ele a um psi
quiatra que podería ajudar-nos a resolver o problema. Eu já estava com 
medo de um exame psiquiátrico, pelo meu estado nervoso”; e às fls.13 Iv: 
"... que como a depoente é urna pessoa reservada, naturalmente, e sem
pre evitou comentar com quaisquer pessoas, mesmo sua mãe e irmã ou 
cunhadas sobre os desentendimentos conjugais, não desabafando, assim, 
as suas mágoas do marido, passou a apresentar pequenos males físicos de 
estômago, dores e irntações, colites e por isso criou-se no ambiente fami
liar a impressão de que a depoente era uma pessoa excessivamente nervo
sa e de fato a depoente precisava estar em constantes consultas médicas 
ao Dr. F.”

1: inegável, portanto, ter a ré atravessado um período critico de distúrbio 
emocional c acentuado estado de angústia (do qual se originou a deteriorização 
das relações íntimas entre o casal), sem que se possa assegurar terem sido decor
rentes de processo de cnlouquecimento premeditado pelo autor, inconsistentes, 
nesse ponto, as alegações da reconvinte, tendo ficado esclarecido, pela palavra 
do especialista. Professor L. L, através dos exames feitos, não haver indicação 
de insanidade mental, mas “que o teste de personalidade acusara um forte com
plexo de inferioridade” (fls. 56), perfeitamente superável por meio de trata
mento psicoterapéutico a que a ré se submete até a presente data, com a Dra. 
N. R„ recomendada pelo referido médico (fls. I27v e 138v).

( hegamos, finalmcntc, ao ponto que reputamos crucial no presente feito: 
a conduta moral da ré e a transgressão do dever dc fidelidade, questão levanta 
da pelo autor em seu depoimento pessoal e não compreendida nos lindes da ini
cial, constituindo alteração objetiva da demanda, admissível, por não ter havido 
prejuízo à parte contrária que ofereceu defesa a íls. 207 a 224, com as conclu
sões de tis, 226 a 228.

7.
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Como salientado no tópico acima, a longa inicial de fis. 2 a 8, procurou 
enumerar uma série de atitudes da ré, elevadas pelo autor à categoria dc injúria 
grave, sem que, contudo, tivesse sido feita a mais leve referência a qualquer ato 
que implicasse em violação da re conjucal, por parte do cônjuge mulher. Infor
ma o autor, cm seu depoimento pessoal, que somente após o ajuizamento da 
Separação de Corpos, em julho de 1972, veio a saber de fatos desabonadores à 
conduta moral da esposa, descrevendo-os a fls. 126 a 127, tendo ciência dos 
mesmos através do detetive particular que contratara, A. C. V.; referiu, tam
bém, ter a esposa confidenciado para E. li. K. que tinha um amante, parente de 
M, C. M. c que guardava na casa dessa amiga roupas que utilizava para suas saí
das noturnas.

De que modo ou através de quem o autor tomou conhecimento da “con
fidencia”, não ficou esclarecido, sendo forte indício não corresponderem suas 
palavras à realidade dos fatos, por ter criado, ao acaso, o nome de E. B. (dc 
quem jamais a ré ouvira falar - fls. 138), da mesma maneira que se referiu a 
A. B., quando o sobrenome exato do detetive é C. V., sendo também inexplicá
vel que, sabedor dos "fatos desabonadores” em julho de 1972, os tenha omiti
do na peça vestibular desta Ação de Desquite ajuizada cm novembro de 1972, 
quando já tinha conhecimento do procedimento da ré, para o qual fora "alerta
do" (fls. 126v, 2a. linha).

O depoimento da testemunha A. C. V. peca pela falta de eco no conjunto 
probatório. Fez acusações seríssimas, mas vacilou flagrantemente na Acareação 
que mandamos proceder no intuido dc perquirir a verdade ante alegações dc ta
manha gravidade; inicialmente, procurou furtar-se à vinda compulsória a Juízo 
(fls. 181 c 185), só tendo comparecido após a ameaça dc condução sob vara. 
Assim mesmo, não nos escapou e acreditamos, nem aos patronos e ao Dr. Cura
dor de Justiça, presentes à Acareação, o incontrolávcl nervosismo da testemu
nha (tendo até pedido permissão para fumar, na ânsia de aparentar uma tran- 
qüüidade que estava longe de sentir) ante a presença serena da acareada A. S. F. 
R„ diante de quem nãó teve coragem de reafirmar ser ela a mesma "C.” (como 
ficou grafado), tantas vezes referida no depoimento de fls. 1 73. a quem o acare
ado deveria ter visto em diversas oportunidades, por ser a presumível acompa
nhante da ré nas idas às "boites” e portanto, gravado bem a fisionomia da mes
ma. Após a acareação realizada, demos por imprestável o depoimento do fracas
sado “007” que, como lembrado corn acerto a lis. 208, não fez acompanhar su
as declarações de qualquer elemento sólido de convicção, como fotografias tira
das nas “boites” ou nas oportunidades dos encontros da ré com o anônimo ra
paz. “cabeludo e barbudo”, apesar de afirmar as ter tirado (fls. 173), esvazian
do, assim, por completo, todo o empenho demonstrado cm inculpar a ré dc um 
procedimento vergonhoso e reprovável.

Também o depoimento de R. G. S. não socorre o autor em sua pretensão 
quanto à culpabilidade da ré, pois, apesar de mostrar-sc segura durante a Acarc-

69



ação levada a termo com sua ex-patroa A. M. M ills. 186). restaram contradi
ções não suíkientcmcntc aclaradas de molde a deixarem dúvida quanto ã ido
neidade de suas declarações, máxime ante a negativa firme da segunda acareada, 
sobre os fatos que lhe foram imputados

Afirmou a testemunha R,, "que certa noite ao ouvir um barulho, chegou 
à janela e viu a referida senhora acompanhada de outra moça (grifamos), que 
ambas subiam ao quarto da Dra. A. que ficava nos fundos do quarto da depoen- 
tc: que ambas estavam acompanhadas por dois homens; que a passadeira da 
Dra. A. era também passadeira do autor; que comentando o que havia visto, a 
passadeira informou-lhe que quem acompanhava a Dra. A. era a ré" (lis. 175) 
Portanto, R. não viu a ré. naquela noite, como pretendeu depois assegurar, a 
lis. 186. E se a passadeira não estava na residência de A. M. R. M, no dia e hora 
do acontecimento, como podería fa/er tal afirmativa?

Sentindo essas divergências e ainda quanto a quem se incumbira de dar ci
ência ao autor do que. consoante as empregadas, havia se passado, foi efetuada 
a Acareação de (Is. I 76v em que M. J. S„ consertando o que dissera, esclareceu 
que “contou primeiramente ã mãe do autor os fatos que soubera através de 
R. G. S.” e não que fora ela quem contara ao autor, diretamente, como declara
do, a (Is. 175.

Tudo muito nebuloso e rebatido veementemente pelas testemunhas de 
fis. 177 a 180, cumprindo acentuar tratar-se de pessoas ponderadas c respeitá
veis, sendo uma delas, classificada pelo autor, como outra "colaboradora" da 
ré, M. C. M., uma senhora de idade, professora honrada que asseverou ser a ré 
“pessoa de comportamento exemplar e excelente mãe" (fis. I 78), enquanto as 
demais repeliram as assertivas quanto à promoção de "festinhas" pouco reco
mendáveis por A. M. R. M.. frequentadas pela ré c nas quais, segundo a empre
gada daquela, ambas se entregariam a intimidades com rapazes. É interessante 
notar que R., ao fazer referência a tais festas, insinuando serem verdadeiras 
“bacanais” apesar de afirmar o comparecímento de outras moças, desconhecia 
o nome de todas, só sabendo o de C. B.. Mais interessante ainda o fato de. co
meçando a trabalhar na casa da Dra. A. M.. em 20 de junho de 1972 (fis. 175v) 
e só tendo ficado no emprego, por uns quatro meses (fis. 175), obviamente, em 
novembro de 1972, já teria dado ao autor conhecimento dos eventos, mas, co
mo assinalado, não loi apresentada a mais leve referência às mesmas, na inicial 
ou na oportunidade da réplica, oferecida em dezembro daquele ano.

Sopesados todos os depoimentos, decididamente o saldo é favorável à ré, 
devendo ser levadas em conta, em que pese o pronunciamento de lis. 239.7, as 
declarações de lis. 188 a 190 que demonstram continuar a ré a merecer a ami
zade dc pessoas dignas, que certamentc dela se afastariam se o seu comporta
mento fosse devasso como tentaram fazer crer, sendo inacreditável, como pre
tendido pelo autor que justamente após o ajuizamento das demandas judiciais, 
começasse a desregrar-se com idas a “boites” e farras e a manter contatos com
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rapazes estranhos, mormente sabendo que havia um detetive a vigiá-la, como 
declarado pela testemunha M. J„ a fls. 176, respondendo a uma pergunta do 
patrono da ré e confirmado pela testemunha de fls. 177. Acrescente-se a esses 
ponderáveis argumentos os de fls. 217 cm que se ressaltou a impossibilidade da 
ocorrência de festas fora dos limites permissíveis pela decência e ainda as afir
mações da testemunha de fis. 178 de nunca ter ouvido qualquer comentário 
maledicente contra a ré. do porteiro do prédio que, fatalmente veria se esta 
chegasse à residência com qualquer rapaz estranho, como dito a fis. 173, in fi
ne, I73v: "que ambos lancharam no local e retomaram depois á residência da 
ré. tendo o relendo rapaz saltado à porta do edifício e seguido a local ignora
do".

DISPOSITIVO:
H. Considerando a precariedade da prova do articulado na inicial, bem como 
das alegações supervenientes sobre a prática pela ré de atos ofensivos e ultrajan
tes à dignidade do autor c. cm contrapartida, considerando a configuração de 
injúria grave por parle deste contra a rcconvinte, como mencionado a fis. 63, c, 
infringindo o varão os princípios consagrados pela Lei 4.1 21/62 que confere à 
mulher o direito de velar pela direção material e moral da família e contrarian
do. data venia. o entendimento da ilustrada Curadona.

JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e PROCEDENTE A RECONVEN- 
ÇÃO. para decretar o dcsquitc do casal, com fulcro no art. 31 7, inciso III, do 
Código Civil, por culpa exclusiva do cônjuge varão, facultado à ré a continuar a 
usar o nome de casada ou voltar a usar o nome de solteira. Os filhos do casal 
permanecerão com o cônjuge inocente, respeitado o direito de visita regulamen
tado no apenso número 64.298. A pensão alimentícia devida â mullicr e aos 
menores loi objeto de Ação de Alimentos, devendo ser observado o que nela 
foi decidido, constando se encontrarem os autos fora do Cartóno. Custas pelo 
vencido c honorários advocaticíos que arbitro em vinte por cento sobre o valor 
dado à causa, atendendo ao trabalho desenvolvido pelo patrono da ré. Quanto 
à instauração de ação penal contra A. C. V., por'falso testemunho, deverá ser 
dada ciência pessoal da presente decisão, ao representante do Ministéno Públi
co, para as medidas cabíveis. Designe-se dia e hora para a audiência de leitura e 
publicação desta sentença. Registre-se e cumpra-se.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1975.

HELENA G. BEKHOR 
Juíza de Direito
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— O direito à imagem é direito de personalidade 
quando tem conteúdo de identificação. É indis
ponível. Entanto, o uso da imagem, sem atingir a 
identidade pessoal, é transmissível e, se o titular 
da imagem é morto, os seus parentes podem con
sentir ou exigir que não se use a imagem do de
funto.
- Constitui ato ilícito editar obra ou produ/ir fil
me de caráter lucrativo em que se explorem a fa
ma que envolve certas pessoas, sem que estas ou 
seus herdeiros tenham permitido.
— \ indenização do dano moral tem por fim mi
nistrar uma sanção para a violação de um direito 
que não tem denominador econômico.
(Sent, do Juiz de Direito Mauro Fonseca P. Nogueira)

Processos n°s. 99.107, 
98.832 e 99.111 
7a. Vara Cível

Vistos, etc.
Trata-se de ação de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, proposta por E. C. 

aE. B. F.S. A.
Alega a Autora que é filha c única herdeira do artista e pintor E. D. C.; 

que por ocasião do óbito do seu pai e durante o velório, o cineasta G.R. filmou, 
sem qualquer autorização sua, o corpo do de cujus, inclusive sua face já disfor
me pela doença que o acometera; que a Ré pretende exibir dito filme em circui
to comercial, após tê-lo exibido na TVE c no FESTIVAL DE CANNES, mostra 
comercial da indústria de filmes; que dita película não é mero documentário, c„ 
sim, com inclusão e colagem de diversas cenas, bem como a participação de di
versos atores desempenhando papéis específicos, um exercício metafórico so
bre a vida e morte, tendo como instrumento de sua realização formal a capta
ção e utilização da imagem usurpada do pai da Autora, de seu velório e de seu 
enterro; que a Ré é, além de produtora do filme e detentora de direitos e obri
gações patrimoniais a ele relacionados, a distribuidora, vale dizer a responsável 
e interessada em sua divulgação; que não existe dúvida quanto à proteção jurí
dica da imagem-, que A. C. assegura que “o direito à imagem também é o direito 
de impedir que esta seja usada contra a vontade do retratado, agravando-se a 
ofensa quando tenha havido exploração dolosa, culposa, aproveitamento pecu
niário . .que aquele de quem depende o consentimento tem, por via de con
sequência, faculdade de proibir (art. 666, X, do Cód. Civil); que a doutrina es
trangeira tem registrado que a simples usurpação do poder de.exclusividade que 
cabe a cada pessoa com relação à própria imagem caracteriza ato ilícito, ainda 
quando não resultem conseqüências danosas (LUIGE FERRARA); que se tor
nou clássica a sentença do Dr. Otávio Kelly, de 28/5/1922 (RJ 41/297) e por 
ela seu ilustre prolator julgou procedente ação para “proibir a exibição pública, 
para fim comercial, de um filme em que foi apanhada, de surpresa, a cognomi-
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nada da “Rainha da Beleza” M. Z. L.”. Por isso requer a Autora a proccdêneia 
da ação “para proibir a exibição pública ou privada, comercial ou não do filme 
“D.” ou “D. C.” ou “D. G.”, sendo ainda determinado que todos os originais e 
cópias sejam entregues ao MUSEU DA IMAGEM E DO SOM desta cidade, para 
que fiquem sob custódia deste, interrompendo-se, destarte, o processo lesivo ao 
direito da imagem do pai da Autora, cominando-se a pena de Cr$ 100.000,00 
(cem mil cruzeiros) em caso de desobediência ao preceito, condenada, ainda, a 
Ré no pagamento de indenização, no montante a ser fixado por arbitramento 
judicial”.

A ação foi antecedida de MEDIDA CAUTELAR (Processo 98.832, em 
apenso), proposta E. C.

Com a inicial vieram os documentos de f. 8/11.
Citação regular - f. 26v.
A ré contestou o pedido - f. 28/32, dizendo, preliminarmente, que a Au

tora é carecedora da ação por “falta de titularidade e interesse processual” e, 
ademais, sendo a E. B. F. S. A. produtora do filme cabem-lhe os direitos patri
moniais de autor da obra cinematográfica “cabendo ao diretor do filme (G. R.) 
os direitos morais” (sic).

Alega, mais, a Ré, que a Autora é filha adotiva de D. C. e não possui, ao 
menos, direito à ação. No mérito, a questão do.consentimento para a filmagem 
não foi obtida porque, no momento do velório, não eram conhecidos os herdei
ros. “Tratava-se, afinal, da filmagem de um velório público”. Além disso, tal au
torização, “de qualquer modo, não era devida, face à característica documental 
e jornalística do filme de G. R.”.

No relativo à honra e dignidade do pintor, o filme, ao contrário, constitui 
reconhecimento à sua obra “sendo inegável sua qualidade artística, que granje- 
ou para o nosso País o Prêmio Especial do Júri do Festival de Cannes, 1977”.

Quanto aos lucros, as exibições do filme, na rede de televisão educativa 
(Rio, São Paulo c Brasília), foram realizadas sem qualquer pagamento.

No que concerne à imagem de D. morto, “Tal imagem, no entanto, per
tence à cultura e à memória nacional, independendo sua captação, da forma 
que se operou de qualquer autorização, principalmente por visar à difusão cul
tural c à memória, sem qualquer intuito de lucro”.

E mais: “Não se pode falar em apropriação indébita de imagem quando 
refere-se esta a um morto célebre, filmado em velório público”.

RÉPLICA à f. 35/36, salientanto que a Autora se insurge contra a capta
ção e a divulgação da imagem do corpo do morto, bem como do seu velório, da 
maneira como foi realizada, ao som de "O TEU CABELO NÃO NEGA”, de La- 
matine Babo, em total desrespeito à presença da morte”, ressaltando-se, ainda, 
que a referida captação e divulgação, não se efetivou como um mero documcn
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tário ou informação jornalística sobre a morte de personalidade notória, senão, 
como um exercício metafórico com a participação de diversos atores, entre ou
tros, J. B. e A. P., desempenhando papéis específicos”.

Por outro lado, o que se discute nos autos não é questão relativa aos di
reitos autorais do filme, mas “a transgressão do direito à imagem do retratado, 
pai da Autora, hoje falecido, sendo ela sua sucessora imediata e única herdei
ra”. O fato de não ter havido finalidade lucrativa, embora ainda não provado, 
não exclui ou descaracteriza a üicitude da captação e divulgação da imagem não 
autorizada. Ademais, o intuito de tirar proveito da notoriedade alheia é algo 
mais abrangente, não se restringindo apenas à participação direta em renda de 
bilheteria, O diretor da película utilizou-se de cenas do velório de personalidade 
notória para atrair atenção e interesse para o seu trabalho, e, “se assim não fos
se, o Sr. G. R. teria se valido do enterro de um anônimo qualquer”.

SANEADOR, irrccorrido, à f. 66, com deferimento de prova pericial.
LAUDO à f. 89/102, dizendo o Perito que, do ponto de vista comercial, 

trata-se de curta-metragem de fácil colocação no mercado e de grande rentabili
dade econômica. O parecer do Perito é no sentido de que a indenização deva 
compreender o valor de futuras apresentações cinematográficas, na rede comer
cial e TV, estimando-a em Crí 9.000.000,00 (nove milhões de cruzeiros).

Vale relatar, finalmente, que a MEDIDA CAUTELAR proposta pela Au
tora em face de G. R., “G. R. C. A.” e “C. D. L. B.”, objetivou a busca e apre
ensão do filme (negativo e cópias) com a publicação de editais para ciência de 
terceiros interessados.

A MEDIDA foi deferida liminarmente, “INAUDITA ALTERA PARS”, 
apreendendo-se a película, que se encontra em depósito (f. 45/48 da cautelar).

EM OPOSIÇÃO à MEDIDA CAUTELAR ingressou em juízo D. L, pseu
dônimo literário de D. B. P. dizendo-se “titular dos direitos patrimoniais e mo
rais de E. D. C., e, ainda no exercício legal de: a) representante legal; b) biógra
fa; c) co-autora; d) cessionária; e) detentora da exclusividade total da obra do 
pintor E. D. C., por si, seus herdeiros e sucessores, no Brasil e Exterior, por 
tempo indeterminado”.

Segundo a OPOENTE, E. C. é parte ilegítima, pois “face à cessão de Di
reitos outorgada por E. D. C., encontra-se, legalmente, na escala sucessória por 
ter assim se tomado legatária" (sic), lembrando o art. 52 da Lei de Direitos Au
torais que estabelece que esses direitos podem ser total ou parcialmente cedidos 
a terceiros.

Ademais, E. “não está, ainda, caracterizada como herdeira única e suces
sora de E. A. M. (nome civil do pintor E. D. C.), tendo em vista que o inventá
rio dos bens àode cujus encontra-se em tramitação na la. Vara de Órfãos e Su-
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cessões - 1 o. Ofício, desta cidade, aguardando a publicação de editais de habi
litação de herdeiros, visto que o pintor ao falecer no estado de viuvez de M. C. 
A. M. possuía, além de sua companheira, beneficiária perante a Previdência So- 
cil, a genitora de E. (B. T.), um filho ou filha, maior, registrado, como diz sua 
certidão de óbito”.

Aliás, para Dona D., a Autora E. foi adotada por D. C. que, então, era ca
sado sob o regime da comunhão universal de bens, sem a assistência de sua es
posa.

No tocante ao filme, é um documentário cultural, “que nada mais é do 
que uma homenagem ao modo de ver de um dos maiores cineastas brasileiros — 
o réu G. R., amparado pelo M. E. C, sendo financiado pela E. 13. F. S. A.”.

E ainda: “que a opoente, por ter sido determinada por E. D. C., tem a in
cumbência da cobrança de direitos autorais para pagamento a seus verdadeiros 
herdeiros.

Desse modo, quer a exclusão da Autora e Réus e litisconsortes e tendo 
cm vista os seus direitos, pretende ficar como depositária do filme.

Juntou os does. de f. 30/253.
E. D. C. manifestou-se nos autos da OPOSIÇÃO (f. 258), mostrando que 

a questão nuclear agitada nos autos da CAUTELAR diz respeito à transgressão 
do direito de imagem do seu pai. Em sendo assim, a opoente não tem legitimi
dade aJ causam. Por outro lado diz que a inicial é inepta.

Réplica à f. 290/296. abordando aspectos da inicial, com o intuito de de
monstrar que “o filme não trata da figura Jo homem E. D. C.. onde o cineasta 
G. R. e a E. B. F. S. A. visualizaram a obra artística do pintor consagrado mun- 
dialmente. numa tentativa de perpetuar-lhe a memória".

Saneador irrccorrido, à f. 304v. deferindo a produção de provas em co
mum com as da instrução da ação ordinária, para julgamento também em co
mum.

Na AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi tomado o de
poimento pessoal da Opoente (f. I 14). A Autora da ação ordinária insistiu cm 
distinguir o direito à imagem, que “o filme denigre, física c moralmcnte”, do 
direito do autor; impugnou o laudo afirmando que a indenização só seria razoá
vel acima de 20 milhões de cruzeiros. A Ré. E. B. F. S. A., sustentou na Audi
ência. que a pretensão da Autora descabe porque o direito de imagem é perso
nalíssimo: morre e nasce com o indivíduo. Por outro lado. não há prova de que 
a Autora sofreu prejuízo material pois o filme não teve exibição comercial. Tra
ta-se de um documentário com tomadas em local público.

Na mesma Audiência, a OPOENTE ofereceu memorial acompanhado de 
documentos, restando registrado na Ata que as partes não desejavam se mani
festar sobre a documentação trazida (f. 115v.. in fine).
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É o relatório.
TUDO VISTO E EXAMINADO,
DECIDO:
IMPROCEDE A PREIJMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO.
A Autora é filha de D. C., consoante a escritura pública de adoção lavra

da no dia 13 de março de 1956, no Cartório do 14o. Ofício de Notas desta Ca
pital (f. 157). Aliás, a Autora é inventariante do Espólio do seu pai (f. 152).

Pouco importa tenha o adotante declarado o estado civil de desquitado 
quando, então, casado ainda estava com M. P. C. A., falecida, somente, no dia 
14 de novembro de 1972 (f. 153). Esta questão da anulabilidadc da adoção não 
comporta exame nestes autos.

0 parentesco da Autora, pois, resultante da adoção, é matéria inquestio
nável.

Quem não tem legitimidade é a OPOENTE D. B. P. (“D. L.”), porque a 
ação objetiva, fundamentalmente, exigir que não se use a imagem do morto, eis 
que no filme há ofensa à honra.

O ser-herdeiro é que legitima.
Por outro lado interessa lembrar que nem sempre o direito à imagem [jus 

imaginis)é direito de personalidade.

PONTES DE MIRANDA explica que,
“0 Direito à imagem é direito de personalidade quando tem como con
teúdo a reprodução das formas, ou da voz, ou dos gestos, identificativa- 
mente. Tanto o viola quem vende retratos de A, como sendo B, quanto o 
que nega que o retrato de A seja de A, ou que usa o retrato de A como 
seu. Diga-se o mesmo da voz. (Os juristas costumam dizer que os princí
pios e a tutela do direito à imagem se estendem, ou se aplicam, por ana
logia, à reprodução fonográfica, teatral e cinematográfica. Ora, tudo isso 
está no conteúdo do direito à imagem; não são direitos paralelos ao direi
to à imagem: são direito à imagem. O disco é imagem, como a película. 
Não se precisa construir direito à voz, por analogia com o direito à ima
gem: o direito à imagem já o contém. Sc se trata da voz como elemento 
de identidade pessoal, o direito é de personalidade. Se se trata de se con
sentir na reprodução de discos ou películas, sem estar em causa desidenti- 
ficação, o direito não é de personalidade" (in TRATADO DE DIREITO 
PRIVADO, Tomo VII, pág. 53).
Logo, o direito de personalidade é indisponível.
Entanto, o direito ao uso da imagem, sem atingir a identidade pessoal, é 

transmissível.
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Portanto, se o titular da imagem é morto, como in casu, os seus ascenden
tes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge podem consentir, ou exigir que não 
se use a imagem do defunto.

E mais uma vez o sábio PONTES DE MIRANDA doutrina:
“o interesse próprio é que se tutela, posto que se fira a memória de ou
trem. Quem prova, por exemplo, ser ascendente ou descendente do mor
to, ainda que distantíssimo o grau de parentesco do descendente, pode 
exercer a ação negatória contra o que usou a imagem do morto em coisa 
de sua indústria. Importa dizer-se que o consentimento desse é necessá
rio” (ob. citada, pág. 61).

Enfim, o consentimento para o uso da imagem será dado ou não, pelos 
sucessores do de cujus, eis que, como ensina PONTES DE MIRANDA "Com a 
morte da pessoa, cessa o direito à própria imagem. Mortos não têm direito".

No caso presente o pintor D. C. foi filmado na uma mortuária, sem a de
vida permissão da sua filha.

Nem a Autora, nem a Opoente D. consentiram na tomada das cenas por

Do depoimento prestado neste Juízo por D. B. P. consta que ela e a Au
tora, juntas, procuraram o cineasta G. R. rogando-lhe que não continuasse a 
filmagem; que , portanto, ambas, a depoente e a E., negaram autorização a G ” 
(f. 114v.).

G. R..

PONTES DE MIRANDA, com tanta propriedade, ensina:
“Quanto ao retrato após a morte, as pessoas que tém o dever de fazer as 
exéquias tem direito a permitir, ou não, que se publique ou exponha; 
aliás, a que se tire a imagem (inclusive máscara) do morto. Aí, não é o di
reito de personalidade à imagem que está em causa. Estaria se alguém pu
blicasse ou expusesse o retrado dc A como se fosse o do morto B, e titu
lar dele seria o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, à semelhança 
do que se passa com outro direito de personalidade, o direito à honra 
(Lei 2083, de 12 de novembro de 1953, arts. 29 § 3o. e 18, parágrafo 
único; Código Penal, art. 138, § 2o.), ou alguém que, na espécie, tenha 
direito à verdade” (ob. cit. pág. 65).
INDUBITAVELMENTE foi violado direito da Autora.
E não se diga que o consentimento da Autora era dispensável porque "o 

filme é um documentário, de caráter jornalístico”.
Desmente tal afirmativa o próprio Diretor G. R.:
“Filmar meu amigo D. morto é um ato de Humor Modemista-surrealista 
que se permite entre artistas renascentes: F. D. nunca morreu. No caso o 
filme é uma celebração que liberta o morto dc sua hipócrita e trágica con-
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dição. A festa, o QUARUPS - a ressurreição que transcende a burocracia 
do cemitério”.
E explica adiante:
"Mas curiosamente EU SOU ORFEU NEGRO (p.) e M. M. dublcmente
EUR1D1CE (musa de D.) é a morte. Meus ■'flash-backs" são - (meu es
pelho) - e o Espelho ocupa parte do filme, •’inspirado" pelo •'Reflexo do
Bade”, de Antonio Callado e "Mayra" de Darci Ribeiro” (f. 28 da ação
cautelar, em apenso).
0 filme é dirigido por G. R., produzido pela E. B. F. S. A., com script de 

VINÍCIUS DE MORAES e conta com a participação de atores.
A música: Paulinho da Viola, Jorge Ben, Pixinguinha, Villa Lobos (f. 27v. 

da Cautelar).
Cabe, em consequência, a proibição definitiva da mesma porque ofende a 

memória do insigne pintor,.sua honra, pois é retratado nele de maneira depri
mente. E ademais é vontade da filha.

0 Perito informa no laudo acostado aos autos que o filme “É todo uma 
demoníaca montagem tendo como centro o corpo do pintor, fixando inclusive 
sua face deformada pela moléstia” (f. 100).

E ainda:
“O que ficou implícito é que o morto inclusive seria homossexual, sem 

preconceitos caretas" (f. 101).
É certo que a Autora pediu, ainda, INDENIZAÇÃO.
De pronto é bom fixar que o filme não chegou a ser exibido em carátar 

comercial. Exibiram-no na rede de televisão educativa do Rio, São Paulo e Bra- 
sflia, sem qualquer pagamento. E no Festival Internacional de Cannes, onde foi 
laureado.

A rigor não teria havido lucro. Por outro lado, não foram demonstrados 
danos materiais.

Contudo, é inegável que a fita granjeou para o Diretor G. R.fama maior', 
para a E. B. F. S. A. o seu lançamento no circuito comercial permitiria arreca
dação de bilheteria significativa, ainda que passado como complemento de fil
me estrangeiro de longa metragem, como diz a lei (art. 13 da Lei 6281, de 
9/12/75; Dec. 77.299, de 16/3/76'XIX e RESOLUÇÃO CONCINE 6\, de 
19/12/80).

Entanto, constitui ato ilícito editar obra ou produzir filme de caráter lu
crativo em que se explorem a fama que envolve certas pessoas, sem que estas ou 
seus herdeiros tenham permitido.

Recentemente o Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA do Estado do Rio de 
Janeiro decidiu, nesse sentido, ao julgar, numa de suas Câmaras, a APELAÇÃO
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CTVEL 13.J51 (Sexta Câmara Cível), em que B. E. S. A. figura como APE- 
LANTE e F. C„ conhecido homem de televisão, como APELADO, sendo Rela
tor o Des. Enéas Marzano.

“Os danos materiais são óbvios; inegável a lesão moral".
E se o fato constitui ato ilícito está apto a ensejar reparação.
No caso em exame, embora não tenha havido dano patrimonial, é inegá

vel a lesão moral resultante da filmagem dos restos mortais do pintor, para di
vulgação comercial, sem permissão da Autora.

O insigne HENRI LALOUjá dizia:
“Lc droit à réparation du préjudice moral ou extrapatrimonial a été reco- 
nnu de tous temps. Le sujet est classique” (in “Ragles Communes a tous 
les cas de responsabilité civile”, pág. 96, Livraria DALLOZ, Paris, 1955). 
O mesmo autor cita como exemplo o dano,
“à la mcmoire des morts qui peut constituer un préjudice moral dont les 
vivants peuvent demander réparation quand cette atteinte rejaillit sur 
eux” (ob. cit. pág. 109).
Na doutrina pátria, JOSÉ DE AGUIAR DIAS, ao admitir que não pode 

haver responsabilidade sem a existência de um dano, “e é verdadeiro truísmo 
sustentar esse principio, porque, resultando a responsabilidade civil em obriga
ção de ressarcir, logicamente, não pode concretizar-se onde nada há que repa
rar”, acrescenta que “não há dúvida, porém, que a maior dificuldade do dano 
moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valo- 
rativo patrimonial (in “Da Responsabilidade Civil”, vol. II, pág. 772, FOREN
SE, 4a. edição, 1960).

Por isso é imprestável o laudo ofertado pelo Perito, que arbitrou a indeni
zação à Autora em Cr$ 9.000.000,00 louvando-se cm dano hipotético, ou seja. 
se ocorresse a exibição do filme, em 500 apresentações cinematográficas, com 
freqüéncia média de 200 pessoas, sabendo-se que no Brasil existem, aproxima
damente, mil casas exibidoras e da obrigatoriedade legal que têm os cinemas de 
levar filmes nacionais e, finalmente, o valor médio da entrada, reduzido em 
cinquenta por cento por se tratar de curta metragem (f. 95).

Assim é que AGUIAR DIAS sustenta que,
"A indenização do dano moral tem por fim ministrar uma sanção para a 
violação de um direito que não tem denominador econômico. Não é pos
sível a sua avaliação em dinheiro, pois não há equivalência entre o prejuí
zo e o ressarcimento. Quando se condena o responsável a reparar o dano 
moral, usa-se de um processo imperfeito, mas o único realizável, para que 
o ofendido não fique sem uma satisfação” (ob. cit. pág. 782).
Com respaldo na autoridade do critério e não somente na autoridade do 

Mestre Aguiar Dias, é que quantifico essa “satisfação” à Autora em CrS
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1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), desprezando o laudo pericial ao qual 
não estou adstrito.

Em matéria de dano moral, até AGUIAR DIAS é de opinião “que o arbi
trário é da essência das coisas”.

Detendo-me, agora, com mais vagar, na OPOSIÇÃO, constato que a OPQ- 
ENTE ünha em vista a MEDIDA CAUTELAR de BUSCA E APREENSÃO do 
filme, proposta por E. C. a G. R„ “G. R. C. A. e C. D. L. B.'\ Tanto que a 
OPOSIÇÃO foi distribuída em 17 de junho de 1979 e esta ação ordinária em 
13 de agosto de 1980! Porém, o ilustre Juiz prolator do despacho de saneamen
to de f. 304 v. dos autos da referida OPOSIÇÃO deferiu à Opoente a produção 
de provas “em comum com as da instrução da ação ordinária, para julgamento 
também em comum” e, inexistindo recurso, instaurou-se a preclusão.

De sorte que a OPOENTE compareceu à AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
E JULGAMENTO munida de memorial e de vasta documentação, visando de
monstrar a condição de cessionária de direitos patrimoniais e morais de D. C..

Todavia, todos os documentos trazidos à colação não tém o condão de 
afastar a Autora da posição de herdeira de D. C. e como tal legitimada a exigir 
judicialmente, a proteção da honra do seu famoso pai, cuja imagem post mor
tem foi abusivamente aproveitada na feitura de uma película cinematográfica.

Não se nega à OPOENTE a qualidade de biógrafa de D. C.; não se lhe re
cusa o reconhecimento da co-autoria de obras daquele inesquecível artista, ou 
qualquer outro alegado direito. Mas, a causa de pedir da Autora é diversa e dife
rentes são os pedidos.

A OPOENTE, por outro lado, que não provou ser legatária de D., pode 
ter direitos autorais sobre a obra do inolvidável pintor, porém não tem direito 
de exigir, como fez a Autora, a proibição da exibição do filme de seu velório. 
Nem á indenização pelo ato ilícito da filmagem desautorizada.

Aliás, pretende a OPOENTE a exibição do filme para “perpetuar a ima
gem do artista” (f. 114v.) ficando, ademais como depositária das cópias.

À evidência, não merece acolhida a OPOSIÇÃO.

ISTO POSTO, julgo procedente a presente ação e improcedente a OPOSI
ÇÃO, para transformar em definitiva a apreensão do filme “D:” ou “P. C.” ou 
“D. G.’’, depositandose o original e cópias no MUSEU DA IMAGEM E DO 
SOM, desta cidade, sob pena do pagamento da multa de Cr$ 100.000,00 por 
exibição pública ou privada, comercial ou não, do precitado filme e aondenar a 
Ré, E. B. F. S. A., ao pagamento da indenização de CrS 1.000.000,00 (hum 
milhão de cruzeiros), à guisa de ressarcimento do dano moral.
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A 0POENTE e a Ré suportarSo, em proporção, as custas e honorários ad- 
vocatícios, estes calculados em vinte por cento sobre o valor da condenaçio.

P. R. I.
Rio de Janeiro, lo. de junho de 1981.

MAURO FONSECA PÍNTO NOGUEIRA 
Juiz de Direito

81



DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CO
MERCIAL - Destituição de gerente - Exclusão 
de sócio — Possibilidade — Regras para a apura
ção dos haveres do sódo excluído.
(Sentença do Juiz de Direito Mário Emesto Peneira)

Processo n° 129/79

Vistos, etc.
S. C. I. L., A. G. M. e J. M. F., os últimos qualificados na inicial, promo

vem contra P. S. C., também ali qualificado, a presente ação, visando dissolução 
parcial de sociedade comercial, com exclusão de sócio, afirmando:

a) que a sociedade é constituída pelos autores e réu e seu capital está divi
dido em 35% para cada um dos primeiros e 30% para o último;

b) que divergências sérias, surgidas com respeito a administração da socie
dade, levaram os autores a promover o afastamento da gerência executiva do 
réu;.

c) que tal se deu em reunião social, com estrita obediência à cláusula 6a. 
do estatuto vigente da sociedade;

d) que o réu tentou ficar no cargo à força, chegando a ameaçar os autores 
de mal injusto e grave, fato que ensejou representação à 35a. DP. e a interposi- 
ção perante este Juízo de cautelar inominada onde liminarmente se decidiu pe
lo afastamento do réu e cumprimento da vontade social;

c) que o afastamento do réu da gerência executiva se prende ao fato do 
desrespeito pelo mesmo de tabela de preços, tecnicamente elaborada, o que 
prejudica a sociedade com risco de caos mercantil e conseqüente falência;

0 daí o pedido, que esperam procedente, dissolvida paxcialmente a socie
dade quanto ao réu, apurados seus haveres, na fomia do art. 15 do Dec. 3.708/ 
1919, na proporção do último balanço, adotado, no que puder ser aplicado, as 
normas contidas nas cláusulas do contrato social.

O pedido trouxe os documentos de fls. 5 a 24.
Citação às fis. 27.

.Contestação às fls. 29/33, com os documentos de fis. 34/81, onde reco- 
conhece o réu a existência da sociedade em apreço, sua alegada participação de 
30% no capital dela, e o exercício da gerência executiva da empresa até a limi
nar concedida por este Juízo, afirmando que sua destituição da gerência execu
tiva se deu no arrepio do contrato social, cláusula 6a, que determina que a subs
tituição só pode se fazer com a unanimidade dos sócios e que as divergências 
entre os sócios surgiram a partir da admissão na sociedade, imposta pelos auto
res, de funcionário estrangeiro, sem visto de permanência no país, com o salá
rio elevado de CrS 12.000,00, o que provocou, dada a inexperiência do ele
mento “situação oligárquica nociva à sociedade", apenas porque familiar de um 
dos sócios, e quanto ao problema tabela de preços, diz que esta foi pelo mesmo 
elaboradada, sem a participação dos autores, que não entendem do assunto, e
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que a nota onde apontam prejuízo, na realidade oferece lucro de aproximada
mente 60% do custo total e que outras vendas se fizeram por preço superior ao 
da tabela, nega as ameaças alegadas e mais afirma que fez proposta aos autores 
para a aquisição de suas quotas na sociedade, esperando a improccdência ou 
quando muito a liquidação total da sociedade, condenados os autores nas san
ções da sucumbência.

Réplica às fls. 83/84.
Às fls. 89 está petição do réu oferecendo à juntada os documentos de fls. 

90/100, e sobre estes disseram os autores às fls. 102/103.
Apenso está procedimento cautelar entre partes. A. G. M. e J. M. F., co

mo requerentes c P. S. C., como requerido, afirmado na inicial que o requerido 
foi destituído do cargo de gerente executivo que desempenhava na sociedade 
S. C. I. L. tendo em conta a existência de discordância dos requerentes quanto 
à orientação que o mesmo imprimia à administração da empresa, que a destitui
ção se fez com total obediência ao estabelecido no contrato social, presente o 
requerido na reunião respectiva e ciente dela, já que se recusou a assinar a ata, 
através do 6o Ofício de Títulos e Documentos, tendo o requerido se recusado 
a cumprir o decidido c chegado até ao cometimento de crime de ameaça contra 
os requerentes, que representaram ao Delegado da 35a. D.P. e que havendo em 
consequência receio fundado de lesão grave e de difícil reparação, não só ao pa
trimônio dos autores, mas também sobre a praça e entidades governamentais, 
pediram, liminarmente, o afastamento do requerido da gerência executiva da 
sociedade e a investidura do primeiro dos requerentes nesse cargo, trazendo o 
pedido os documentos de fls. 5 a 20.

A liminar foi deferida, fls. 21/21v., cumprida, fls. 26/35 e restou irrecor-
rida.

Contestação às fls. 36/46, com os documentos de fls. 47/83 onde afirma 
o requerido o total desconhecimento do seu afastamento da gerência executiva, 
que não assistiu ou participou dos debates da reunião que deliberou esse afasta
mento, que o fato só chegou ao seu conhecimento pelo Cartório do 6o Ofício 
de Registro de Títulos e Documentos e através do relato da funcionária M. J., 
que os requerentes se negaram a assinar cheques para solver os compromissos 
da sociedade, o que o levou a interpelação judicial, que houve rápido cresci
mento da sociedade, por obra e graça do trabalho dele requerido e a verdadeira 
razão do pedido é represália tendo em vista a discordância quanto à admissão 
na sociedade, com o elevado salário de CrS 12.000,00, de A. B. P., familiar do 
sócio J.M.F., inexperiente no ramo e sem o visto de permanência definitiva no 
país, o que contraria as leis vigentes, e mais que o sócio A. não queria ser amor
tizado de empréstimo que fizera à sociedade, para receber juros sobre juros, e 
finalmentc que a liminar não está sendo cumprida, porque a gerência foi entre-
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gue pelo sócio A. ao aludido A. B. P., donde a improcedência, aguardada. 
Réplica às fls. 85/87.
Preparados, determinei a reunião dos feitos para decisão conjunta. 
Relatados, DECIDO:
A matéria de mérito focada em ambos os procedimentos, embora de di

reito e de fato, não enseja a necessidade da produção de prova em audiência, 
donde o conhecimento direto, autorizado pelo art. 330, I, do C. P. C., 
julgamento antecipado.

Quanto a cautelar, de ser mantida a liminar, com o deferimento final da

com o

pretensão.

O problema gerência da sociedade por quotas de responsabilidade limita
da está disciplinado pelo art. 13 do Dec. 3708/1919, que dispõe: “O uso da fir
ma cabe aos sócios gerentes; se porém for omisso o contrato, todos os sócios 
dela poderão usar”.

Essa disposição legal repete e confirma a regra geral do art. 302, n° 3, do 
Código Comercial, que é aplicável às sociedades por quotas, por força do art. 2o 
do Decreto 3.708/1919.

A cláusula 5a. do contrato social, fls. 7, diz que a administração da so
ciedade será exercida por todos os sócios, cabendo ao gerente-executivo, desig
nado entre os sócios, funções específicas, que enumera.

Essa gerência executiva, com o “prô-labore” correspondente, foi entregue 
pelos requerentes ao requerido e sua substituição poderia ocorrer “sem que ha
ja necessidade de alteração contratual”, como reza a cláusula 6a. do contrato 
social.

Ensina a doutrina mais abalizada, a respeito de “Destituição de Gerente”, 
João Eunápio Borges, in Curso de Direito Comercial Terrestre, vol. II, Forense, 
pág. 169: “339 ... A maioria pode, porém, em qualquer tempo destituir o ge
rente que, por esse ou aquele motivo, decaia de sua confiança ou deixe de cor
responder aos interesses da sociedade. Pouco importa que a nomeação do desti
tuído tenha resultado do próprio ato constitucional da sociedade. E que, por 
esse motivo, a destituição implique alteração do contrato primitivo.”, ou seja, 
prevalece a destituição até quanto implique alteração do contrato primitivo, o 
que não é o caso aqui por expressa disposição contratual, cláusula 6a.

É que entre os poderes da maioria, nesse tipo de sociedade, está até a re
lativa b mudança dc objeto das operações sociais, o que nas outras sociedades 
exige a anuência dc todos os sócios, Cod. Com., art. 331, tendo assim a maioria 
poderes para introduzir qualquer reforma na sociedade, obviamente para mudar 
o gerente executivo dela, apenas por deixar de corresponder aos interesses da 
sociedade.
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Resta a apreciar apenas o conceito de maioria social, que não é evidente
mente a de maioria dc sócias, mas a de capital. A regra é a predominância do 
capital sobre as pessoas, o que decorre do art. 331 in fine do C. Com.: “Todos 
os negócios sociais serão decididos pelo voto da maioria, computado pela forma 
prevista pelo art. 486”, dispondo este que o parecer da maioria no valor dos in
teresses prevalece contra o da minoria, nos mesmos interesses, ainda que seja 
representada pelo maior número de sócios e aquela por um só.

Este, sobre a matéria, o abalizado ensino de Pedro Barbosa Pereira, in 
Curso de Direito Comercial, vol. U, 3a. edição, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 
82/83, o que também atesta o festejado João Eunápio Borges, na obra citada, 
não tendo pertinência, como visto, a afirmação do requerido de que havia ne
cessidade do consenso dc todos os sócios, para a sua destituição da gerência 
executiva da sociedade, até mesmo porque (abstraído o problema delegação e 
gerência) sendo o requerido um dos sócios sua oposição sistemática a impediría 
para todo o sempre, etemizando-o no cargo, restando letra morta os poderes da 
maioria assegurados na Lei.

Respeito a dissolução parcial da sociedade, pretendida pelos autores, com 
a exclusão dela do réu, apurados e pagos seus haveres, me parece igualmente a 
melhor solução para a controvérsia.

Que divergências, c sénas, entre os sócios, autores e réu, na condução dos 
negócios sociais existem, não o nega o próprio réu; que este não é muito de res
peitar tabelas dc preços, pelo mesmo elaboradas, também é verdade, sendo o 
próprio réu quem afirma que tanto efetivou vendas por preços inferiores como 
supenores aos da tabela, umas compensando as outras; que este fato, em tese, 
pode levar ao descontrole, ao alegado caos mercantil e dai um passo ao procedi
mento falimentar. igualmente é verdadeiro; que os sócios se desentenderam gra
vemente. o afirmam não só os procedimentos era em julgamento, as sucessivas 
interpelações antes havidas e até mesmo a representação criminal endereçada à 
35a. D.P. o atesta, tudo somado recomenda a dissolução da sociedade.

Esta foi contratada por prazo indeterminado, cláusula 2a. do contrato, 
mas hoje, no estágio atual dc nosso direito, não mais se aplica em sua literalida- 
de a norma V do art. 335 do Cód. Comercial, como quer o réu, e sem pedido 
reconvcncional tal seria mesmo impossível, caminhando-se cada vez mais no 
sentido dc tomar letra morta esse dispositivo.

O art. 335. V. do Cód. Comercial tem raízes romanísticas, Digesto, 
L.XVII. Pro Socio, fr. 63, § lOe napolcònicas. C.C. francês, arts. 1865 e 1869, 
mas a doutrina, quer a estrangeira, quer a nacional, bem assim nossa jurispru
dência. vêm admitindo seu abrandamento e implícita derrogação pela vontade 
das partes, quanto convencionadas a forma dc retirada de sócio, a apuração ou 
cessão de haveres. ou a continuação da sociedade com os herdeiros do sócio 
pré-morto.

85



Entre nós, Trajano de Miranda Valverde leciona: “Essa orientação do di
reito comercia] brasileiro veio robustecer a prática mercantil, a qual, com o ob
jetivo de proteger a empresa, a continuidade da sociedade contra certos eventos 
que, segundo o Código Comercial, determinam a sua dissolução de pleno direi
to, inclui nos contratos ou atos constitutivos nas sociedades cláusulas destina
das a afastar os efeitos dissolventes do fato ou acontecimento. A falência ou a 
morte de um dos sócios, a vontade unilateral de qualquer deles, quando consti
tuída a sociedade por tempo indeterminado, não operam, por força de conven
ção escrita, a dissolução da sociedade, mas determinam, exclusivamente, a apu
ração dos haveres do sócio falido, morto ou que se retira, e o consequente paga
mento de quem de direito", in A Evolução do Direito Comercial Brasileiro, 
Rev. For. 92/635.

E o contrato social ora em exame prevê expressamente a continuação da 
sociedade em caso de falecimento de qualquer dos sócios, até mesmo com os 
herdeiros do pré-morto, cláusula 9a.

É aí que aparece o aguçado senso prático dos comerciantes, que se aper
ceberam dos graves inconvenientes trazidos pelo fato da lei colocar nas mão de 
um só o destino da sociedade e via de conseqüência, os usos e costumes mer
cantis, fonte inegável do direito, intervieram, sendo quase infalível nos contra
tos sociais a existência de cláusula prevendo forma de pagamento, apuração ou 
cessão de haveres de sócio divergente, caso de falecimento, tudo procurando as
segurar a continuidade do organismo contra possíveis impulsos egoísticos pes
soais.

Não se justifica, dessa forma, que sócio minoritário possa conseguir a dis
solução da sociedade por quotas a que pertença em razão de simples manifesta
ção de vontade a respeito e como conseqüência de simples divergências, porque 
isso significaria insegurança para a vida das sociedades e dos que com ela tra
tam, valendo o relevo de que tanto mais deverá prevalecer a tese quanto os es
tatutos sociais preveem a apuração de haveres para as hipóteses de falta ou reti
rada de um dos sócios, a hipótese.

Tudo isso porque estamos com Rubens Requião, que com seu Curso de 
Direito Comercial nos revela que “segundo as novas concepções proclamadas 
pelas teorias modernas, a sociedade comercial é um contrato plurilateral, do 
qual decorrem expressivas vantagens e interesses coletivos. Não se pode negar a 
legitimidade aos sócios para preservarem esse organismo económico-jurídico, 
personalizado pela lei c que sobremodo interessa como produtor de riqueza pa
ra a economia nacional. No caso de não cumprimento de obrigações contratuais 
do sócio, pcrmite-sc aos demais excluir o inadimplente, dissolvendo-se parcial
mente, em relação ao mesmo, a sociedade comercial, para a apuração e paga
mento de seus haveres."
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A princípio, apenas o inadimplemento de cláusula contratual gerando a 
possibilidade da dissolução parcial, mas depois doutores e tribunais erigiram 
também como motivo para tanto a desinteligência grave entre os sócios, aqui 
ocorrente, não obstante silêncio legal, tendo em conta a nova concepção da so
ciedade, seja comercial, seja civil de fins lucrativos, vendo nelas poderoso ins
trumento de criação de bens de vida, num sentido mais democrático, pela pre
sença não só do ideal do lucro dos seus participantes, como pela presença de 
outros interesses que o Estado tutela, pois a sociedade constitui fonte de recei
ta fiscal, cria empregos, projetando-se como organismo de sustentação econô
mica dentro de determinado contexto político.

Nessas condições a desinteligência grave entre os sócios, que nenhum ne
ga, e as provas constantes dos autos patenteiam é a premissa para o deslinde da 
controvérsia, que se deve resolver, não pela liquidação da sociedade, que seria 
ao mesmo tempo a liquidação da empresa, mas pela chamada dissolução parcial 
com apuração dos haveres do sócio réu.

Mas essa apuração de haveres do sócio réu, contudo, não se há de proce
der como pretendem os autores, apenas pelos valores contabilizados ou de es
crita, pena de possivelmente consagrar-se grave injustiça, adjudicar aos sócios 
que permanecem os bens constitutivos do patrimônio social e pagar ao que se 
retira em função de lançamentos nem sempre corretos da escrita pode traduzir- 
se em injusto enriquecimento.

A apuração dos haveres do sócio réu na sociedade S. C. I. L, assim, deve
rá processar-se mediante balanço especial, em o qual se procederá ao inventário 
e reavaliação do ativo. É o chamado balanço de determinação, onde se levará 
em conta a situação real da empresa no momento do desligamento do sócio, à 
data desta sentença, com vistas a determinação do quantum a ele devido, para 
pronto pagamento, já que de outra forma não cogita o contrato social, tudo em 
execução de sentença.

ISTO POSTO,
a) JULGO PROCEDENTE o pedido cautelar, para decretar, cm definiti

vo, o afastamento do requerido da gerência executiva da sociedade S. C. L., 
confirmada a liminar. Custas pelo requerido, mais honorários de advogado, que 
fixo em CrS 2.000,00.

b) JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido principal, para decretar a 
dissolução parcial da sociedade comercial S. C. I. L., com a exclusão dela do só
cio P. S. C., apurados seus haveres em execução desta decisão, na forma referi
da no corpo desta, ou seja, através de balanço especial, de determinação, com 
inventário e reavaliação do ativo, para a apuração da situação real da empresa
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neste momento cm pronto pagamento ao róu. Custas, pro rata, compensados os 
honorírios de advogado, pela ocorrência de sucumbência recíproca.

P. R. I.
Campo Grande. RJ., em 16 de abril de 1979.

MARIO ERNESTO FERREIRA 
Juiz de Direito
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EMBARGOS DE TERCEIRO formulados por 
promitente cessionário, com título inscrito no re
gistro imobiliário, visando liberar imóvel afetado 
por penhora em execuçáo de que não é parte. Di
reito real. Procedência dos embargos.
(Sentença do Juiz de Direito Nebon da Silva Guimarfei)

2a. Vara Cível 
Duque tie Caxias, RJ. 
Processo n° 1001

cMBARGOS DE TERCEIRO 
C. M. R. (adv. C. M.) - Embargante 
AÇÃO DE EXECUÇÃO 
B. L. B. (adv. L. F. B.) - Autor 
G. H. - Ré

Vistos, etc.
C. M. R„ qualificado na inicial, propõe EMBARGOS DE TERCEIRO a 

penhora procedida no apartamento 302, do prédio sito na rua S. C, 58, na Ci
dade do Rio de Janeiro e efetivada nos autos da açáo de execuçáo (p. 817) pro
posta pelo B. L. B. S. A. contra G. H.. firma estabelecida nesta cidade, para ha
ver a imporiáncia de CrS 14.816,72 (quatorze mil oitocentos e dezesseis cru
zeiros e setenta c dois centavos), referente ao crédito da nota promissória rural 
038, emitida pela executada em 5 de julho de 1971, a favor da C. A. C. J. e 
translcnda por endosso ao estabelecimento bancário excqüente.

Sustenta o embargante a nulidade da penhora, alegando que o apartamen
to objeto da garantia do juízo não é de propriedade da executada ou de seu re
presentante. de vez que, por escritura de promessa de cessão de direitos e de 
compra e venda lavrada em 16/5/69, às Bs. 82v„ do livro R32, do Cartório da 
I Ia. Circunscrição do Registro Civil do extinto Estado da Guanabara, o adqui
riu do casal V. C. L„ que por sua vez, o adquiriu do casal de H. C. representado 
pelo C. E. S. A. (art. 63, §§ Io c 2o . da lei 4591/64), por escritura lavrada em 
3/6/67, às fls. !4v., do livro R-l 5, do mesmo Cartório da 10a. Circunscrição.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 7/12.
Pela petição de fls. 24/29, o embargante re-ratifica a inicial, a instruindo 

com os documentos de fls. 30/38.
O Embargante pela petição de fls. 40/42 fez juntar os documentos de fls.

43/54.
Às fls. 58/65, manifestou-se o embargado, alegando, cm resumo, que:
a) “C. M. R., dizendo-se proprietário do apartamento 302 da rua S. C., 

58, opõe Embargos de Terceiro á penhora, apresentando como título de pro
priedade esentura de promessa de cessão de direitos e promessa de venda, lavra
da em 16/5/1969”;

b) “Acontece que a propriedade imobiliária é adquirida pela transcrição 
do título de transferência no registro de imóveis” (art. 530 do Código Civil)”;
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c) "É curial, por outro lado, que o título dc transferência por cujo regis
tro se adquire ou se transmite a propriedade de um imóvel, é a escritura defini
tiva de compra e venda ou de cessão de direitos, e nunca uma promessa de ces
são ou de venda";

d) “Além de não ser portador de título hábil, o embargante não o levou a 
registro, nem ao menos para efeito de prenotação, conforme o comprova o do
cumento de tis. 14, dos autos principais, expedido cm 2/1/74, pelo 9o Ofício 
de Registro de Imóveis”;

e) “E como enquanto se não transcrever o título de transmissão, o alie- 
nante continua a ser havido como dono do imóvel e responde por seus encargos 
(parágrafo único do art. 860 do Cód. Civil), segue-se que o imóvel penhorado, 
para todos os fins de direito, continua como sendo dc propriedade do Sr. H. C, 
responsável por todos os encargos e ônus que sobre ele pesarem, inclusive pe- 
nhora, depósito, arresto, sequestro, etc”;

0 “Não se alegue, por outro lado. que o Executado também não possui o 
domínio do imóvel cm questão transcrito em seu nome, por ser titular, apenas, 
de promessa de venda”;

g) "Acontece porém, que o promitente comprador, ora executado, trans
creveu seu título no Registro de Imóveis competente, em 22/5/63, como o 
comprova a certidão antes referida";

h) “E como no registro de imóveis será feita a transcrição dos títulos 
translativos da propriedade imóvel, entre vivos, para sua aquisição (art. 167, do 
Decreto-Lei 1.000, dc 21/10/69), segue-se que se alguém possui algum direito 
sobre o imóvel em questão é o Executado, detentor dc promessa de venda devi
damente transcrita, e nunca o Embargante, que não transcreveu os seus títulos, 
datados dc 1969, deixando transcorrer portanto cinco anos sem qualquer provi- 
vidéncia, tornando-os, assim emprestáveis para obstar a penhora levada a efeito 
pelo Embargado";

i) “Assim todos os fatos narrados pelo Embargante, sob a epígrafe de 
“Do Direito”, para que pudessem obstar qualquer ação sobre o imóvel em tela, 
deveríam estar transcritos no competente registro imobiliário sem o que jamais 
valerão contra terceiros, senão, apenas, entre as partes”.

Às fls. 73/84, novamente peticiona o embargante, trazendo o documento 
de fls. 85 e requerendo sejam aplicados os efeitos da revelia, de vez que o em
bargado contestou o pedido intempestivamente e, ainda, se fez representar irre
gularmente.

O embargado, instruindo a petição de 11$. 89/90, trouxe os documentos 
dc fis. 91/101.

Com as fls. 103, o embargante trouxe certidão do Cartório do 6o Ofício 
deste Juízo, de que somente o Dr. F. G. S. F., inscrito na OAB, sob o número 
E2862, assinara o instrumento da resposta e com a petição dc fis. 108, a certi-
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dão de fls. 109, expedida pelo Conselho da OAB, Seção do extinto Estado da 
Guanabara, dando notícia de que F. G. S. F. é inscrito no Quadro de Estagiá
rio, sob o número 2862, desde 14/5/1973.

Por despacho de fls. 110, por falta da condição postulatória do signatá
rio, F. G. S. F., foi indeferida a resposta aos embargos de terceiro, designando 
o Juiz, todavia, audiência de conciliação, instrução e julgamento, conforme ter
mo de fls. 148.

Por despacho de fls. 149, foi convertido o julgamento em diligência para 
a juntada da petição de fls. 150, do embargante, que dá notícia do falecimento 
de H. C., sócio da Firma executada, manifestando-se sobre isso o embargado às 
fls. 152.

TUDO VISTO E EXAMINADO, DECIDO:
Argumenta o embargante que ocorreu a revelia do embargado, pois que, 

além de sua resposta ter sido oferecida intcmpcstivamcntc, seu signatário, por 
ser estagiário e não advogado, conforme provam as certidões de fls. 104 e 109, 
não tem capacidade postulatória plena.

A esse argumento se debate o embargado, mas somente quanto às alega
ções de direito, não oferecendo, contudo, prova de que é advogado.

Na verdade, o estagiário solicitador é mero acólito do advogado e a ele é 
defeso praticar atos privativos do advogado, nos lermos do § 3o., do art. 71, da 
Lei 4.215/63, in verbis:

“§ 3o. - Compete privativamente aos advogados, elaborar e subscrever 
petições iniciais, contestações, réplicas, memoriais, razões, minutas e con- 
traminutas nos processos judiciais, bem como a defesa em qualquer foro 
ou instância.” (grifei).
Por outro lado, a limitação ao exercício da advogacia pelo estagiário é 

prescrita no art. 72, do mesmo diploma legal, in verbis:
“Art. 72 - Os estagiários poderão praticar os atos judiciais não privativos 
de advogado (art. 71, § 3o.) e exercer o procuratório extrajudicial.”
Ora, sombra de dúvida não há que somente o estagiário F. G. S. F. subs

creveu a “contestação” de fls. 58/65, quando de seu oferecimento, exercendo, 
assim, atividade privativa de advogado, extrapolando àquela inerente a sua qua
lificação profissional ante a prova oferecida às fls. 104.

De notar que o Provimento 25, de 24 de maio de 1966, do Conselho Fe
deral da Ordem dos Advogados do Brasil não dispõe diferentemente da lei espe
cífica - e nem mesmo poderia fazê-lo —, mas, apenas, na letra a, do art. 4o, 
exemplifica atos não privativos de advogado, tais como as petições de juntada 
de contestações, réplicas, memoriais e recursos, e não esses atos que devem ser 
elaborados e subscritos pelo advogado (§ 3o, do art. 71, da Lei 4.215/63).
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A contestação ou qualquer ato privativo de advogado quando elaborado 
subscrito por quem não seja inscrito no respectivo Quadro da Ordem dos 

Advogados do Brasil, leva a nulidade absoluta do ato e, portanto, é ele tido co
mo inexistente.

É evidente que, subscrita a petição de fls. 58/65, nominada de "contesta
ção”, pelo estagiário F. G. S. F., é ela tido como inexistente, fulminada pela 
nulidade absoluta, por inexistência do juris postulatoris do subscrito.

Tudo isso poderá levar, entretanto, ao raciocínio de que, subscrita a con
testação por quem não c advogado, incidiriam, forçosamente, no processo os 
efeitos da revelia.

Mas isso não ocorre, simplesmente por defeito do ato de chamamento do 
embargado ao processo.

Oferecidos os embargos de terceiro, meio de intervenção espontânea no 
processo, foi o embargado apenas cientificado, via postal, do despacho all pro
ferido, quando deveria ser ele citado para responder aos seus termos, sob pena 
de revelia, constando, necessariamente, do respectivo instrumento citatório a 
advertência a que se refere o art. 285. in fine, do C. P. C.

Nesse passo, tendo-se como inexistente a contestação de fls. 58/65. por 
eivada de nulidade absoluta, não se poderá afirmar que ouve a vinda espontânea
do embargado ao processo, suprindo a citação na data do despacho nela profe
rida.

ou

O comparecimento espontâneo do réu. suprindo a citação, ocorreu no 
momento em que o advogado. Dr, L. F. B.. após sua assinatura na petição de 
fis. 58/65, que até então era mero trabalho intelectual, passando dai em diante 
a ter existência jurídico-processual como contestação, espécie do gênero respos
ta. E contestação oferecida tempestivamente elidindo possível revelia, face a 
inexistência de citação regular.

Por tudo isso se vç que a contestação de lis. 58/65, não foi, 
mos, ratificada pelo advogado, como ele declara à fls. 87. por ser isso incabívcl 
em ato eivado de nulidade absoluta. Apondo sua assinatura no petitório fez 
nascer, formalmente, a peça de resistência às pretensões do embargante.

Ademais, a representação do embargado resultou regular ante a juntada 
do instrumento de fls. 91, e, ainda, dos documentos dc fls. 94/101.

No mérito, discute-se a validade da penhora efetuada em imóvel que seria 
de propriedade do executado na ação principal, ação de execução.

Alega o embargante que adquinu o imóvel penhorado do casal V. C. L. 
que, por sua vez, o adquiriu do casal H. C., conforme esenturas às fls. 30/36 e 
5 1/55, as primeiras dc promessa de cessão de direitos e compra e venda e a últi- 

dc compra e venda e re-ratificação das primeiras, sendo aquelas devidamen-

cm seus ter-

ma
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te inscritas e esta apenas prenotada 
veis ((Is. 85).

respectivo cartório de registro de imó-

Em seu prol alega o embargado que o embargante não transcreveu seu tí
tulo no cartório do registro de imóveis e, portanto, o imóvel continua como 
sendo de propriedade do executado e, ainda, que o título apresentado não é 
idôneo para a transferência da propriedade por se tratar de escritura de promes
sa de cessão e de compra c venda e não escritura definitiva de compra c venda 
ou mesmo de cessão.

no

É bem verdade
mera obrigação pessoal que se resolve em perdas e danos, por inadimplemento 
do contrato.

que a promessa de compra c venda não inscrita constitui

No entando, trazem o embargante e o embargado prova de que a escritura 
de promessa de cessão e compra e venda, lavrada cm 16 de maio de 1969, cele
brada entre o casal V. C. L. e o casal do embargante fora devidamente inscrita 

cartório de registro de imóveis e que a penhora. objeto da garantia deste juí
zo, tora apenas prenotada (fis. 85).

Nos termos do art. 44. do Código Civil são considerados imóveis, para os 
eleitos legais, os direitos reais sobre imóveis.

Ora. sendo o compromisso de compra e venda, ou cessão de direitos so
bre imóveis, a partir da inscrição do respectivo instrumento, um chamado ’‘di
reito real", nos termos do art. 22 do Decreto-Lei 58/37. com a redação deter
minada pela Lei 649/49. seu titular se vê garantido erga omminis. 

í. essa a situação destes autos.
O titulo de propriedade do embargante encontra-se regularmente inscrito 

cartório do registro de imóveis competente e contra ela não poderá 
penhora procedida por este juízo.

no

no
vingar a

Poder-se-ia argumentar, cm contrario, como o faz o embargado, que a 
prenotação da penhora ocorreu antes da prenotaçào da escritura a final inscrita. 

No entanto, nenhuma prova dessa alegação faz

Ademais, fosse esse o procedimento próprio para anular tal inscrição, o 
lógico é de que a escritura referida fora apresentada ao cartório para 

registro antes mesmo da penhora. pois só assim se justifica a prenotação desta, 
de vez que sua inscrição estaria barrada pela inscrição anterior daquela, por 
quebrar a ordem de adquirentcs. pois que o embargante. como o último deles, 
não é parte na ação de execução.

raciocínio
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Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos de terceiro propos
tos por C. M. R. nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA pelo B. L. 
B. S. A. contra G. H., para tornar nula a pcnhora de fls. 66 dos autos principais, 
condenando, ainda, o embargado em honorários advocatícios, estes na base de 
10% (dez por cento), sobre o valor da ação de execução.

Rcmctam-se os presentes autos ao Distribuidor para anotação (art. 1049
do CPC).

Custas ex-lcge.
P. R. I.
Duque de Caxias, 30 de abril de 1975.

NELSON DA SILVA GUIMARÃES 
Juiz de Direito
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EMBARGOS DO DEVEDOR - Em apenso à 
ação de execução opostos à cobrança de duplica
tas, aceitas, endossadas, descontadas e não pagas 
— Provimento aos Embargos e Improcedéncia da 
ação de Execução. A emissão da duplicata pressu
põe a entrega da mercadoria, ou, por extensão, a 
prestação de um serviço. A duplicata traduz, por 
parte do sacado, a confissão de que o negócio co
mercial ajustado se perfez, podendo ser anulada 
por falta de correspondência com os serviços con
tratados, na medida de suas especificações con
tratuais. O desconto de títulos é uma operação 
especifícamente comercial e basicamente bancá
ria pelo que o emitente, fazendo-se endossante, 
entrega a um Banco um título, dele recebendo 
antecipadamente seu valor reduzido dos juros, 
para ser somente exigido no dia de seu vencimen
to. É uma venda do título, cujo vendedor é o en
dossante (que por ele cobra um preço), sendo o 
comprador o Banco (que recebe do sacado o exa
to valor do título). Assim, deverá o Banco, que 
faz uma operação de crédito, estabelecer suas ga
rantias.
(Sentença do Juiz de Direito C. H. Porto Carreiro)

21a. Vara Cível 
Processo n° 46.236

Vistos, etc.
Em apenso à ação de execução que lhe move o B. L. B. S. A., por este 

Juízo, O. S. ofereceu os presentes Embargos do Devedor, com fundamento nos 
Arts. 736 e seguintes do C. P. C, alegando resumidamente:

1 - que, em 21/05/78, firmou com H. B. P. um contrato de construção de 
onze casas pré-fabricadas, que seriam levantadas pela firma “S. F. 1. R. L.” 
alguns lotes de propriedade do suplicante, no loteamento denominado “V. Q.”, 
no município de Petrópolis;

2 - que, para cada imóvel a ser construído, foi firmado um contrato, com 
valor próprio e condições especificadas;

3 - que foram emitidos os títulos, objetos da ação de execução, tendo o 
representante da firma contratada, o Sr. H., assinado como avalista e endossan
te da pessoa jurídica dos aludidos títulos, cobrando-se, desse modo, de todo o 
preço avençado em duplicatas devidamente aceitas pelo ora Embargante;

4 - que o ora Embargante começou a perceber que, apesar de cumprir 
seus compromissos, não via as obras em andamento, por uma série de irregulari
dades fiscais, que culminaram com a paralisação das obras;

em
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5 - que. no enianto. o Sr. H. passou a descontar as duplicatas, sem aten
der as ponderações do Suplicante, que se sentiu coagido a promover contra a 
então nova firma do Sr. H. — “C. F. L.” - uma ação penal para recuperar al
guns poucos daqueles títulos, havendo, em seguida, promovido contra ela uma 
interpelação judicial para salvaguardar seus direitos;

6 - que a condição de estelionatário do Sr. H. foi reconhecida, 
que o mesmo aplicou o mesmo golpe a mais de cem pessoas;

7 - que, assim, os títulos em execução não correspondem a uma venda 
efetiva de mercadorias ou a uma real prestação de serviços, caracterizando cri
mes previstos nos arts. 171 e 172 do Código Penal;

8 - que, á época do desconto dos mencionados títulos pelo Excqúentc - 
ora Embargado - a C. F„ H. B. P., a S. F. I. R. L. c a J. P. e S. A. - seus endo* 
santes e avalistas, já apresentavam em suas fichas cadastrais mais de 200 títulos 
protestados e a C. F. e a J. P. e S. A. tinham suas falências decretadas;

9 - que, além disso, a firma “S. F. I. C. L". sacadora das duplicatas c pri
meira endossante, jamais existiu juridicamente, daí ter sido excluída da ação de 
execução, em apenso;

10 - que, assim, à luz do art. 1092 do Código Civil, não é lícito exigir-se o 
cumprimento da obrigação do ora Embargante, de vez que os serviços contra
tados pela sacadora das duplicatas não foram efetuados;

11 - que, segundo a lição da jurisprudência, a duplicata é título causai, 
pelo que sua execução pode ser discutida;

12 - que, desse modo, espera o Embargante a acolhida dos presentes 
bargos, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, condenando-se o 
Autor, Embargado, nas custas e honorários de advogado (fls. 2/6).

Veio a inicial com a documentação de fls. 8/32.

O Embargado manifestou-se a fls. 34/37, alegando sua inconsistência jurí
dica por falta de fundamento, porque o Embargante jamais demonstrou desejo 
de saldar seu compromisso, representado por duplicatas no valor de 
Cr$232.875,60. Uma vez que os demais Executados J.P. e S.A.L. e H.B.P. não 
foram encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, o ora Embargado, na qualidade 
de exeqüente, requereu a desistência da ação de execução contra eles. No méri
to improcedem os presentes embargos, porque em decorrência do aceite, a du
plicata toma-sc um título abstrato, desvineulando-se do negócio que a originou 
por força do endosso. Assim, os títulos executados foram aceitos e endossados, 
sendo o Embargado terceiro de boa fé, como reconheceu a jurisprudência. Por 
isso espera sejam os presentes embargos julgados improcedentes, observado o 
disposto no § único do art. 740 do CPC, para manter subsistente a penhora, e 
condenar o Embargante nas custas e honorários de advogado e o prosseguimen
to do feito.

uma vez

cm-
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0 Embargante voltçu aos autos (fls. 44/45), com novos documentos (fls. 
46/50), sobre o que falou o Embargado a fls. 52.

Saneador irrecorrido a fls. 55.
O Embargante juntou outros documentos (fls. 58/67).
Na audiência de instrução, conciliação e julgamento, que decorreu con

forme ata de fls. 73-73v., foram ouvidas duas testemunhas do Suplicante (fls. 
70/71), c tomado o depoimento pessoal do representante legal do Embargado 
(fls. 72).

O Embargado acostou os documentos de fls. 79/89 e o Embargante, ao 
manifestar-se sobre eles (fls. 91/97), trouxe os de fls. 98/108.

Sobre os documentos de fls. 111/121. falou o Embargante a fls. 1 23/1 25.
Este ê o relatório.
ISTO POSTO:
Trata-se de embargos à execução opostos à cobrança de duplicatas, acew 

tas, endossadas, descontadas e não pagas. O Banco, que as descontou, após pro
mover os respectivos protestos, promoveu a ação de execução em apenso (Proc. 
44.070), para receber a importância de CrS 232.875,60, relativos ao principal, 
acrescido dos juros de mora, custas e honorários advocatícios.

Antes de uma análise nas razões do Embargante - já apresentada no rela
tório, convém que se ponha em ordem o desenrolar dos fatos.

A 21/5/78, a firma “S. F. I. R. L.” emitiu contra o ora Embargante duas 
duplicatas - 87/004 e 88/004 - respectivamente de Cr$ 145.000,00 (fls. 6 dos 
autos da execução) e de Cr$ 87.875,00 (fls. 8). Ambas foram aceitas pelo Saca
do, sem que dos títulos conste a data do aceite. Ambas também com o venci
mento marcado para 30/1/79.

Qual a origem dessas duplicatas?
Diz-nos o Embargante que elas se prendem a dois contratos particulares 

de construção e hipoteca que foram firmados, na mesma data da emissão dos 
títulos, relativos à construção

“de um prédio modelo industrializado e convencionado” (fls. 8, 10 e
11-13).”
Essas duplicatas foram garantidas pelo aval de H. B. P., que, na qualidade 

de representante da firma emitente dos títulos, os endossou a J. P. c S. A. L, 
que, por sua vez, os endossou ao Banco Exeqüente, ora Embargado, por ocasi
ão de seu desconto.

Na ocasião do vencimento, sem o devido pagamento, o B. L. B. levou os 
títulos a protesto (fls. 7 e 9 dos autos da execução), o que oconeu a 06 e 07 de 
fevereiro de 1979.

Isto quer dizer que o desconto se deu entre 21/5/78 (data da emissão dos 
títulos) e 30/1/79 (data do seu vencimento).
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Disse o Embargante que a firma com a qual contratara a construção das 
casas pré-fabricadas não chegou a fazer nada, dando ongem, a 21/1 1/78, a 
uma queixa-crime contra o estelionato de que fora vítima (fls. 17/20). E esta 
não foi a única, oferecida contra os mesmos estelionatários.ffls. 21/22).

Verifique-se também que, a 12 de fevereiro de 1979, foi decretada a fa
lência da C. F. L, sucessora de S. F. 1. L., envolvendo, como não podia deixar 
de fazé-lo, H. B. P. (fls'. 48/49), que teve a 15/3/79, sua prisão decretada pelo 
MM. Dr. Juiz da 5a. Vara Cível - Juízo Falimentar (fls. 50).

Então, em resumo, o que se observa dos autos é o seguinte:
1 - O ora Embargante contratou a construção de casas pré-fabncadas com 
S. F. I. R. L., que foi sucedida por C. F. L., a qual teve sua falência decretada 
pelo Juízo da 5a. Vara Cível.
2 - A S. F„ emitente das duas duplicatas em cobrança, já agora através da C. F., 
endossou-a a J. P. e S. A. L.
3 - J. P. e S. A. L., passou os títulos ao Banco Exeqüente, através de desconto.

Ignoram-se as seguintes datas: a do aceite, a do endosso e desconto.
Estes são os dados básicos, sobre os quais se pode começar a raciocinar. 
Alega o Embargante que nada deve porque os serviços a que as duplicatas 

se referem não foram prestados. Em compensação o Banco Exeqüente, ora Em
bargado, afirmou que é terceiro dc boa fé e que, após o endosso, a duplicata se 
toma um título abstrato, sobre cuja ongem não é lícito discutir-se. Haec est 
quaes tio\

A duplicata - daí seu nome - é a reprodução duplicada da fatura, que é 
a relação da mercadoria vendida, com suas características e preço. Daí sua men
ção na sua duplicata. Isto quer dizer que a emissão desse título pressupõe a en
trega da mercadoria, ou, por extensão, a prestação de um serviço. Normalmen
te, essa emissão ocorrcdepois de efetivada a venda, contra o comprovante dc 
entrega da coisa vendida, ou de realizado o serviço a que ela se refere. Este é o 
procedimento normal e regular, já que esse título traduz, por parte do sacado, a 
confissão de que o negócio comercial ajustado se perfez.

Na hipótese dos autos, conforme se verifica do exame dos títulos, foram 
eles emitidos antes da prestação de serviço, eis que isto se deu no mesmo dia 
em que foram firmados os contratos á eles correspondentes.

Nesse caso, sua validade está jungida à realização posterior do negócio, 
pelo que pode até ser anulada por falta de correspondência com os serviços 
contratados, na medida de suas especificações contratuais.

Ocorre que, de posse dc tais duplicatas, o emitente as endossou, passan
do-as adiante, sem ciência do sacado, tomando-as - aí, sim — títulos autôno
mos, abstratos e absolutos. Assim foi que o Banco Embargado os recebeu para 
desconto.
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Eis outra questão!

O desconto de títulos é uma operação cspccificamente comercial e basi
camente bancária pelo que o emitente, fazendo-se endossante, entrega a um 
Banco um título, dele recebendo antecipadamente seu valor reduzido dos juros, 
para ser somente exigido no dia de seu vencimento. Está claro que, como ope
ração comercial, o Banco lucra a diferença entre o preço pago por ele e o valor 
recebido do sacado. De fato. é uma venda do título, cujo vendedor é o endos
sante (que por ele cobra um preço), sendo o comprador o Banco (que recebe 
do sacado o exato valor do titulo). Em outras palavras, para o endossante, tra- 
ta-se de uma operação de crédito, de vez que o Banco lhe paga, antes do prazo 
do vencimento, uma determinada importância pelo título.

Ora, Banco algum faz uma operação de crédito sem garantias. Daí a exi
gência do cadastro, periodicamente renovado, pnncipalmente quando se trata 
de desconto de importância de certo vulto. Aliás, o próprio representante do 
Embargado reconheceu, em seu depounento pessoal que

“a operação bancána é sempre feita com apoio de ficha cadastral renová
vel, a não ser quando o cliente é conhecido da gerência" (fls. 72. Grifei). 
Então, por ocasião do desconto das duplicatas endossadas por J.P.S.A.L., 

devena ter havido o mesmo cuidado, mesmo porque a ressalva ("a não ser 
quando . . .") não merece fé, na hipótese, porque o depoente declarou que 

“não se sabe desde quando J. P. e S. operava com o banco".

De uma coisa se tem certeza: a situação econômico-financeira de J.P. e S. 
não era das melhores, desde 1977 tinha seus titulos protestados. E não foram 
poucos nesse ano, nem ao decorrer dc 1978 c 1979 (fls. 46/47). E, veja-se, nes
ses protestos estavam envolvidos estabelecimentos bancários fortes e respeitá
veis, tais como: B. B.. B. R., B.. B. E„ B. E. S P. Isto para citar apenas os Ban
cos que levaram a protesto títulos daquela firma.

E não é só. A situação econômica do emitente não era melhor. Desde 
21/7/78, começavam os protestos de seus títulos, em que se viram envolvidos, 
entre outos: B. B. B., B., B. S., B. A., B, E. S. P., B. B., B. C. R. M. G., B. G. B., 
B„ B. C. N., B. I„ para não citar os outros, todos relacionados a fis. 14/16. Foi 
isto que culminou com a decretação de sua falência (fls. 48-49) e da prisão de 
seu principal sócio — H. B. P. (fls. 50).

Em outras palavras, desde 1977, ou seja, antes da emissão das duplicatas 
ora cobradas (dia 21/5/78), toda a praça conhecia a situação de J. P. e S. A. O 
sacado não tinha obrigação dc ter dela qualquer notícia, porque, como não es
tava negociando com essa firma, que só recebeu seus títulos posteriormente, 
por endosso do emitente. Mas, de qualquer maneira, esse endosso ocorreu - 
sem qualquer sombra de dúvida — nos meados para os fins de 1978.

Logo, quando J. P. e S. — como firma endossatária do emitente e endos
sante para o Banco — negociou as duplicatas com o Banco Exeqüente, já não
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merecia fé na praça. 0 Embargado, como Banco que é, tinha obrigação de co
nhecer, através de publicações especializadas, comunicações internas e avisos à 
praça, que nem a emitente, nem seu endossante eram dignos de confiança co
mercial.

Todavia, a despeito de tudo isso, quando a endossante tinha mais de 200 
títulos protestados, o Exeqüente fez com ela a operação de desconto, enfren
tando um risco calculado e conhecido. E o prório representante legal do Banco 
esclareceu a este Juízo:

“que pareceu ao depoente que 200 títulos protestados atrapalham a ope
ração bancária” (fls. 72).
Diante disso, resta uma melancólica indagação: Que teria levado um Ban

co - do conceito do Exeqüente - a fazer uma operação de desconto de dupli
catas emitidas por uma firma à beira dá falência e endossadas por outra 
mais de 200 títulos protestados?

Quer ele passar por terceiro de boa fé, tanto que não se cansa de alegar 
essa condição, desde o momento em que teve de responder ao Dr. Delegado — 
Presidente do Inquérito 34-78 da Corregedoria de Polícia do DGPC (fis. 80). 
Mas, não basta isto, para que se configure essa sua posição. Não basta querer ser 
ou querer passar por. É preciso ser! E isto o Banco não é. Se é-com relação à 
operação comercial havida entre o emitente e o sacado das duas duplicatas - 
eis que não tinha obrigação de saber se o negócio contratado pelas partes tinha 
ou não sido executado —, o mesmo não se pode dizer com referência à opera
ção bancária, porque transacionou com uma firma complctamente inidônea na 
praça, arriscando-se voluntariamente. Se, desde 1977, tinha a endossante inú
meros títulos protestados, o mínimo que a cautela bancária podena exigir era 
uma ficha cadastral nova, um fiador, enfim, uma garantia de liquidez do des
conto.

com

Se agiu sem os cuidados regulares e normais, displicentemente, o mínimo 
que pode sofrer é a consequência de seu ato leviano, certo de que quem age as
sim, arca com a responsabilidade de sua irreflexão.

Desse modo reconheço:
1 - que o Embargante tem suas razões para recusar-se a pagar as importâncias 
referentes às duplicatas executadas, porque elas não correspondem a uma ver
dade comercial, eis que o serviço contratado, que por elas sena pago, não foi 
efetivado;
2 - que o endosso, por parte da emitente e, postenormente por falta de endos- 
satária, se integrou no plano estelionatário de H. B. P.;
3 - que o desconto dos aludidos títulos, por parte do Banco Exeqüente, ora em
bargado, sc fez contrariando as normas e as cautelas bancárias, pois que tanto a 
emitente quanto a endossante eram firmas que tinham centenas de títulos pro-
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testados nesta mesma praça, pelo que tinha de ser tal situação conhecida de um 
estabelecimento bancário;
4 - que o desconto dos referidos títulos se fez, então, por conta e risco do Ban
co, que deve suportar o peso de sua desídia.

Por tudo isso e mais pelo que dos autos consta, conhecendo dos embar
gos opostos a execução:

DOU PROVIMENTO aos mesmos, para julgar, como julgo, IMPROCE
DENTE a ação de execução (P. 44.070), em apenso, por completa falta de am
paro na lei.

De acordo com o imperativo do art. 20 do Código dc Processo Civil, con
deno o Exeqüente-Embargado ao pagamento das custas processuais e honorári
os advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da causa.

Custas na forma da lei.
P. R. I.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1980.

C. H. PORTO CARREIRO 
Juiz de Direito
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EMBARGOS DO DEVEDOR fundados em falta 
de citação na execução e nulidade da penhora. 
Compaiecimento espontâneo do executado. Seu 
efeito. Mera irregularidade na penhora não induz 
nulidade, ainda mais quando não ocorreu prejuí-

Processo n° 22.822

zo.
(Sentença do Juiz de Direito Luiz de Souza Gouvéa)

Embargante: S. C. B. S. A.
Embargados: A. M.; A. L. P.; B. D.; C. C. M. A. B.; E. S. B.; E. L. D.; J. A. P. F; 
L C.; M. M.; M. E. V.; N. M. R.; R. M. S. e Z. T. R.

Vistos, etc.
Afirmando que não foi regularmente citada para a execução, e que há nu

lidade na penhora efetivada, pretende a embargante o acolhimento de seus em
bargos.

A inicial expõe, resumidamente, que a embargante não foi citada nem in
timada da efetivação da penhora, pois, o Sr. Oficial de Justiça incidiu em erro, 
tendo em vista que aqueles atos foram feitos contra A. V. M„ que não represen
ta o S. C. B. S. A.

Aduz, que a oportunidade processual para discutir a invalidade da execu
ção é esta, pois, não tendo a embargante sido citada nenhum efeito chegou a se 
operar.

Salienta, ainda, que faltou formalidade essencial à penhora, esclarecendo 
que a quantia sobre a qual recaiu a constrição estava depositada no B.E.G.S.A., 
mas à disposição do Juízo da 1 la. Vara Cível, daí a imprescindibilidade da exis
tência de precatória de vênia, que não houve.

O pedido está acompanhado das peças de fls. 5/13.
Os embargados ofereceram sua impugnação (fls. 15/20), sustentando, em 

suma, que os embargos devem ser rejeitados liminarmente, posto que não estão 
fundados nos motivos aludidos nos incisos II e III do art, 739 do CPC.

Alegam, que é a própna embargante quem se encarrega de demonstrar a 
falta de seriedade com que se houve, porque o Sr. A. V. M., como representan
te legal da mesma, foi quem outorgou o mandato de fls. 5.

Sustentam, que o referido senhor não é pessoa estranha à administração 
da embargante, e não exerce apenas mandato tácito, tendo em vista que vem re
cebendo citações, intimações, outorgando procurações, também em casos seme
lhantes, tal como ocorreu junto aos Juízos da 1 la. e 21a. Vara Cíveis.

Esclarecem, ainda, que há coisa julgada, tanto que a mesma pessoa foi 
quem tomou conhecimento da citação no processo de cognição c sobre isso a 
embargante não questionou.
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Quanto à penhora salientam que, a sério, nenhum prejuízo ocorreu à em- 
bargante pelo fato da constrição ter recaído cm quantia depositada no BEG., à 
disposição do Juízo da 1 la. Vara Cível, sendo inequívoco que já foi feita a ne
cessária comunicação por este órgão.

Finalmente, os embargados impugnam o valor atnbuido aos embargos, 
pretendendo sua fixação em CrS 100.000,00 (cem’mil cruzeiros), correspon
dentes á quantia penhorada, ou, se menos, no valor referente à execução, e 
contado a fls. 579 dos autos principais em CrS 85.089,03 (oitenta e cinco mil, 
oitenta c nove cruzeiros c três centavos).

Os documentos de fls. 21/36 acompanharam a petição de impugnação.
Por despacho lançado a fls. 39. o Juízo recebeu os embargos, explicitan

do a desnecessidade de intimação aos embargados, tanto que os mesmos já ofe
receram sua impugnação.

Os embargados manifestaram o recurso de agravo de instrumento (fls. 42) 
ficando o mesmo retido nos autos, porque inconformados com os termos do 
despacho de recebimento dos embargos.

O Juízo da 1 Ia Vara Cível oficiou para fazer certa a transferência do sal
do bancário penhorado. já à disposição deste órgão judicante (fls. 44).

Nova manifestação da embargante veio a fls. 52/54, cm atendimento ao 
despacho de fls. 45. vindo após os autos conclusos.

TUDO ATENTAMENTE PONDERADO, DECIDO indcpcndcntcmente 
de realização da audiência de instrução c julgamento, tanto que não há necessi
dade de produção de outras provas (parágrafo único do art. 740 do CPC).

Trata-se de embargos á execução fundada em sentença, tempestivamente 
impugnados

Como antecedente lógico do dccisum, uma questão merece solução pré
via a da controvérsia, c diz respeito ao valor atribuído aos embargos, logo obje
to de impugnação pelos embargados.

Não há duvida de que a embargante procura invalidar os atos executónos, 
e estes tem por finalidade a realização do crédito a que têm direito os embar
gados. por força da decisãoexequenda. no valor de CrS 85.089,03 (fls. 579 dos 
autos principais).

Ao contrário do que sustenta a embargante. estes embargos à execução 
não representam “raero incidente processual”, mas. na melhor doutrina, ação 
autônoma, dai a imperatividadc da regra disposta no art. 258 do estatuto pro
cessual civil.

Em consequência, têm toda perlmcncia as bem lançadas razóes da impug
nação (fls. 649), por isso que determuio a retificação no valor atribuído, fixan
do-o cm CrS 85.089.03.
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Releva mencionar que o açodamento dos embargados ao interpor o recur
so de fls. 42 nasceu de equivoco, porque o julgador outra intenção não teve, e 
tanto declarou no despacho de fls. 39, a necessidade de serem os embargos re
cebidos com suspensividade.

No mais, nenhuma razão socorre à embargante, pois, a pretendida nulida- 
de da citação não lhe trouxe qualquer prejuízo, tanto que, tempestivamcnte, 
opôs sua defesa.

Vale ressaltar que a própria embargante é quem faz questão de afirmar a 
inexistência do ato citatório, porque o chamamento a Juízo não se fez na pes
soa de seu representante legal, e, é verdade, tal circunstância está cabalmente 
demonstrada pela peça de fls. 8.

Contudo, não se pode perder de vista que o comparccimento espontâneo 
da embargante supriu a alegada falta do ato de chamamento a Juízo (§ 1 o. -art. 
214 do C. P. C.).

No particular, a tese sustentada pela embargante lhe é adversa, uma vez 
conhecida a distinção dos efeitos qUe o legislador construiu para a inexistência 
e para a nulidade da citação.

Mestre PONTES DE MIRANDA, sempre com a melhor doutrina, asseve
ra:

“E da máxima importância distinguirem-sc a falta e a nulidade da citação. 
Se há falta de citação, não há nulidade da citação: não houve citação. A 
citação nula malmente feita; a citação inexistente não foi feita. Só se há 
nulidade de citação é possível invocar-se e aplicar-se alguma das regras ju
rídicas dos arts. 243/250. Se falta, nenhum deles é útil. A falta de citação 
somente admite uma causa de convalidação: o comparccimento do réu, 
que supre a falta da citação. (Não se trata de nulidade comma, segundo se 
prevê no art. 250; porque a cominação de nulidade do art. 214 é para o 
processo, e não para a citação. Essa, na hipótese, falta." SIC. (Com. do 
C. P. C. Tomo III, pág. 202)
Na mesma plana, ensina o Prof. Moniz de Aragão:
“A razão de ser da norma do Código, que exige a citação inicial, e reputa 
nulo o proceso em que ela não ocorreu ou é inválida, não repousa em fc- 
tichismo. O que a Lei visa não é apenas ao efeito doutrinário da formação 
do processo, mas à possibilidade do comparccimento efetivo do réu, a 
fim de se defender, querendo. Primeira consequência dessa orientação é a 
que estampa no § 1 o.: a presença espontânea do réu supre a falta de cita
ção, ou sana os vícios que a contaminavam." (Com. ao CPC. vol II. pág. 
174).
No caso dos autos, não há como pretender invalidar a execução, por isso 

que a presença da embargante tem o efeito sanatório previsto pelo legislador no 
dispositivo comentado.
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Nem se alegue a impropriedade da tese esposada pela detesa da embargan- 
te ao alegar a inexistência de citação, quando in casu, cogitar se-ia, de verdade, 
da imperfeição do ato citatório.

Contudo, é inquestionável que "nula” ou “inexistente” a citação, nenhu
ma perda sofreu a embargante, tanto que teve a oportunidade de oferecer os 
embargos, sequer alegando qualquer prejuízo.

Invocávcl, ainda, a palavra de PONTES:
“No sistema do Código, o Juiz somente pronuncia a nulidade da citação 
se verifica que o vício ou defeito ocorreu, c o citado foi prejudicado com 
isso (Art. 249, § 2o.). Um descaso é o do citado que comparece, alega nu
lidade c, posto apresente defesa, mostra que essa poderia ter sido mais 
completa, ou mais documentada, ou mais cuidada na redação, se a cita
ção houvesse obedecido à lei. no seu rigor." (Com. ao C. P. C., Tomo III, 
pág. 205).
Por outro lado, é inequívoca a pertinência da aplicação dos dispositivos 

legais invocados, mesmo em se tratando de argüição de nulidade ou inexistência 
de citação no processo de execução (art. 618, II), pois, naqueles é que está dis
ciplinada a convalidação do ato de chamamento a Juízo.

Quanto à alegada falta de formalidade essencial na efetivação da penhora, 
igualmente, nada colhe a embargante. porque não se cuida de nulidade comina- 
da, em razão do que, alcançada a sua finalidade (a garantia do Juízo), nenhuma 
imperfeição se verifica, que mereça ser declarada (art. 244 do CPC).

O, depósito bancário sobre o qual incidiu a constrição não pode ser consi
derado nulo, porque a efetivação desta se deu com mera irregularidade, sendo 
certo que o numerário foi colocado à disposição deste Juízo (fis. 44), sem que 
ocorresse qualquer prejuízo para as partes.

In casu, a inexistência da precatória de vênia ao douto Juízo da 11a. Vara 
Cível, à disposição do qual estava o saldo penlrorado, se lamentável, não é de 
molde a invalidar o ato de penhora, em tudo confirmado pelo ofício de íls. 44.

POR TAIS FUNDAMENTOS, rejeito os embargos oferecidos condenan
do o embargante nas despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixa
dos em quinze por cento do valor retificado por esta sentença.

P. R. I.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 1974.

LUIZ DE SOUZA GOUVÉA 
Juiz de Direito
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ESTADO DE NECESSIDADE - A sublração de 
pequena quantia em dinheiro, em circunstâncias 
a denotar premente carência do agente, caracteri
za. de forma nítida, a excludente prevista do inci
so I do art 19 do Código Penal (Estado de Neces
sidade) e inciso V do Art. 386 do Código de Pro
cesso Penal (Quando existem circunstâncias que 
Isentem o réu da pena).
(Sentença do Juiz de Direito Roberto Wider)

Vistos e bem examinados estes autos de ação penal, em que c Autora a 
Justiça Pública e Réu - P. M. - brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, com 
27 anos. lilho de L. S. c M. M.

0 nobre Promotor de Justiça ofereceu denúncia contra P. M„ por haver 
este. no dia 15 de setembro de 1973. por volta das 15 horas, na favela do Sa
bão. nesta cidade, furtado a M. F. S., a quantia de CrS 900.00. Incurso pois o 
acusado, segundo a denúncia, nas sanções do artigo 155 do Código Penal

A peça vestibular veio instruída com o inquérito policial, onde foram ob
servadas as formalidades de estilo.

0 denunciado foi interrogado em Juízo, conforme termo de fls 45. ad
mitindo a autoria do delito, mas oferecendo versão legitimista. consistente cm 
estado de necessidade.

4a. Vara Criminal 
Comarca de Niterói

A defesa prévia foi apresentada anteriomiente. constando a lis 33 dos
autos.

A instrução criminal fez-se com a inquirição de uma testemunha arrolada 
pela acusação (lis. 56), não tendo sido encontradas ou se insistindo no depoi
mento das faltantes, inclusive em relação às arroladas pela defesa, c que não 
compareceram à audiência designada (v. certidão de íls. 64).

Ultrapassadas as diligências, ofereceram as partes razões finais escritas, 
tendo o Ministério Público (fls. 68) propugnado pela procedência da denúncia 
e condenação do acusado c o Dr. Defensor Público (lis. 70/71) pleiteado a ab
solvição.

É o Relatório.
Fundamentos de fato e de direito.
A análise cuidadosa dos elementos probatórios trazidos aos autos condu

zem o Julgador à certeza da autoria e da materialidade do delito, mas. demons
tram igualmente a necessidade de um aprofundamento nas circunstâncias sub
jetivas que motivaram o comportamento criminoso do acusado, eis que, impor
ta, e muito, que o Juiz, além de chancelar o fim social da segurança pública, 
não perca de vista outra finalidade social, dc importância não menor, que é o
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Homem, o Indivíduo, a Pessoa para quem são elaboradas as Leis, já que não é o 
inverso que há de prevalecer.

Assim vejamos:
I • A vítima, ao depor perante a autoridade policial (fls. 7) declarou que, 

por volta das 15 horas do dia 15/9/73, quando se encontrava conferindo um di
nheiro cuja importância era "mais ou menos" CrS 1.500,00, foi surpreendido 
pelo acusado, que lhe arrebatou das mãos várias notas, lendo algumas delas caí
do peto chão\ que ficaram caídas no terreiro notas que ascendiam ao valor de 
CrS 600,00. recuperados pela vítima, a qual se viu lesada, por este cálculo, na 
importância de CrS 900.00.

1.1 - Estes fatos foram corroborados em parte pela testemunha N. S. (fls. 
9). que viu quando a vítima corna atrás do acusado gritando “pega ladrão" e 
dizendo que havia sido furtado em CrS 900.00.

I 3 - A testemunha M. I. J., ainda na fase inquisitorial (fls. 10). é que 
aduziu alguns elementos circunstanciais novos, cm relação ao mesmo fato, os 
quais despertaram no Julgador a consciência da necessidade de um maior apro- 
lundamcnto na análise das ditas circunstâncias.

Com efeito, relata aquela testemunha presencial:
"Momentos depois ouviu uma pessoa pedir CrS 2,00 (dois cruzeiros) a 
seu Al. (a vítima) c, depois dele haver negado, a depoente ouviu o mesmo 
gritar “Desgraçado"; que a depoente saiu para o lado de fora, e viu que 
havia algum dinheiro espalhado pelo chão. mas o cercado é muito alto e 
não deu para ver a pessoa; que a depoente pegou o dinheiro que estava 
pelo chão e depois de muito tempo â que seu M. chegou, onde falou que 
P. B. havia lhe tirado a quantia de CrS 900,00; que a depoente então lhe 
disse que havia encontrado pelo chão algumas notas, devolvendo a ele." 
Constata-se no que ficou acima consignado, que o acusado antes de per

petrar o delito, pediu a vitima a quantia de CrS 2,00, furtando-lhe o dinheiro 
após a negativa: c também que o valor subtraído não foi. de forma alguma, 
CrS 900,00 (novecentos cruzeiros), pois vánas notas que ficaram pelo chão fo
ram recolhidas por esta testemunha, e, postenormente devolvidas à vítima, 
quando esta já reclamava a perda de CrS 900,00 . . . !

A uma análise perfunctória, estas circunstâncias podem não modificar o 
delito em sua estrutura formal, mas, detidamente examinadas, fazem surgir no
vos contornos na figuração do agente, da vítima e das condições da ação típica.

Ressalte-se a importância desta testemunha, haja vista que foi a única a 
depor perante o Juízo, na instrução criminal (fls. 56), confirmando em parte o 
depoimento prestado perante a autoridade policial, e, mais não dizendo, por
que mais não lhe foi perguntado.

1.2.3. - Aliás, nota-se um descuro na apuração dos fatos e coleta de pro
vas, pois tornou-se evidente, com a confissão (embora qualificada) do acusado.
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c, dadas suas condições sociais e principalmente, antecedentes penais (v. fis. 30/ 
31), que a sociedade já o havia condenado.

É o que, lamentavelmente, sói acontecer.
Esquecem-se todos de um fator fundamental, que pode ser expresso nu

ma das magníficas parábolas de GIBRAN, quando em "O Profeta" discorre so
bre o Crime e o Castigo (ob. citada - pág. 30):

"É da mesma forma que nenhuma folha amarelece senão com o silencio
so assentimento da árvore inteira. Assim o malfeitor não pode agir mal 
sem o secreto consentimento de todos vós.”
2 - Em prosseguimento, passo a considerar a versão oferecida pelo acusa

do, em ra/.ão do delito que lhe é imputado.
2 1- Este, a meu sentir, trouxe mais verdade para os autos, do que a pró-

pna vitima.
Disse, perante a autoridade policial (fls. 11), que pedira à vítima CrS2,00 

e, quando isto lhe foi negado, arrebatou-lhe dinheiro da mão e saiu correndo; 
que, contado o dinheiro, havia a quantia de CrS 60,00 (sessenta cruzeiros) e 
não, CrS 900,00.

No interrogatório perante o Juiz (fls. 45) confirmou tais alegações, con
fessando ademais, sua vida desviada na senda do crime.

2.2. Esta versão encontra ressonância nas declarações da testemunha 
M. 1. J., no que tange ao pedido inicial feito à vítima, da quantia de CrS 2,00, 
e, merece maior credibilidade quando se refere ao valor total do furto - CrS 
60,00 (sessenta cruzeiros), pois ficou constatado que a vítima não foi precisa 
nesse aspecto, omitindo detalhes e, faltando irretorquivelmente com a verdade, 
quandose declarou furtado na quantia de CrS 900,00 (novecentos cruzeiros), 
face aos esclarecimentos prestados pela testemunha referida.

Destarte, a versão trazida pelo acusado não se viu contrariada, havendo, 
isto sim, razoáveis indícios de que sua assertiva, entre outras, é que é a verda
deira, ou seja o objeto do furto foi a quantia de Cr$ 60,00 (sessenta cruzei
ros).

3 - Tudo examinado, passamos a analisar a motivação da ação delituosa.
Que a mesma é deletéria e reprovável, não há dúvida.
Considere-se, no entanto, qual o marginal perigoso, “cheio de crimes nas 

costas”, que se deteria a pedir a um velho, que se encontrava sozinho, com um 
"monte de dinheiro” nas mãos, a irrisória quantia de CrS2,00 (dois cruzeiros)?

Certamente não o acusado - veja-se sua folha penal.
Mas foi exatamente isto que ele fez, fato este que tenho como certo e 

provado nos autos.
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3.1. - Indaga-sc, quem pede Cr$ 2,00, quantia que é, atualmente, sem so- 
fisma, uma esmola, em que estado econômico, financeiro, moral e psíquico se 
encontra?

Obviamente em estado de miserabilidade, subjetiva e objetivamente.
Daí nova dose de credibilidade à versão do acusado, tanto a oferecida na 

Polícia, quanto cm Juízo, referente às agruras por que passava naquele momen
to, e, porque não reconhecer (face ao muito pouco, mas de conteúdo bem sig
nificativo, que o processo apurou da vida do cidadão - P. M.), das agruras que 
são uma constante em sua vida? Desde o crescimento, da alimentação, do meio 
social em que foi criado e vive. da educação que não recebeu, das oportunida
des que não teve, e, da perseguição que por causa disto tudo mesmo sofreu e 
sofre por parte da sociedade — dita não corrompida — composta em sua maio
ria, pela falsa moral dos conformistas, que, justamente por terem uma falsa, 
uma pseudo moral, não podem tolerar a “deviance” sem o expiamento pela pe
na vingativa, único fator que aquieta suas consciências.

Os conformistas compõem a maior parcela; os inatingíveis pela atividade 
repressora do Estado dada sua condição social e financeira, compõem uma per
centagem menor, porém significativa; e, para a composição total da massa so
cial, resta muito pouco ...

3.2. - Mas, retornando aos autos, o acusado alegou, já na Polícia e, tam
bém em Juízo, que sua filha de um ano de idade estava passando mal, e que a 
deixara no hospital juntamente com sua companheira, a quem dera todo o di
nheiro que tinha. Daí, pedir CrS 2,00 à vitima.

Dir-se-ia: mas alegou igualmetne que estava meio bêbado e que o dinheiro 
pedido era para cigarros.

Novamente a hipocrisia dos falsos moralistas.
Naquelas circunstâncias, vendo-se o individio P. M., aculturado e em esta

do de miserabilidade, quais as reações “nobres" que se podenam esperar'’
Fosse um bem dotado, provavelmente descarregaria suas tensões com al

gum psicotrópico receitado por renomado psicanalista ou, afogana suas mágoas 
com um puro uísque escocês. Isto, certamente sena "aprovado” pela sociedade.

Mas não o que fez P. M.
Veja-se sua folha de antecedentes!
E este, para mim, c o ponto nodal da questão.
3.3. - Mas, pnmeiramente, em consequência do exposto, reconheço, em 

todas as linhas, o estado de necessidade, como poderoso norteador e motivante, 
no "iter criminis” percorrido pelo acusado.

Reconheço, como alcançou o nobre Defensor (alegações finais de fls. 72), 
haver o lesado, cóm sua atitude e incompreensão, contribuído também para o 
evento.
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E, embora em nossa filosofia penal seja admitido num sentido muito es
trito, o estado de necessidade é uma excludente da criminalidade.

4 - Pode suscitar interesse, e espero que sim, do porquê um Juiz, esmaga
do por enorme volume de processos, aliás, fato comum em qualquer Vara Cri
minal da Comarca de Niterói, se detém e se debruça, tão longamente, num pro
cesso de aparência tão simples, no qual a Justiça Pública pede, com boa base e 
no correto exercício de seu “munus”, confiantcmente, a condenação do acusa
do?

Tive minha sensibilidade despertada ao estudar este processo, ao perquirir 
as condições reais do acusado P. M. (a quem não conheço, nem de vista), mais 
em razão de seus antecedentes penais e consequentes cumprimentos de penas 
restritivas de liberdade, do que pelas circunstâncias mesmas da presença do es
tado de necessidade, o qual olhado de fomia mais ampla, tenho como conse
quência mediata do fator anterior.

Isto, em razão da desconfiança crescente em relação aos objetivos colima- 
dos e, os rcalmente obtidos, com a aplicação de pena restritiva de liberdade, 
nos moldes executados no sistema penitenciário brasileiro.

4.1. - Não entrarei aqui em considerações quanto à validade da pena em si 
mesma, embora até esta venha sendo questionada pelos modernos penalistas; 
mas, questionarei a forma da execução e as consequências advindas ao condena
do, pois, ao mc deparar com o problema e estudá-lo, dentro das limitações que 
me impõem o extenuante exercício da judicatura, verifico, quer na teoria, quer 
na prática, a tendência alarmantementc negativa dos resultados obtidos com a 
aplicação da pena restritiva de liberdade, no sistema penitenciário vigente.

4.2. - Configuro meu raciocínio dentro de dois exemplos, que embora co
muns e até frequentes, dão sentido à dúvida que desponta em meu espírito.

4.2.1. • Verifico, analisando a folha penal do acusado P. M., que o mesmo 
vem há vários anos praticando reiterados delitos, notadamente, delitos contra o 
patrimônio, em consequência dos quais, vem sendo processado e cumprindo pe
na de prisão.

Noto que a primeira intervenção estatal em sua vida se deu em razão de 
um crime contra os costumes — 
do qual foi absolvido, recebendo

Art. 213 c.c. 224 letra "a”, do Código Penal, 
no entanto uma medida de segurança, consis

tente em internação pelo prazo de 2 (dois) anos, no Hospital Heitor Carrilho, 
que é uma Manicômio Judiciáno (v. fls. 60).

Despiciendo seria aqui analisar, quais sáo os objetivos pretendidos c o mé
todo a ser aplicado quando se trata de medida de segurança detentiva, pelo 
nos na lei penal em tese, mas. na prática, o que o internamento por dois anos 
no Man.com.o Judiciário Heitor Carrilho produz no elemento que mereceu e^ 
ta "oportunidade”?

me-
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O ressocializa? o educa? o torna adaptado?
Não parece ter sido este o resultado obtido com P. M..Deficiência do sis

tema ou incorrigibilidade do caráter de P.?
A mim não me parece um caráter altamente perigoso o de um indivíduo 

que, nas circunstâncias apuradas neste processo, se aproxima de um velho que 
tem as mãos cheias de dinheiro c lhe pede CrS 2,00 e, ante a negativa, arrebata 
um punhado de notas e põe-se a correr,

É o acusado P. M. um criminoso nato, ou, considerados também 
ponentes sociais de sua criação, carência de recursos, ausência de educação e 
oportunidades, as prisões lhe serviram de escola de crime, depois de aviltá-lo e 
fechar-lhe quaisquer possibilidades de reabilitação?

4.2.2. - O segundo exemplo exsurge do estudo que venho de fazer 
tos do processo 571 desta mesma Vara, que me estão conclusos para sentença, 
onde foram denunciados J. C. P. M c outros, por delito de latrocínio, e, onde 
verifiquei, estupefato, que todos os acusados são detentos da Penitenciária Viei
ra Ferreira Neto, onde cumprem longas penas de prisão, por homicídios e latro
cínios, e, de onde saiam frequentemente, com “autorizações superiores” e 
acumpliciados com soldados da Polícia, para as mais diversas finalidades, inclu
sive para cometer, cm quadrilha, novos e graves delitos.

Presos, à porta da Penitenciária, após haverem assaltado um hotel, no 
qual mataram um homem, foram todos, conforme depoimento de vários presi
diários, “barbaramente espancados” c jogados por trinta dias na “cela forte”.

Consultada, a Direção do Presídio nos informa não ter havido inquérito 
administrativo a respeito.

Idênticos fatos nos são trazidos no processo 1638, agora, ocorridos com 
detentos do Presídio Geral do Estado.

os com-

nos au-

4.3. - O que está ocorrendo efetivamente no interior desses estabeleci- 
penais, para onde nós, os Juizes, remetemos aqueles indivíduos que jul

gamos culpados, e que as normas penais nos dizem que terão assim, além da ex- 
piação do pecado, uma oportunidade de readaptação, ressocialização, educa
ção, etc. ..?

Sim, porque nós, os Juizes, não somos meros instrumentos do Estado pa
ra uma vingança contra o transgressor da Lei. Aplicamos uma pena, de acordo 
com os ditames da Lei c de nossa consciência, não perdendo de vista também o 
indivíduo, que é um SER HUMANO, cuja dignidade tem que ser respeitada.

Sc a confiança dos Juizes neste sentido, objetivo e método, for inteira
mente abalada, qual a consistência que prolatará um juízo condenatório, para 
este fim?

mentos

5 - Em abono à minha tese, trago a palavra abalizada de Jackson Toby, 
cm artigo publicado na revista dc Direito Penal, do professor Heleno C. Frago-
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so, 13/14 - sob o titulo "A punição 6 necessária?" (págs. 48, 49 e 50 da ob. ci
tada), quando aquele ilustre jurista chega à conclusão de que a pena é incompa
tível com a reabilitação do criminoso e onde o alto índice de reincidência c ci
tado como decorrente do emprisionamento sucessivo.

Não seria este o caso do acusado P. M.?
Lembra aquele mestre, que a pena neutraliza o medo do delinquente em 

perder o respeito da comunidade - pois ele já o perdeu!. . .
5.1. - Tenho como muito indicado e atual nesta matéria, o pequeno gran

de livro de Beccaria - Dos delitos c das penas - embora escrito há dois séculos!
E ele já professava que a infâmia "é uma marca da desaprovação pública, 

que retira do culpado a consideração, a confiança que a sociedade depositava 
nele c essa espécie de irmandade que une os cidadãos de uma mesma Nação" 
(ob. citada, pág. 53).

E as penas de hoje não são infamantcs para os condenados ao empnsiona- 
mento. mesmo pelo mais curto prazo?

5.2. - Sabc-sc que, no interior das cadeias, são praticados compulsivamen- 
te os mais diversos delitos, desde os sexuais, às agressões (praticadas as mais das 
vezes pelos "recuperadores"), a corrupção, o tráfico de entorpecentes, até os 
homicídios.

Prevalece a mais irracional c cruel lei de “jungle", onde o mais forte, o 
mais corrupto e o mais vil. é o vencedor.

Onde a ressocialização do condenado?
O professor Heleno Eragoso, citado por Nilo Batista no artigo “Algumas 

palavras sobre descriminalização” (Revista de Direito Penal - volume 13/14, 
pág. 34) já assinalou que "a reeducação em tais circunstâncias é simplesmente 
um mito" enquanto que este último, de sua cátedra msigne, conclui que "a 
execução da pena degrada o remanescente moral do condenado, e o estigmatiza 
socialmente" (o grifo é meu).

5.3. • Tenho para num que o cumprimento de penas carcerárias, nos mol
des que são efetivadas nas prisões brasileiras, não só faltam ao compromisso de 
auxílio c preparo do condenado á ressocialização e adaptação sociais, como di- 
retamente obstaculizam estas finalidades, obrigando quase os sentenciados (c 
até os processados apenas), a se aprofundarem inapelavclmente na senda do cri
me.

E sabido que ate aos beneficiados com “sursis" e aos egressos, a Polícia 
persegue, cobrando tributos imorais c criminosos, sob ameaça de “enredá-los" 
novamente nas malhas da Justiça!

Urge uma profunda e ampla reforma de base e de objetivos, não só no sis
tema penitenciário brasileiro, como também em todo o aparelho repressor do 
Estado.

112



Isto, sob pena de a Polícia e as prisões,secundadase coma aquiescência 
da sociedade, continuarem fabricando Ps. Ms., que serão a cada vez punidos 
mais exemplarmente, atê que estes indivíduos, nada mais tendo a perder em 
suas vidas, se tomem perigosos inimigos públicos, facínoras mortíferos e impie
dosos para uma sociedade que foi mortífera e impiedosa para com eles e sua 
dignidade de pessoas.

6 - Uma solução alvitrada por dedicados estudiosos do problema é o da 
"DESCRIMINALIZAÇÃO" que na definição de L. H. C. Hulsman, publicada 
na Revista de Direito Penal do Prof. Heleno Fragoso (vol. 9/10, págs. 7 e segts.) 
é "o ato e a atividade pelos quais um comportamento em relação ao qual o sis
tema punitivo tem competência para aplicar sanções 6 colocado fora da compe
tência desse sistema".

Ou seja, já que o sistema não pode ser corrigido, vamos amoldar as distor
ções de forma a adaptar o sistema a uma realidade sócio-jurídico-penal.

6.1. - Este excelente trabalho analisa as perspectivas sobre o Sistema Pe
nal, assinalando "a diferença entre a capacidade do sistema e as tarefas que lhe 
são atribuídas, e o controle do funcionamento do sistema”, advertindo para um 
dos aspectos, que mais me causa espécie e ressente como Juiz, e que é responsá
vel por uma pletora de sentenças minhas absolutórias, mediante uma descrimi- 
nalização indireta, consistente numa exigência rígida de cabal comprovação da 
conduta delituosa; trata-se do fato de que “a seleção dos casos tratados pelo 
sistema se efetua principalmcntc na área policial. Assim, este serviço controla 
negativamente (o grifo é meu) as atividades de todos os outros serviços (Minis
tério Público, Juiz, serviços penitenciários) do sistema".

Temos que, esse serviço de “tratamento” dos elementos anti-sociais, co- 
meça pessimamente na Polícia, e, termina pior ainda nas penitenciárias.

Ao Juiz cabe atualmente defender a sociedade dos criminosos e estes dos 
serviços da Policia e das penitenciárias.

Como aplicar uma Justiça equilibrada?
6.2. - Entre os efeitos negativos do sistema, a nível individual, cita o mes

tre Hulsman (ob. citada pág. 9):
a) "A duração e a intensidade dos efeitos adversos da estigmatização pe
nal para o indivíduo e sua família. Bem freqüentemente eles se encon
tram em situação social difícil, de longa - e mesmo permanente - dura
ção.

b) A influência negativa da intervenção penal sobre as circunstâncias ad
versas que podem estar na origem de um ato criminoso.

c) A diminuição da adaptabilidade do indivíduo que pode provocar a 
aplicação de certas sanções penais, principalmente as privativas de liber
dade.”
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7 - Todos os fatores mencionados nos fundamentos desta sentença foram 
considerados no caso espècífico de P. M., e, á falta de alternativa penal, admite 
a descriminalização como meio de efetuar uma Justiça, a meu sentir, mais con
dizente e humana para o caso, ampliando interprctativamente os princípios que 
permitem desculpar ou justificar uma ação, isto em atenção a pelo menos qua
tro fatores:

Io - Descrença crescente no sistema penitenciário ora em aplicação;
2o - Convicção quase plena de que a motivação básica de conduta delituo

sa do acusado P. M. é de ser imputada à responsabilidade deste mesmo sistema, 
através de empreendimentos sucessivos, com os vícios que apontei em rápidas 
pinceladas, e que, não só lhe negam auxílio para uma recuperação, mas, tam
bém, agravam as condições de sua adaptabilidade e reabilitação;

3o - Reconhecimento daquele fator, tão bem expresso por Jackson Toby 
(ob. citada, pág. 49), quando, abordando o problema das injustiças que dificul
tam para o condenado a conformação com a pena e o desejo de recuperação, 
diz que:

“é óbvio, para delinquentes condenados, senão também para funcionários 
prisionais, que “alguns” assim chamados “criminosos”, estão sendo puni
dos de forma desproporcional por ofensas de pequena importância, en
quanto que alguns homens de negócios e políticos nocivos gozam de 
prosperidade e de liberdade”.
Uma prova fácil e contundente disto pode ser encontrada no artigo pu

blicado cm “O Globo”, de 6/10/75, Segunda-feira, página 33 - Do cleptomaní- 
aco ao ladrão, o furto nos supermercados. Destaca-se, entre outras referências, 
o seguinte.

“Os amadores jamais chegam à Polícia. Apesar de serem responsáveis por 
90%, em média, dos prejuízos causados às grandes lojas, são soltos depois 
que a mercadoria é recuperada (ou paga) c, além do vexame, passam no 
máximo, pelo dissabor de assinar uma ficha estalislica, onde o gerente' 
anota o valor da mercadoria, data, hora c método empregado para o fur
to. A recusa dos comerciantes em chamar a Polícia, cm alguns casos tem 
sua razão de ser: são comuns os casos semelhantes ao de Madame X, en
volvendo os chamados fregueses "colunáveis". Alguns dos grandes maga
zines tem conta aberta para determinados "distraídos”: o fiscal vai se
guindo as pessoas e anotando as mercadorias roubadas. O freguês parte 
sem qualquer abordagem . . .
É a classe média a maior responsável pelos furtos nos supermercados e lo
jas."
Por que esse tratamento discriminatório e injusto?
Se o "distraído” fosse P. M., ele passana pelo “vexame" de alguns anos

de reclusão.
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E. Ilnalmentc
4o • Em razão da rigidez do sistema penal, que não admite a substituição 

c o abrandamento da pena. nos casos de furtos de pequeno valor, quando o 
agente não é primário, sendo certo que. se me fosse facultado, eu provavelmen
te condenaria P. M. a restituir ao lesado a quantia de CrS 60.00 (sessenta cru
zeiros), ou até o isentaria, reonheeendo o estado de necessidade em que prati
cou o delito, encaminliandivo. apropriadamente, para um serviço de assistência 
social.

8 - Estou em que, assim decidindo, faço melhor Justiça, evitando talvez a 
produção de mais efeitos negativos na personalidade de P. M.. cujas consequên
cias refletiríam novamente na sociedade, que não assume a responsabilidade por
ele.

8.1. - E bem verdade que somente tal atojudieiáno não comporá o dese
quilíbrio em que se acha lançado o acusado, pois necessita o mesmo que lhe se
ja aberta uma autentica porta para o caminho da recuperação, tarefa esta que 
cabe ao Estado, mas. minha parcela de colaboração foi aqui lançada.

8.2. - Consigne-se que. lamentavelmente, o Juiz brasileiro não tem condi
ções favoráveis de exercício judicantc que lhe permita, como devia ser. dedicar 
ampla atenção a cada processo, aparentemente simples como este. mas. que. 
trazem seu bojo o destino de um ser humano!

EX POSITIS
Por tais fundamentos, julgo por sentença improcedente a denúncia, e. 

ABSOLVO P. M., pela infringència ao artigo 155 do Código Penal, isto pelo 
fundamento do inciso V (Art. 19 inc. I do C.P.) do artigo 386 do Código de 
Processo Penal.

Sem custas.
Publicada esta cm mãos do Sr. Escrivão, registre-se e intimem-se.
Niterói, 13 de outubro de 1975.

ROBERTO WIDER 
Juiz de Direito
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EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença que 
anteriormente julgara improcedente ação propos
ta pelos mesmos autores contra o réu. objetivan
do a extinção do condomínio sobre imóvel, sob o 
fundamento de que os mesmos não estavam legi
timados para a sua propositura, pois. na época, 
eram simples promitentes compradores da meta
de do imóvel. Inocorréncia de coisa julgada. Divi
são de coisa comum. Faculdade deferida ao con
dômino, a qualquer tempo, pelo artigo 629 do 
Código Civil. Aplicação do artigo 632 da lei subs
tantiva O CPC vigente em face da antiga lei pro
cessual civil. Venda em hasta píiblica.
(Sentença do Juiz de Direito Fabrício Paulo B. B. Filho)

1 la. Vara Cível 
Processo n° 3.348/73

Vistos, etc.
L. Ci. e sua mulher, L. P. T., movem a presente ação de extinção de con

domínio contra A. C. S.. relativamente ao imóvel da Rua l)„ 1358, do qual, 
por escritura pública, lavrada no Cartório do Io Ofício de Notas, às íls. 19 do 
Livro 2355, cm 6 de junho de 1973, registrada no 6o Ofício de Imóveis, no Li
vro 3-DM, fls. 220, sob o número 90349, em 6 de julho de 1973, adquiriram do 
suplicado a metade, pertencendo a este a outra metade.

Dizem os autores que não é possível a divisão do bem comum e como 
não mais lhes convém mantê-lo em propriedade juntamente com o suplicado, 
requerem a extinção do condomínio, procedendo-se a venda do imóvel em has
ta pública, procedendo-se, antes, à sua avaliação.

Instruíram a inicial os documentos de fls. 4/14.
Regularmente citado (fls. 27v.), o réu contestou às fls. 29/33, suscitando 

preliminar de inépcia da inicial pois que nela tenam sido indicados os domicí
lios dos autores e do réu, e argüindo a ocorrência de coisa julgada porquanto os 
suplicantes moveram igual ação no Juízo de Direito da la. Vara Cível, julgada 
improcedente, sendo a sentença confirmada por acórdão da E. 3a. Câmara Cí
vel, transitado em julgado.

No mérito, diz o réu que adquiriu a totalidade do imóvel e, após o seu 
dcsquite, como coubesse à sua mulher a metade do mesmo, arrematou-a em lei
lão público, tendo antes prometido vender a sua metade aos autores, para po
der conseguir o numerário suficiente para a aquisição da outra metade.

Continua o contestante, afirmando que os autores vinham usufruindo as 
vantagens decorrentes do seu direito e ação sobre a metade do imóvel, até que 
o surpreenderam, postulando a extinção do condomínio perante o Juízo de Di
reito da la. Vara Cível, sendo julgada, porém, improcedente a ação proposta,
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pois os seus autores agirani de má fé e não preenchiam os requisitos legais para 
a sua propositura.

Alega o réu que os autores sabem perfeitamente que ele não tem condi
ções de obter para si a metade que, por força das circunstâncias, foi obrigado a 
lhes vender pretendendo os suplicantes, na verdade, adjudicar a sua metade.

Insurge-se o réu contra a venda do imóvel em hasta pública, optando pela 
sua situação atual, isto é. alugado por terceiros.

Acompanharam a contestação os documentos de fls. 34/44.
Réplica ás lis. 46/48, contrariando os argumentos da contestação.
As fls. 58, manifestou-se o Ministério Público, em obediência ao disposto 

no artigo 1. 112. inciso IV, c/c o art 1.105 do CPC.
ÉO RELATÓRIO.
A preliminar de inépcia da inicial não merece ser acolhida, porquanto, ao 

contrário do que firma o réu, estão indicados naquela peça os domicílios das 
partes.

Igualmentc, deve ser rejeitada a argúição de coisa julgada.
A sentença prolatada no douto Juízo de Direito da Ia. Vara Cível, apenas 

concluiu pela improccdência da ação de extinção de condomínio, porquanto os 
autores não estavam legitimados para a sua propositura, eis que, na época, eram 
simples promitentes compradores da metade do imóvel.

Faltava-lhes, pois, o domínio, o que não sucede agora, conforme se vê pe
lo documento de tis. 7.

Quanto às alegações de ménto formuladas pelo réu, não podem elas sub
sistir, pois os autores exercem a faculdade que lhes é conferida pelo artigo 629 
do Código Civil, segundo a qual a todo tempo será lícito ao condômino exigir a 
divisão da coisa comum.

Ora, tal divisão, conforme já se constatou em anterior perícia (fls. 8/10) e 
como não o nega o réu, não é possível, daí prevalecer a regra do artigo 632 da
quele diploma legal.

Daí não terem sido deferidas as provas requeridas pelas parles, pois que 
nenhum esclarecimento maior viríam dar ao deslinde do feito, prosseguindo-se 
na forma do artigo 1109 do atual CPC.

O artigo 405 do anterior Código de Processo Civil assim dispunha: 
"Quando for impossível o uso e gozo comum da coisa, por ser indivisível, ou 
quando, em virtude de divisão se tomar imprópria ao seu destino, poderá o 
condômino pedir a citação dos demais para resolverem se deve ser administra
da, vendida ou alugada". E o parágrafo único do referido dispositivo legal acres
centava: "Na inicial, o autor declarará o valor de todos os quinhões e a provi
dência legal que prefere”.
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Na hipótese dos autos, estão presentes todos esses pressupostos, já que a 
coisa é indivisível.

O vigente Código de Processo Civil, aplicável aos processos pendentes, 
consoante norma de direito intertemporal insita no seu artigo 1211, dispõe de 
forma semelhante, no seu artigo 1112, inciso IV, admitindo, em seu artigo 
1109, que o juiz decidirá o pedido, náo sendo obrigado a observar o critério da 
legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais 
conveniente ou oportuna.

Formularam os autores pretensão no sentido da venda do imóvel em has
ta pública, não tendo o réu manifestado a intenção de adjudicá-lo, opondo-se 
mesmo à alienação, por motivos que, como visto, não encontram amparo legal.

Evidencia-se, assim, ser bastante difícil a venda por outro meio que não o 
pleiteado pelos autores.

De seu turno o artigo 1117, inciso II, do CPC, contrariando a sistemática 
adotada no processo de execução (artigos 697 e 704), admite expressamente a 
alienação cm leilão da coisa comum indivisível, ou que, pela divisão, se tornar 
imprópria ao seu destino, verificada previamente a existência de desacordo 
quanto à adjudicação a um dos condôminos.

Ora, tal desacordo está patenteado nos autos, pelo que a venda pela for
ma acima assinadala se impõe, efetivando-se, assim, a extinção do condomínio.

ISTO POSTO, DEF1RO o pedido de extinção do condomínio pela aliena
ção da coisa comum, determinando a venda do imóvel em leilão (art. 1117, in
ciso II, do CPC). procedendo-sc á sua prévia avaliação (art I 114 do CPC) c ob
servadas as demais disposições legais pertinentes, inclusive o Provimento 1 da E. 
Corregedoria deste Estado.

Pague o réu as custas do processo e os honorários do advogado do autor, 
que arbitro cm dez por cento sobre o valor dado á causa (art. 34 c/c o art. 20 
do CPC).

P. R. I.
Rio dc Janeiro. 20 de junho de 1974

F A BRICK) PAULO B BANDEIRA FILHO 
Juiz de Direito
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FALÊNCIA. Requerimento de falência fundado 
em verificação de contas efetuada nos livros do 
devedor comerciante. Legitimação do credor ci
vil. Natureza do procedimento preparatório de 
verificação de contas. Momento em que o deve
dor pode discutir a legitimidade do débito que 
lhe é imputado. Liminar concedida em medida 
cautelar de sustação de protesto, preparatória de 
ação ordinária de nulidade de cláusula contratual, 
em curso no juízo cível. Cassação da liminar e 
transferência do depósito para o juízo falimentar. 
Elisão da falência. Incompetência do juízo fali
mentar para processar e julgar ação em curso no 
juízo cível, na qual se objetiva a declaração de 
nulidade da cláusula contratual que teria origina
do a dívida verificada no procedimento prepara
tório da ação falencial. Matéria relevante argüida 
no juízo falimentar. Sua apreciação obrigatória 
por este juízo e o alcance da coisa julgada (arts. 
11,!}, segunda parte, da Lei de Falências, e 469, 
inciso III, do CPC). Contrato de representação 
comercial. Nulidade da cláusula que prevê a me
diação dos representantes para obtenção de con
tratos em licitações públicas. Ilicitude do objeto. 
(Sentença do Juiz dc Direito Fabrício P. B. B. Filho)

2a. Vara dc Falências e 
Concordatas 
Processo n° 69/79

Requerentes: J. G. S e L. B. H.
Requerida: DT- S. A.

Vistos, etc.
Dizendo-se credores da quantia de CrS 3.086.685,90, conforme verifica

ção de contas anteriormente ajuizada, em que a obrigação foi julgada líquida, 
J. G. S. e L. B. H. requereram a falência de D. T. S. A., instruindo o seu pedido 
com os documentos dc fls. 3/58.

Antes mesmo de ultimada a citação, a requerida apresentou a defesa de 
fls. 60/67, acompanhada dos documentos de fis. 68/87, nela alegando, em sín
tese, como preliminares, a elisão da falência, face ao depósito da quantia recla
mada no Juízo de Direito da 11a. Vara Cível, em medida cautelar de sustação 
de protesto, preparatória dc ação dcclaratória de nulidade parcial do contrato 
que ensejou o crédito reclamado, também distribuída ao mencionado Juízo, a 
carência de ação por parte dos requerentes, em razão do cancelamento do pro
testo, a ilegitimidade aü causam dos mesmos para o pedido de verificação de 
crédito, por não se tratarem de credores comerciantes, e, no ménto, a nulidade
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do contrato de representação comercial celebrado entre os litigantes, no que 
diz respeito a sua cláusula segunda, em razão da impossibilidade jurídica do seu 
objeto.

Peticionaram os requerentes às fls. 93/94, juntando os documentos de fls. 
95/115, pelos quais se tem notícia dos feitos que se processam na 1 la. Vara Cí
vel e da transferência do depósito ali efetuado à disposição deste Juízo falimen- 
tar (fls. 114/119).

Às fls. 120, ofício do Juízo de Direito da 11a. Vara Cível, comunicando 
a transferencia do referido depósito, colocado, como acima mencionado, à dis
posição deste Juízo.

Peticionaram, novamente, os requerentes (fls. 125), trazendo aos autos os 
documentos de lis. 126/128, o mesmo fazendo a requerida às fls. 130/132.

Nova petição dos requerentes, às fls. 136, acompanhada dos documentos 
de fls. 137/140, pelos quais se evidencia haver sido restabelecido o protesto ini
cialmente cancelado pelo douto Juízo de Direito da 11a. Vara Cível.

Às fls. 150, ofício do B., comunicando achar-se à disposição do Juízo fa- 
limentar a importância depositada na medida cautelar intentada na 1 la. Vara 
Cível.

Manifestaram-se, finalmente, os requerentes (fls. 153/154) sobre a defesa 
deduzida pela requerida, trazendo aos autos o documento de fls. 155/156, que 
contém o despacho do eminente Juiz da 1 la. Vara Cível, restabelecendo o pro
testo do titulo ajuizado, sobre ele pronunciando-se a requerida às fls. 161/162.

A ilustrada Curadoria de Massas Falidas manifestou-se, sucessivamente, às 
fls. 92/92v., 129, 144/145 e 164/169, desta última feita, opinando pela rejei
ção das preliminares suscitadas, e. quanto ao mérito, pronunciando-se pela de- 
negação do pedido de falência, com o levantamento, pela requerida, da quantia 
depositada.

Assim relatados, decido.
As preliminares suscitadas pela requerida não procedem.
Como bem salientado pela Curadoria de Massas Falidas, na douta promo

ção de fls. 164/169, revestida do brilho peculiar nas intervenções do seu ilustre 
signatário, a hipótese do não protesto do titulo ajuizado não configuraria, pro
priamente, a carência de ação, mas ensejaria a denegação do pedido de falência, 
face a não caracterização de um dos seus pressupostos, ou seja, a impontualida- 
de do devedor.

Contudo, mesmo que se queira abstrair o fato de que o protesto ainda 
não fora cancelado, quando distribuída a ação falimentar, a verdade é que o 
mesmo foi, posteriormente, restabelecido, conforme se verifica às fls. 138 e 
155/156.
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Por outro lado. no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade ad cau
sam dos requerentes, para o pedido de verificação de crédito, por não serem os 
mesmo credores comerciantes, os ensinamentos tra/.idos à baila pelo eminente 
Dr. Curador de Massas, transcrevendo lição de Rubens Rcquião. são suficientes 
para evidenciar a sua nenhuma procedência.

Com efeito, o sistema da legislação talimcntar não deixa dúvida quanto à 
possibilidade do credor civil requerer a falência do seu devedor (art. 9o.. inciso 
111) c, quando trata da verificação de crédito, para o fim especifico de poder o 
credor, tornada liquida a obrigação, requerer a quebra do devedor comerciante, 
não distingue entre credor civil e credor comerciante (art. Io.. § Io.). mas ape
nas contempla duas hipóteses (inciso I): a da verificação ser feita nos livros do 
devedor, o que pressupõe ser este comerciante, c a da venficação se realizar nos 
livros do credor, quando este também seja comerciante. Mas. quando se tratar 
de credor civil, como não possua este os livros para comprovar o seu crédito, a 
verificação sempre se fará nos livros do devedor comerciante.

Quanto à maténa de mérito, depositada a importância reclamada, ainda 
que, inicialmentc. em outro Juízo, elidiu-se a decretação da falência.

A requerida, na medida cautclar de sustação de protesto, preparatória da 
ação declaratória de nulidade parcial do contrato de representação firmado en
tre as partes, ambas ajuizadas na 11 a. Vara Cível, depositara a quantia reclama
da. objetivando a concessão de liminar, o que conseguiu, sendo esta. porém, 
posteriormente, cassada c restabelecido o protesto do título (lis. 71/73. 74, 75. 
155/156).

Neste meio tempo, já o depósito fora colocado à disposição deste Juízo 
(tis. 120 c 150), valendo salientar que o mesmo se efetuara na própria data cm 
que fora despachada a inicial da ação falimentar (tis. 74). antes, pois. obvia- 
mente. decorrido o prazo previsto no artigo 11. § 2o.. da Lei de Falências.

A questão, aliás, não mais provoca controvérsia entre as partes, tanto que 
os requerentes, ás lis. 154, reconheceram o eleito elisivo do depósito, limitan
do-se a pleitear o dcsacolhimcnto das alegações da requenda, com o consequen
te levantamento da quantia por eles requerentes.

Cingc-se a controvérsia, no que concerne ao mérito, à alegação de nulida- 
dc da cláusula segunda do contrato de representação comercial celebrado entre 
as partes (tis. I 2/13). que tena originado o crédito reclamado na inicial.

Pretendem os litigantes que este Juízo sena competente para processar e 
julgar a ação declaratória proposta na 1 la. Vara Cível, a qual objetiva “seja de
clarado a nulidade absoluta do contrato de representação comercial de 28/3/77 
na parte relativa ás licitações públicas, bem como declarado inexistente qual
quer crédito de comissão dos réus contra a autora derivado de contratos de for
necimento ganhos por concorrência pública, partieularmente o crédito de
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CrS 3.086.985,90, que se pretende legitimar no contrato 073/77 com o Banco 
Nacional da Habitação” (fls. 86).

Mas a universalidade do juízo falimentar, trazida como argumento para 
reforçar tal pretensão, embora possa parecer, a um exame mais superficial, co
mo definitiva para firmar a competência deste Juízo, tendo em vista a aparente 
conexão entre a ação falimentar e a declaratóna, não tem por que ser invocada. 
Na realidade, conforme deflui do artigo 7o., § 2o. do diploma falimentar, de
corre ele da decretação da falência, o que não ocorreu no caso em exame, não 
se podendo estender tal universalidade à fase procedimental que precede a de
cretação da quebra.

Acresce, ainda, assinalar que a ação declaratória tem objeto bem mais am
plo do que a maténa deduzida na defesa da requerida, naquela se pretendendo 
não apenas a declaração de nulidade da cláusula segunda do contrato de repre
sentação comercial c de inexistência do crédito reclamado neste requerimento 
de falência, mas de todo e qualquer crédito que se origine da referida cláusula 
contratual.

A ilustrada Curadoria de Massas Falidas, na douta promoção de fls. 164/ 
169, entende que a falência não pode serdecretada, "quer pelo fundamento do 
art. 4o.. VI. quer por sua eltsão mediante o depósito a que alude o art. 11, 
§ 2o.. ambos da legislação falencial" (fls. 168).

Não se põe em dúvida que, efetuado o depósito elisivo, a falência não 
mais pode ser decretada. Contudo, a argumentação desenvolvida pelo eminente 
l)r. Curador de Massas, no sentido de que a alegada nulidadc parcial da cláusula 
2a. do contrato de representação comercia] não é de ser declarada neste Juizo, 
mas deve ser apreciada em ação própria, no juizo comum, pelo que é de ser au
torizado o levantamento, pela requerida, da quantia depositada, não me parece, 
com a devida véma. procedente.

Ora, a requerida argüiu matéria relevante - nulidade da obngaçáo ou do 
titulo respectivo expressamente contemplada no artigo 4o., inciso 111, da Lei 
de Falências. A sua defesa há de ser, necessariamente, apreciada no Juízo fali- 
mentar, para efeito de determinar este a quem cabe o levantamento da impor
tância depositada, dando-se, assim, integral cumprimento ao disposto na segun
da parte do § 2o. do artigo 11 da Lei de Falências.

A se entender o contrário, bastaria que o devedor alegasse matéria rele
vante. para que não mais fosse decretada a sua quebra, podendo ele levantar a 
quantia depositada.

Mas. evidentemente, tal entendimento escapa à letra da lei, que, expressa
mente. dispõe: "Feito o depósito, a falência não pode ser declarada, e se for ve
rificada a improccdência das alegações do devedor, o juiz ordenará, cm favor do 
requerente da falência, o levantamento da quantia depositada, ou da que tiver 
reconhecido como legitimamente devida” (art. I I. § 2o., segunda parte).
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A matéria relevante arguida - nulidade da obngação - deve, necessaria
mente, ser apreciada no Juízo falimentar, ainda que, pelo fato de ser deduzida 
como simples defesa, não venha a ser acobertada pela coisa julgada.

Ora, o que se pretende como nula é a cláusula segunda do contrato de re
presentação comercial, que tena gerado a dívida ajuizada. Isto também se pre
tende na ação ajuizada na 1 la. Vara Cível, só que com o acréscimo da declara
ção de inexistência de toda c qualquer dívida que se tenha originado da referida 
cláusula.

Se não cabe a este Juízo avocar a ação que se processa na 11a. Vara Cí
vel, seja porque não se pode falar na sua universalidade, antes de decretada a 
quebra, seja porque, em se tratando de juízo especializado, não tem competên
cia para decidir ação cujo objeto é muito mais amplo do que a maténa deduzi
da na defesa da requenda, não pode ele, porém, eximir-se de apreciar ta] defesa, 
ainda mais quando de conteúdo relevante, capaz, na hipótese do seu acolhimen
to, de unpedir a decretação da falência, caso esta já não estivesse elidida pelo 
depósito da importância reclamada.

A decisão que aqui se proferir, sobre a nulidade ou não da cláusula con
tratual impuganada pela requerida, não é impeditiva de nova apreciação pelo 
douto Juízo de Direito da Ma. Vara Cível, onde sc processa a ação declarató- 
na, pois que não será alcançada pela coisa julgada, dado o caráter incidental em 
que é enfrentada (art. 469, inciso III, do Código de Processo Civil).

Ao Juiz cabe, de oficio, pronunciar as nulidadcs, quando conhecer do ato 
ou dos seus efeitos e as encontrar provadas (art 146 § único, do Código Civil).

O ensinamento de Carvalho Santos, trazido à colação pelo insigne Dr. Cu
rador de Massas (lis. 166/167), parece reforçar, ainda mais, o entendimento 
deste Juízo, pois, na hipótese presente, houve evidente provocação da parte no 
sentido do pronunciamento judicial. E ainda que isso não tivesse acontecido, 
não havería necessidade de produção de outras provas para a manifestação judi
cial, pois o que será objeto de decisão é cláusula contratual, constante de docu
mento que está nos autos; sendo a matéria unicamente de direito.

A cláusula segunda do contrato de representação comercial, apontada co
mo nula, assim dispóe (lis. 12): “Os setores de trabalho dos representantes são 
as repartições públicas, estaduais c municipais, autarquias, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, cm especial o Banco Nacional de Habitação, in
clusive licitações públicas em todas as suas modalidades, sendo garantido aos re
presentantes a exclusividade da mediação da renovação de contratos por ele an
teriormente angariados".

Alegaram os requerentes, na verificação de crédito que antecedeu ao re
querimento de falência, a sua qualidade de credores da requenda nas “partici
pações sobre os faturamentos havidos por esta última, em decorrência do con-
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trato CTS 0073/77, que esta mantém com o Banco Nacional de Habitação, 
conforme estatuído no contrato de mediação de serviços” de fls. 12/13.

É incontroverso, pois nem mesmo os requerentes levantaram qualquer 
dúvida a respeito, que o contrato acima mencionado originou-se de 
cia realjzada pelo Banco Nacional de Habitação, na qual a requerida foi vitorio
sa, conforme afirmado por esta às fls. 66, item 12.

Sustenta a requerida que o contrato de representação comercial tem por 
objeto o agenciamento de propostas, do que não se pode cogitar em licitações 
públicas. Ora, se assim é, a cláusula segunda do contrato de representação co
mercial refere-se a objeto juridicamente impossível, pois prevê o agenciamento 
em licitações públicas e como o contrato CTS 0073/77originou-se de uma con
corrência pública, não poderiam os requerentes ter exercitado qualquer ativida
de de agenciamento.

Dispõe o artigo lo. caput, da Lei 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que 
regula as atividades dos representantes comerciais autônomos: “Exerce a repre
sentação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação 
de emprego, que desempenha, cm caráter não eventual, por conta de uma ou 
mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando 
propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não 
atos relacionados com a execução dos negócios

Rubens Requião (Do Representante Comercial, págs. 32/33, ed. Forense, 
1977), comentando o dispositivo legal e seu parágrafo, ora enfocado, assim se 
manifesta: “Como se nota, o instituto da representação está bem posto na Lei 
4,886, que não a confundiu com o mandato. O representante comercial apenas 
representa quem o tenha contratado para agenciar negócios. Com isso, se resu
me ele aentabular as negociações, encaminhando, através de "pedidos”, os con
tratos cujas conversações inicia. Não tem ele poderes de mandato, para agir em 
.nome do mandante na conclusão dos negócios que promove. Quando está ele 
armado de poderes para concluir as operações mercantis, toma-se mais do que 
um representante, para se fazer um colaborador jurídico, atuando com sua von
tade posta a serviço do comitente. Nesse caso, a relação é de mandato e, pre- 
vendo-a, o parágrafo único do artigo, em comentário, dispõe que então se apli
quem, no seu exercício, os previstos do mandato mercantil (“da legislação mer
cantil”).

concorren-

Infere-se da lição do renomado mestre que o representante comercial é 
um angariador de negócios e tal se infere da cláusula primeira do contrato fir
mado entre os litigantes (lis. 12), em que se prevê que os requerentes mediarão, 
para a requerida, contratos de prestação de serviços técnicos especializados do 
objeto da atividade desta, especificamente aqueles de interesse da área de enge
nharia de sistemas e de preparo de dados.
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A seguir, dando atendimento ao disposto no artigo 27, letra "d”, da Lei 
4.886/65. especificaram as partes contratantes os setores de trabalho dos reque
rentes. com menção expressa ao Banco Nacional de Habitação, abrangendo as 
suas atividades, inclusive, as licitações públicas em todas as suas modalidades.

Ora. não se pode admitir, até porque o fato configuraria ilícito penal, que 
os requerentes, ditos representantes comerciais, pudessem exercer atividades de 
mediação para obtenção de contratos em licitações públicas. O caráter sigiloso 
destas, destinado a preservar os interesses da administração pública e a igualda
de de oportunidades para os diversos concorrentes, afasta qualquer possibilida
de de agcnciamento de negócios.

Portanto, não apenas o pactuado entre as partes c nulo. de nenlium efei
to. como não se vislumbra a atividade que pudessem ter exercitado os requeren
tes. para a obtenção, pela requerida, de um contrato originado de licitação pú
blica. salvo se se descambou para o terreno da ilicitude penal.

Nem mesmo da correspondência de fls. 14/18 se infere que, cspccifica- 
mente quanto ao contrato CTS 0073/77. celebrado entre a requerida e o BNH, 
tenham os requerentes atuado como agenciadores. O referido contrato data de 
27 de outubro de 1077. ao passo que as cartas de lis. 14 e 15. que confirmaram 
a qualidade de representantes comerciais dos requerentes, estão datadas de 3 de 
maio do mesmo ano, nelas havendo referencia á renovação do contrato na épo
ca mantido entre a requerida e o BNH, e á autonzaçáo para mediação de novos 
serviços, obviamente não aqueles que tivessem de ser obtidos através de licita
ção pública, como o caso dos relacionados no contrato CTS 0073/77. de data 
muito posterior e. portanto, não incluído, também, na referência à renovação 
do contrato cm vigor.

O que defiui do restante da correspondência trocada entre as partes evi
dencia uma prestação de serviços pelos requerentes à requerida, mas não o exer
cício da representação comercial. O mesmo Rubens Rcquião, abordando a dis
tinção entre a representação comercial e a locação de serviços, assim se expres
sa: “A primeira impressão no estudo da natureza da representação comercial 
pode, com efeito, levar à confusão entre as duas figuras. Após os ensinamentos 
de Rocco, todavia, compreende-se que o representante comercial se distingue 
do pfestador de serviços, porque este atua como agente de outrem, objetivan
do fatos materiais (Rocco, Princípios, p. 315; M. I. Carvalho de Mendonça, op. 
cit., p. 225), ao passo que a ação do representante comercial resulta um negó
cio jurídico, pela manifestação de sua vontade” (op. cit., p. 67).

Por outras palavras, a captação de negócios, característica da representa
ção comercial, c atitude que exorbita da atuação do mero prestador de serviços 
e que não se coaduna com a natureza da concorrência pública, pela impossibili
dade de nela ser legalmente exercida.
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Finalmcntc, em nada altera a situação o fato do crédito reclamado pelos 
requerentes ter sido objeto de antenor verificação, julgada por sentença. “Ao 
requerer a medida preliminar, instaura-se o processo de jurisdição graciosa, não 
comportando contestação ou impugnação do devedor. Mas nem por isso o de
vedor fica impedido de se opor á declaração da falência quando esta for reque
rida, no prazo que tem para a defesa. 0 momento oportuno portanto, para o 
devedor discutir a legitimidade do débito que lhe é imputado, é o de defesa já 
no pedido de falência, que der causa. O juiz, ao homologar a verificação da 
ta. não profere sentença condenatória, mas se atém apenas aos aspectos formais 
do processo. A apreciação do mérito, isto é, do conteúdo da verificação judi
cial, será objeto da decisão que decretar ou não a falência” (Rubens Requião, 
Curso de Direito Falimentar, I o. vol„ p. 67. 3a. ed.).

Por todo o exposto c considerando tudo mais que dos autos consta, dene- 
go o pedido de falência e acolho as alegações da requerida, ordenando, na for

do artigo 11. § 2o., segunda parte, da Lei de Falências, o levantamento, 
seu favor, da quantia depositada

1 crido em vista a sucumbéncia dos requerentes, condeno-os nas custas do 
processo e nos honorários do advogado da requerida que, consoante as diretri
zes do artigo 20, § 3o., do CPC, fixo cm dez por cento sobre o valor atribuído 
à causa.

con-

ma em

P. R. I.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 1979.

FABKICIO PAULO BAGUEIRA B. FILHO 
Juiz de Direito
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FALÊNCIA. Empresa de prestação de serviços. 
Exercendo sua atividade com base na organização 
do capital e do trabalho alheio, com o objetivo 
fundamental de sua exploração em proveito dos 
sócios, com a distribuição dos lucros ou perdas 
entre estes, tem a empresa natureza mercantil, es
tando, pois, sujeita à falência. É totalmente irre
levante não tenha a empresa prestadora de servi
ços promovido o arquivamento de seus atos cons
titutivos no Registro do Comércio, limitando-se a 
fazê-lo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou 
nem mesmo tomando essa providência. A omis
são do registro comercial apenas acarreta o envol
vimento na falência de todos os sócios, na forma 
do art. So. do Dec.-Lei 7661/45, já que de socie
dade comercial irregular se trataria. Lição da dou
trina nacional e estrangeira.
(Sentença do Juiz de Direito Maurílio R. Pereira)

3a. Vara de Falências c 
Concordatas 
Processo n° 589

Vistos, etc.
D. ü. K., estabelecida na rua A. C., 29 • 8o. andar, requer a falência de 

A. A. P. V., com sede nesta cidade á rua do R., 108 - 5o. andar, dizendo-se cre
dora da importância de CrS 775.510,21, representada pelas duplicatas de pres
tação de serviços de ns. 1843 a 1846, vencidas, aceitas, protestadas e não pagas. 

Com a inicial foram juntos os documentos de lis. 5/31

Citada (fls. 39v.), a requerida, tempestivamente, apresentou defesa a fls. 
41 alegando que é uma sociedade civil, devidamente registrada no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, pedindo, em consequência, o indeferimento 
do pedido da requerente e a condenação desta no pagamento das perdas e da
nos, já que não sendo a requerida comerciante, o crédito não podería ser apre
sentado "pela forma que o foi". Não procedeu a depósito elisivo e fundamen
tou a sua defesa do art. 4o., me. VIII, do Dcc.-Lci 7661/45, juntando a cópia 
de seus atos constitutivos.

Sobre a defesa manifestou-se a requerente a lis. 50/51, insistindo nade 
cretação da quebra, em razão de ser a requerida verdadeira comerciante.

0 Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de falência, 
por não ser a ré comerciante, mas uma sociedade de prestação de serviços, a 
qual podería incidir, apenas, na msolvéncia civil, na forma do art. 786 do CPC 
(lis. 52v ).
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É o relatório.
EXAMINADOS, DECIDO:
As duplicatas que instruem o pedido inicial foram aceitas pela devedora, 

estando vencidas e não pagas, tendo a impontualidade da requerida ficado ca
racterizada pelo protesto dos títulos, consoante os instrumentos de fis. 28/31.

A defesa da requerida cinge-se à argüiçâo de que, não possuindo a quali
dade de comerciante, sendo apenas uma sociedade civil, não está sujeita à falên
cia.

Embora contando com o respaldo da sempre valiosa opinião do ilustre re
presentante do Ministério Público, improcede a defesa da devedora. impondo-se 
a declaração da falência, com fulcro no art. Io. do Dec.-Lei 7661, de 21 de ju
nho de 1945.

Realmcntc.
O núcleo do moderno conceito de comerciante é a atividade, e, no nosso 

sistema, como ninguém ignora, o registro é facultativo, no sentido de que não é 
necessário para atribuir a alguém a qualidade de comerciante, que resulta no 
exercício habitual da mercancia.

Por conseguinte, é totalmente irrelevante que a devedora não lenha pro
movido o arquivamento do seu ato constitutivo no Registro do Comércio, pois 
tal falha apenas acarreta o envolvimento na falência de todos os sócios, na for
ma do art. 5o. do Dec.-Lei 7661/45, já que de sociedade comercial irregular se 
trata.

DE PLÁCIDO E SILVA, fazendo a distinção entre as sociedades civis e as 
comerciais, assinala que as pnmeiras, em regra, mesmo de finalidades econômi
cas, não têm capital nem distribuem lucros a seus associados, enquanto as socie
dades comerciais, constituídas com um capital formado pelos sócios, tem. co
mo caráter dominante, "a especubção, de que resulta a vontade e a intenção 
dos sócios de lucrarem ou de perderem em igualdade de condições ou segundo 
as proporções do contingente de capital, com que cada um contribuiu".

Daí concluir o consagrado autor:
"Por este requisito elementar é que, em realidade, as sociedades comerci
ais se distinguem das sociedades civis, pois que estas se organizam, em re
gra, para a execução de atos e de negócios que não trazem a natureza 
mercantil, e sem a indispensável intenção especulativa. São comerciais, 
por isso, as sociedades que se destinem ao exercício habitual dos atos de 
comércio, isto é, as que se fundarem com o intuito de exercer a mercan- 
era” (Noções Práticas de Dir. Cumercml. vol. I, pág. 142-143).
Ora, a própria razão social da requerida - "A. A. P. V" - organizada nos 

moldes do Decreto 3708, de 10/1/1919, indica, de forma mduvidosa, a sua fi
nalidade comercial, aliás expressamente declarada na cláusula II do contrato so-
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ciai de fis. 44/48, o qual, ademais, demonstra “a existência de um espírito so
cietário (flffectio societatis), que extravasa o mero intuito da comunhão, com 
o fundamenta] intuito do lucro ou da especulação em proveito comum” (autor 
e obra citados, pág. 143), pouco importando que o objeto seja simplesmente a 
prestação de serviços de administração e a prospecção de planos prcvidenciári-
os.

Em verdade, nunca se duvidou, quer entre os antigos escritores, quer en
tre os modernos, que a indústria de serviços constitua atividade mercantil.

CARVALHO MENDONÇA, ao analisar o § 3o. do art. 19 do Regulamen
to 737, reconhecia que as empresas ali referidas, cuja enumeração era a seu ver 
meramente exemplificativa, já reconhecia que nelas o que se dá é “a interposi- 
ção para a prestação de serviços” {Tratado de Direito Comercial, 2a. ed. 348). 
Do mesmo pensar era WALDEMAR FERREIRA, como se vê em seu Tratado 
de Direito Comercial, vol. I, 109.

Entre os nossos autores contemporâneos, RUBENS REQUIÃO classifica, 
entre as empresas mercantis, a “atividade industrial destinada à produção de 
serviços" {Curso de Direito Comercial, 8a. cd., vol. 1, pág. 58, no. 36-A), en
quanto JOÃO EUNÁPIO BORGES, apreciando os atos de comércio profissio
nais, ou por natureza, considera como mercantil a empresa destinada à produ
ção de bens ou de serviços, quando, na lição de ROCCO {Princípios de Direito 
Comercial, trad, de MONCADA, pág. 191), a mercancia “for obtida mediante o 
trabalho de outros, ou, por outras palavras, quando o empresário recruta o tra
balho, o organiza, o fiscaliza, o retribui e o dirige para os fins da produção” 
{Curso de Direito Comercial Terrestre, 4a. ed., 1969, pág. 112).

Entre os autores estrangeiros, V1VANTE, no seu monumental Trattato di 
Diritto Commerciale, 4a. ed. riveduta e ampliata, vol. 1, já incluía entre os atos 
de comércio "gli imprese di comissioni. di agenzie e di ufficidi affari", sobre 
elas dissertando a fis. 160/161, no. 81-G.

No mesmo sentido e vendo, com acerto, na intermediação, o fundo e a 
razão da comerciabilidade do empresário prestador de serviços, é o escólio de 
NAVARRINI {Trattato Teorico e Pratico di Diritto Commerciale, prima ris-, 
tampa,vo\. l,ns. 161 e 161-bis).

Dentre os modernos italianos, não é outro o entendimento de VITTO
RIO SALANDRA c G. FERRE

O pnmciro (Manuale di Diritto Commerciale, III ed., vol. primo, pág. 31)
escreve:

“Come attività industriale s’intende infine anche quclla che non dà luogo 
alia produzione di beni, ma soltanto di servizio, o con Forganizzare la uti- 
lizzazionc di beni esistenti o con Forganizzare altre attività che riescano 
utili ai consumatori.”

129



0 segundo, no mais moderno compêndio de direito mercantil italiano, 
dedica todo o capitulo V ao estudo dos atos inerentes à prestação organizada 
de serviços e. nas premissas, reconhece que a atividade empresária é também 
aquela dingida a satisfazer a necessidade do mercado mediante a prestação de 
um xv/\ço(Manualc di Diritto Commerciale. IV edizione, no 530).

Entre os franceses, não é outra a conclusão de ESCARRA (Coun de 
Droit Commercial, 1952, pág. 77,ino. 119), valendo transcrever este lance da 
edição espanhola do notável Traité Elementaire de Droit Commercial, pág I 23, 
de GEORGES RIPERT:

“§ 3o. - Empresas de servicios
149 • CARACTER COMÚN - En este gênero de empresas, el comerciante 
ofrccc a su clientela el uso temporário de ciertas cosas o Ia ejecucion en 
su provecho de ciertos trabajos. Estas empresas son muy variadas y. en 
general, bastante modernas. Su importância aumenta á medida que au
menta el valor de Ias eosas en forma tal que una propiedad privativa es 
impossible y que se acentua Ia división dei trabajo. Aqucllos que ofrccen 
a su clientela el uso de cosas y los servicios de su personal son comercian
tes. "
Portanto, qualquer que seja o ângulo pelo qual se visualize a quaestio ju

ris debatida, a conclusão será sempre no sentido de que a devedora é uma em
presa comercial, pois sua atividade se exerce com base na organização do capi
tal e do trabalho alheio, isto 6. uniu ela os fatores da produção para realizar a 
função de atender às necessidades do mercado, mediante prestação de serviços, 
com o objetivo fundamental de sua exploração em proveito dos sócios, com a 
distribuição dos lucros ou perdas entre estes (cláusula VIU do contrato social), 
o que também caracteriza a natureza mercantil da sociedade.

ISTO POSTO:

Não havendo a requenda feito o depósito elisivo para evitar a quebra e 
ante as razões expostas,

JULGO IMPROCEDENTE a defesa da devedora e DECRETO hoje, 26 
(vinte c seis) de novembro de 1979, às 14 horas, a FALÊNCIA da empresa 
A. A. P. V.. com sede nesta cidade à rua do R„ 108 - conjunto 501, com a ativi
dade de prestação de serviços de administração e a prospecção de planos prcvi- 
denciários, e contrato social arquivado sob no. 153.997, em 3 de junho de 
1977 no Cartóno do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Cadastro Geral de 
Contribuinte no. 22.506.292/0001-10. Insc. Est. 944.579-00, sendo sócios 
da mesma A. M. F. F„ brasileiro, desquitado, radialista, residente na ma D. U„ 
57/401. IFP ‘>75.000. CPF 044967607-20. J. C. B.. brasileiro, desquitado, co
merciante. residente á rua G. C., 34/401. IFP 1.81 1.232. CPF 010877037-00; 
A. P. M.. brasileiro, dcsquitado. funcionário público, residente á rua J P.. 385. 
IFP 1.007.568. CPF 05774347-04; C. F. S. F.. brasileiro, casado, publicitário.
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residente à ma B. T.. 280/202 - IFF 2.180.087, CPF 212.226.227-34; A. F. A., 
brasileiro, solteiro, funcionário público federal, residente na ma T. C„ 78 - casa 
5, IFF 1.264.379, CPF 288.461.097 e A. L. A„ brasileiro, desquitado, comerci
ante, residente à Av. P. V., 2007/707. IFP 1.423.234, CPF 385151647-87.

Nomeio síndico, a requerente D. B. K., com sede na rua A. C., 29 ■ 8o. 
andar, que deverá ser intimada para assinatura do termo de compromisso.

Fixo o termo legal da falência em 60 (sessenta) dias anteriores ao primei
ro protesto por falta de pagamento.

Marco o prazo de 20 dias para os credores apresentarem suas declarações 
e documentos justificativos dos respectivos créditos.

Intime-se a falida, na pessoa de seus representantes legais, para, no prazo 
e sob as penas da lei, comparecerem em juízo para os fins do art. 34 da Lei de 
Falências.

Decreto o bloqueio das contas correntes, do desconto de títulos constitu
tivos de dívidas ativas, dos investimentos mobiliários, dos valores ou créditos 
em nome da falida existentes em instituições financeiras, entidades integrantes 
do mercado de capitais, em sociedades de crédito imobiliário, associações de 
poupança e empréstimo, sociedades seguradoras e montepios, para tanto se ofi
ciando ao B. C., ao BNH e à SUSEPE.

Oficie-se ao M. N. A., com sede na rua do Rosário, 108 - 5o. andar, para 
depositar no B., à disposição do juízo, quaisquer importâncias devidas à falida 
ou a seus sócios, decorrentes de serviços prestados pela mesma, inclusive oriun
das de comissões ou vendas efetuadas, sob pena de nulidade dos respectivos pa
gamentos.

Façam-se as comunicações de estilo. 
Custas ex lege.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1979.

MAURfLIO RODRIGUES PEREIRA 
Juiz de Direito
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IDENTIDADE FÊICA DO JUIZ. Inaplicabilida- 
de do princípio da identidade física do juiz ao 
processo penal. Não vinculaçáo do juiz que presi
diu a audiência ao feito.
(Despacho do Juiz de Direito Sílvio Teixein Moreira)

O despacho de fls. 105 determina a vinda dos autos a este juiz, porque

9a. Vara Criminal 
Processo n° 35.196

1.
vinculado.

O fundamento da vinculaçáo seria o fato de ter eu presidido á audiência 
de julgamento, conforme fls. 104.
2. De fato, presidi á referida audiência, no dia 10/12/74, tendo sido designa
do para prestar auxílio na la. Vara Criminal a partir de 11/12/74, estando, já 
agora, no exercício da 24a. Vara Criminal.

Conforme consta da ata da audiência - a qual bem relata os debates - re
quereu o Dr. Promotor, em preliminar, a vinda da folha penal do acusado L. P., 
diligência deferida, com a determinação de oportuna conclusão para sentença.

Fatos de 23/6/72. Audiência em 10/12/74. Delito imputado: lesões 
porais culposas.

cor-

Entcndo, s.m.j., que não estou vinculado ao feito, exatamente. porque,
dentro da sistemática do Código de Processo Penal, não vige o princípio da 
identidade física do juiz, adotado, apenas e excepcionalmentc, no juízo cível 
(art. 1 20 do antigo CPC e 132 do atual).

Se quisesse adotá-lo o legislador teria inserido preceito especial, como o 
fez no C. P. Civil.
3. Ademais, cm que pesem algumas decisões em contrário, nos Tribunais da 
Guanabara e outros Estados, a jurisprudência dominante nos Tribunais do Pais, 
notadamente no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo e, sobretudo, no 
próprio Supremo Tribunal Federal, é no sentido da não vinculaçáo, em sede cri
minal.

Aqui na Guanabara, é bem verdade que assim decidiu o E. Tribunal de 
Justiça, em acórdão da lavra do eminente Des. ROBERTO MEDEIROS:

"é nula a sentença prolerida por juiz que não presidiu à audiência de ins
trução e julgamento" (RJ. 8/324).
Mas acrescenta:
“Daí a necessidade de nova audiência, se o juiz houver sido promovido, 
ou removido, ou por outro motivo deixar o exercício, uma vez que o Có-' 
digo de Processo Penal não contém disposição idéntida à do art. 1 20 do 
Código de Processo Civil” (idem, ibidem).
Note-se que a solução alvitrada não foi a remessa dos autos ao juiz, que 

presidiu à audiência, mas já sem exercício na Vara.
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Mas, entendimentos numerosíssimos afastam, pura e simplesmente, o 
chamado princípio da identidade física do julgador e instrutor.

Veja-se:
“O princípio da identidade física do juiz na'o vigora no crime, embora 
fosse aconselhável a sua adoção." (la.C. do T.A.Crim.SP, H.C.15.070 
“in" R.T, 415/285).
Ou:
“O principio da identidade física do juiz, ao contrário do que 
presso no Código de Processo Civil (art. 1 20), não foi adotado no Código 
de Processo Penal. Lm que pesem opiniões em sentido contrário, não se 
pode extrair esse pnncípio do artigo 538, §§ 2o. e 3o. da lei processual 
penal." (3a.C. do T.A.Crim.SP, ap, 15.027, “in" R.T. 413/270). 
Acrescenta o v. acórdão:
''( omo observa o ilustre José Fredendo Marques, o que caracteriza o pro
cedimento sumário c apenas a simplificação do nto e forma procedimen
tal. Quer no procedimento sumário em sentido estrito (CPP, art. 539). 
quer no procedimento sumário contravcncional (CPP, art. 531 a 538), 
vinculado não fica ao pronunciamento da sentença o juiz que presidiu à 
audiência (Elementos de Direito Proc. Penal, vol. 111. pág. 123, !30e 138 
- “in" R.T. 413/271, sem gnfo no onginal).
Cita o v. acórdão o ilustre Juiz ÍTALO GA, digo. Veja-se este outro: 
"Sempre se decidiu que no cnme não vige o enténo da identidade física 
do juiz. embora muito mais exigivcl nele que no cível, dado o pnncípio 
da individualização da pena." (I a.C. do T.A.Crim.SP, “in” R.T. 426/414)
Cita o v. acórdão outro da lavra do ilustre Juiz ÍTALO GALLI, o qual 

afirma:
“o princípio da identidade física não foi admitido pelo Código de Proces
so c nem pode ser aplicado por ilação aos §§ 2o. e 3o. do art. 538 âo 
mesmo estatuto, sob fundamento üc que “sendo oral a defesa, só o juiz 
que a ouviu pode proferir a sentença" (RTJ, 45/496). E não se justifica 
tal inferência contra a disciplina eleita pelo código, uma vez que o pará
grafo único do art. 502 prevê e soluciona a hipótese em harmonia com 
seus princípios normativos.” (Apel. Crim. 8.577, Santos, julgada 
27/2/69- 2a. C. T.A.Crim.SP)

No mesmo sentido o STF, no rcc. H.C. 47.755 SP, sendo relator o emi
nente Ministro ADAUCTO LUCIO CARDOSO, julgado em 6/4/70, 2a. Turma 
D.J.U. de 15/5/70, pág. 1978.

E mais:
“Sc o juiz que colheu a prova e ouviu as razões das partes no processo su
mário 6 o mesmo que julgou o réu, não se tem como cogitar de ofensa 
ao principio da identidade física do julgador com o instrutor do proces-

vem ex-

em
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so. principio que. de resto, o STF não ratifica, como se vé de seus últi
mos julgados." (2a. T. Rcc. H. C. 49.814-RJ. relator o Min. ANTONIO 
NEDER. julgado em 8/5/72. "in" R. T. 453/451. sem grifo no original). 
Veja-se. a propósito, interessante acórdáo da 4a. Câmara do Tribunal de 

Alçada Criminal de São Paulo, cuja ementa reza:
"0 processo penal não adota o pruicipio da identidade física do juiz, que 
ató mesmo o direito processual civil positivo não acolhe inteiramente.” 
(Conflito de Jurisdição 14,806. "in" R T. 422/321).

Aduz. com certa dose de polemica, o relator e então Presidente da Câma
ra. AZEVEDO JUNIOR:

“Não há no direito processual brasileiro (em sentido lato) princípio al
gum geral de obediência ao enunciado doutrinário de que o juiz julgador 
há de ser o mesmo instrutor. 0 que há nesse terrreno no direito positivo 
pátrio é o princípio de direito processual civil correlato c que. ainda as
sim. não é de aplicação integral e absoluta (mesmo em primeira instân
cia). pois naquela mesma codificação se veem procedimentos em que não 
cabe, de modo algum, a aplicação do preceito cm foco. É pois de toda 
evidência que. se o estatuto processual penal quisesse adotar para si o 
princípio, tena necessariamente que dize-lo de expresso, pois. repita-se, 
não se trata de princípio geral de processualística brasileira. Nem há que 
invocar no tema o art. 3o. do CPP. a editar que "a lei processual penal ad
mitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suple
mento dos princípios gerais de direito”. Estende-se o que c extensível e 
torna-se resolução análoga onde há analogia. No campo do direito proces
sual penal e no assunto de que se trata não há que estender nem aplicar 
por analogia preceito de direito processual civil estrito.

Há juristas que, desconhecedores dos princípios gerais do direito proces
sual (e lembre-sc que o referido art. 3o. fala em "princípios gerais do di
reito”), especialmcnte do direito processual penal, falam com impressio
nante candura que o § 2o. do art. 538 do CPP, refenndo-se ao juiz instru
tor, edita que este "proferirá sentença” em seguida à instrução, o que sig
nificaria claramcnte a adoção do princípio da identidade física.

Revela tal asserção o mais completo desconhecimento até mesmo da his
tória da nossa técnica legislativa processual. As nossas leis processuais em 
todos os tempos e mesmo antes da adoção positiva do princípio da iden
tidade física pelo direito processual civil, aludem comumente, quanto a 
situações processuais descontínuas ou que assim se fazem por admissibi
lidade legal, a juiz instrutor e juiz julgador sem que nem por isso estejam 
a identificar necessariamente este com aquele. E essa técnica, sendo de 
uso comum no direito processual anterior (mesmo civil), que não acolhia
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o discutido princípio, mostra berrantemente que não tinha destarte a lei 
o intento de amarrar ao julgamento o juiz que tivesse presidido à instru
ção. Como pois pretender que um inocente dispositivo de lei processual 
penal (esta sem adotar, sequer por simbiose ao direito processual civil, o 
princípio da identidade) está a exigir a identidade física do julgador com 
o instrutor pelo simples fato de dizer que, em seguida à instrução, profe
rirá o juiz a sentença?! Claro 6 que, se a decisão for prolatada cm seguida 
à instrução, o julgador será coincidentemente o instrutor c pela simplíssi- 
ma razão de que não há ah outro juiz para proferir a resolução judicial. 
Não significa porém isso, de modo algum, que, não proferida por ele nes
se instante a sentença, fica o juiz, digo, o mesmo juiz atrelado ao proces
so e obrigado a proferir depois a decisão, ainda que não esteja cm exercí
cio na jurisdição do feito. Continuará a ser ele o competente se estiver em 
exercício ali quando da conclusão dos autos para o dccisório e, mesmo 
assim, evidente é que, se, por qualquer razão de direito, deixar a jurisdi
ção sem que tenha proferido, digo, sem que tenha sentenciado, perde a 
competência para ditar a decisão, competência que recairá no juiz que 
seguida assumir a jurisdição, o qual a seu tumo também a perderá se dei
xar a esta sem sentença; e assim por diante.

Essa a doutrina rigorosamente exata da matéria. Por que pois querem al
guns juristas, a viva força e violando comezinhos preceitos doutrinários 
de direito processual (especialmente de direito processual penal), erigir 
em regra no processo penal (ainda que somente no procedimento sumá
rio) um princípio de identidade física que este absolutamente não adota 
e que até mesmo o direito processual civil positivo não acolhe inteiramen
te?! Já não basta a exceção, recordada pelo douto Procurador da Justiça, 
do procedimento pelos delitos da competência do Jún. a que aliás não 
faz grande diferença mas um tropeço na mancheia deles que o exoma? 
Por que pois insistir em adotar ilegalmente no processo penal um princí
pio que se tem mostrado de duvidosa utilidade no cível, onde ademais 
tem antes operado inconvenientes de ordem prática do que vantagens 
apreciáveis?” (“in” R.T. 422/322 c 323).

Decisões do Tribunal de Justiça do Paraná, também no mesmo sentido, 
em R.T. 385/245, 385, digo, 370/287, 455/406 e 411.

Ainda R.T. 401/323 e 407/248.

Entendo, pois, falecer-me competência para o julgamento do processo, 
uma vez que não mais estou no exercício da 9a. Vara Criminal, afastada, como 
referido, a alegada vinculação.

Questão de competência é maténa de ordem pública, interessando à vali
dade do ato processual.

cm

4.
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5. Voltem, pois, os autos do MM. Juiz em exercício na 9a. Vara Criminal, o 
qual suscitará conflito negativo de jurisdição, caso perfilhe opiniáo contrária à 
que sustento;

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1975.

SILVIO TEIXEIRA MOREIRA 
Juiz de Direito

Foi suscitado o conflito de competência e o Tribunal de Alçada acolheu as 
razões expostas pelo Juiz Sílvio Teixeira Moreira.
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INDENIZAÇÃO - Direitos autorais e direitos da 
personalidade. Não provada a violação, descabe a 
indenização.

13a. Vara Cível 
Processo n° 8550

(Sentença do Juiz de Direito Semy Glanz)
O LADRÃO

Adriano, imperador romano, desejando confundir o sábio Gamaliel, dian
te da corte, mandou chamá-lo, perguntando-lhe se quem furtava era la
drão. Sim, foi a resposta do rabi. Disse o imperador:
- Então o teu Deus é ladrão, pois durante o sono de Adão furtou-lhe 
uma costela.
Nesse momento, a filha do rabi, que ouvira tudo, irrompe na sala e implo
ra:
- Majestade ... Peço justiça ... Fui roubada ...
- Como foi isso? - indaga Adriano.
- Durante a noite um ladrão furtou-me um cântaro de barro, deixando 
no lugar um vaso de ouro, com rubis e diamantes.

Mas minha filha, quem me dera um ladrão assim todas as noites!.. . 
Disse-lhe a filha de Gamaliel:
- Pois lembra-te de que se Deus tirou uma costela de Adão, deixou-lhe 
em troca uma linda c dedicada esposa.
(adaptado de Le Talmud - por A. Cohen - pág. 212 - Malba Tahan - Len
das do Povo de Deus - pág. I 58 -10a. ed. 1964).
Vistos, etc.
J. B. S., qualificado como desportista profissional, moveu ação ordinária 

contra J. L. M., conhecido como J. B., compositor, alegando que, sendo ele 
au!oi - um desportista popular, conhecido cm todo o Brasil pela alcunha de 
F., foi procurado pelo réu para a elaboração de música sob o título 'F.M.', con
sentindo ele por julgar que estava celebrando contrato de parcena; que a músi
ca foi gravada c comercializada, sendo verdadeiro sucesso, inclusive no exterior, 
sendo certo que a popularidade do autor contribuiu para o resultado econômi
co; dai o pedido de obrigar o réu a pagar ao autor a metade das quantias recebi
das com a venda dos discos e direitos autorais, na forma do art. 653 do Código 
Civil. Instruiu a inicial com procuração e documentos de fls. 6/17 e pediu ofí
cios às gravadoras, que foram deferidos, vindo respostas em fls. 27/28 e 30. Ci
tado, o réu contestou, dizendo: não é sem tristeza que vinha defender-se, pois, 
ao compor a música só pretendia ajudar o autor; que o autor de forma alguma 
colaborou na composição, mas foi o réu quem, nutrindo simpatia pelo autor, 
resolveu homenageá-lo, fazendo-o tema de uma canção que, a exemplo de ou
tras, tomou-se sucesso; que nem cogitou em pedir autorização ao autor; que pa
ra homenagear o autor não era necessário pedir-lhe consentimento; que, não

I.
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tendo havido ofensa, mas elogio e promoção, não pode o autor objetar o uso 
de seu nome pelo compositor, nem foi colaborador; que, não havendo prejuízo, 
não pode o autor invocar o art. 159 do C. Civil, carecendo da ação ou sendo im
procedente esta; que moralmente o autor foi muito censurado pela imprensa, 
conforme diversas transcrições, sendo a opinião pública contrária ao autor, pois 
a música só trouxe benefícios ao autor, que obteve diversos contratos; que não 
procede o exemplo de indenização obtida por outro jogador, cuja imagem foi 
aproveitada por empresa comercial; que os ofícios requendos também não ti
nham razão dc ser. Juntou os documentos de fls. 46/54. Vieram o ofício e in
formes de fls. 56/59. Réplica em fls. 61/65. Saneador em fls. 67, precluso. O 
autor, atendendo a despacho, juntou o texto da música e letra em fls. 69/70 e 
depois cópia de um acórdão de outra ação em favor do autor (fls. 73/78). So
bre este falou o réu em fls. 81/85. Na audiência, o réu desistiu das testemunhas 
arroladas, travando-se os debates como foram resumidos em fls. 89, 89v. e 90. 
O réu, por seu patrono, esclareceu que desistira do depoimento pessoal do au
tor. porque este, na rcSplica, reconhecia que não havia colaborado na composi
ção musical. O aulor esclareceu que não era autor da música ou letra, mas dese
java participar dos lucros em face da popularidade, a qual, segundo o acórdão 
em que o autor obteve ganho de causa, integra o seu patrimônio, c não pode ser 
usada gratuitamcntc, salvo consentindo ele; que os autos provam ser o autor co
nhecido em todo o Brasil, donde esperar a procedência. O réu, por seu patrono, 
alega ter havido modificação no pedido inicial, onde afirmava ter colaborado, 
dizendo depois ter apenas consentido no uso de seu apelido; que o pedido ficou 
prejudicado, pois o que foi pedido na inicial, foi negado na réplica; que a com
posição musical não causou dano ao autor, mas promoveu-o, pois antes não era 
o autor amplamentc conhecido, mas após a música conseguiu fazer prevalecer a 
importância de sua imagem, obtendo até indenização pelo seu uso indevido por 
empresa comercial; que não há, no caso, exploração comercial, mas promoção 
artística do autor. que. como qualquer pessoa que participa de espetáculo pú
blico. pode ter a sua imagem divulgada, o que ocorre nas biografias, em que 
pessoas famosas não podem obter indenização nem direitos autorais pelo uso 
de seus nomes; que lamentava o fato e esperava a improcedència.

-■ Examinados os autos, vemos que o fato foi narrado na petição inicial, 
embora a fundamentação jurídica tenha sido modificada na réplica. Nesta, ao 
contrário do chamado direito dc autor, que pretendeu como fundamento do 
pedido, disse o autor que se baseava em direito da personalidade, destacando o 
direito á imagem, à fama c dizendo poder auferir vantagem de sua popularida
de. Na inicial, no cntanio, o autor já havia mencionado tais fatos, de modo que 
cabe ao juiz aplicar o diieito à espécie. Vejamos a prova dos autos. C) autor, pa
ra justificar o pedido, juntou os recortes de fls. 7/10. O primeiro, onde um co
lunista diz que o compositor e a cantora "deveriam, pelo menos, arriscar uma 
gorjeta para o jogador" (sic). O segundo, onde são apontadas duas músicas bra-

138



silciras, fazendo sucesso cm Paris, uma delas “F. M." O terceiro lis. 9 - di
zendo i|uc a cantora N. canta "F M.” em francês e é sucesso na França, Cabe 
perguntar: será que o jogador (autor) é popular na França? Ou foi a música, 
com a letra vertida para o francês, que se tomou popular? Já o réu juntou nove 
recortes, cm que as opiniões de homens de imprensa divcigcm do autor Aliás, 
cm todos os artigos anexados aos autos, o autor foi censurado. Dizem (ver lis. 
47) que o autor era conhecido como "C. D." e foi transformado pelo réu em 
"F. M.". Quanto a estes elementos trazidos aos autos, o autor nada alegou, di
zendo que contribuira com a sua lama para o sucesso da música As opiniões da 
imprensa não devem, a rigor, ser tidas como prova cm ação judicial. Mas, no ca
so, refletem o sentimento generalizado, quiçá até certo ponto “fabricado” pela 
imprensa. Lstes os fatos. Vejamos o Direito Pretende o autor metade dos direi
tos autorais, porque, segundo alega, tena permitido o uso de sua alcunha para a 
elaboração da música popular. Reconhece, na réplica, que não é co-autor, mas 
forneceu sua fama e popularidade Ora, se os fatos notónos independem de 
prova, não é tão notório seja o autor aquele jogador popular, que tena o seu 
nome aproveitado pelo compositor. Ao contrário, é voz corrente que o réu 
compositor foi quem promoveu o autor, a ponto de té-lo tomado figura po
pular. aproveitando-se de um jogo em que o autor se saira muito bem. Como se 
vé. já reconhecido pelo próprio autor, a fundamentação jurídica também não 
foi feliz. Se o autor não colaborou na feitura da música ou da letra, não há 
falar cm direitos autorais. Sena algum outro direito, hoje denominado pela 
doutrina - Direitos da Personalidade. Neste sentido foi o notável acórdão, re
produzido nos autos, onde se reconhece o sentido econômico da notonedade 
como veiculo de propaganda comercial (fls. 73). O acórdão do Fgrégio Tribu
nal de Alçada, relatado pelo eminente Juiz Doreste Baptista. liga a notoriedade 
aos direitos da personalidade e concede ao autor direito á indenização, pela in
devida utilização de sua imagem para tins comerciais ou de propaganda. Ora. 
como sabemos, nosso Código Civil não regulou os direitos da personalidade. 
Não significa, é claro, que estejam sem proteção. O mesmo ocorre na França e a 
jurisprudência é farta cm protcgé-los. Assim. HENRI, LÍON c JEAN MAZE- 
AUD. defendendo a existência dos direitos da personalidade, informam:

"Micux que de longs commentaires, la lecture de plusieurs décisions mon- 
trera quel a été, cn 1'abscnce de textes, I'apport de la jurisprudence dans 
le domaine des droits de Ia personalité. Ellc a dégagé de.s rêglcs coutumiè- 
rcs. admises commc impérativcs par la conscience de ehacun, et n’a pas 
hésité á cn fairc application avcc une extrémc rigueur. alin que soil spéci- 
alenient protege notre patrimoine moral " (Leçons de Droit Civil - tome I 
3a. cd - 1965 • pág. 639 • Lectures).

Também na Alemanha, informa o Prof. KARL LARENZquca dificulda
de de limitar tais direitos da personalidade estão na ausência de regulamentação 
no Código Civil:
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. . ist der Grand dafür, dass der Gcsel/.geber des BGB ein solches Recht 
in das Gesetz nicht aufgenommen hatte.” (Allgcmamer Tail des Deuts- 
chen Burgelichen Rechts München - 1967 - § 14 - II - pg. 166 e seg.).
O mesmo autor menciona o art. 28 do Código Civil suíço, onde a seção I 

diz: "Quem sofre dano cm suas relações pessoais de modo não autorizado pode 
mover ação para evitar a perturbação” ("Wcr in scinem persònlichen Verhãltn- 
issen unbefugterweise vcrletzt wird, kann auf Beseitigung der Stôrang klagen”). 
Salienta que relações pessoais são as mais amplas, mas conclui que é necessário 
haver dano para a necessária reparação. Igualmente, na doutrina italiana, temos 
dois longos volumes de ADRIANO DE CUPIS -1 Diritti delia Pcrsonalità - Mila
no - 1959-1961, onde se vè que a proteção é feita para evitar dano à pessoa, in
clusive no que tange ao nome (Uso indébito, mas non usurpativo dei nome al- 
trai - ,2o. vol. - 197 - pg. 137). Em nosso direito, quem melhor estudou os as
pectos ligados ao nome, além de SPENCER VAMPRÉ (Do Nome Civil) foi R. 
LIMONGI FRANÇA - Do Nome Civil das Pessoas Naturias - S. Paulo - 1958. 0 
autor estuda o valor “Do Epíteto, Alcunha ou Apelido" e dá a mesma proteção 
contra as violações, seguindo a doutrina da França e da Itália (obra citada - pgs. 
500 a 503). O genial RUDOLF von JHERING que, como se sabe, negava a exis
tência de um direito ao nome, em face da homonímia, observou com acuidade, 
enaltecendo os que contribuem para o bem-estar da Humanidade:

"Notoriedade do nome, medida de valor. A noção de valor é, como se sa
be. relativa; indica o grau de utilidade de uma coisa para um ou outro tim.

A notoriedade ligada ao nome é uma das medidas desse valor. Em regra 
geral, o nosso nome vale e dura o que vale c dura a nossa importância 
mundo. O nome histórico que sobrevive à existência prova somente que 
aquele que o usou continua a viver para o mundo.” (A Evolução do Direi
to - título da tradução do ZWECK IM RECHT - 43 - 2a. ed. - bras - pág 
86).

Já o Anteprojeto do Código Civil - 2a. edição revisada de 1973, cuida dos 
Direitos da Personalidade em seu art. 18 e diz:

Art. 18 - Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propagan
da comercial.

no

Completando a idéia temos outro artigo:
Art. 20 - Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça 
ou a manutenção da ordem pública, a difusão de escritos, a transmissão 
da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de 
uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da 
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respei
tabilidade. ou se destinarem a fins comerciais.

Assim, pelo que se conclui (raciocínio a contrario sensu) se os usos indi
cados não atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, e nem se desti-
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nem a fins comerciais, não caberá a proibiça'o ou a indenização. Este o sentido 
da proteção dos Direitos da Personalidade.

No caso. o autor não alega prejuízo nem pretende impedir a difusão da 
obra artística. Diz que autorizou o uso de sua alcunha para que pudesse partici
par dos lucros da composição musical. No caso dos autos, ainda que se pudesse 
alegar prejuízo, cabería a "compensatio lucn cum danno". pois o autor foi be
neficiado pela obra musical, dc modo que já estana pago de qualquer dano ori
undo de indevida utilização do seu apelido. Mas. segundo o própno autor, o 
uso não loi indevido. Não alegou ele qualquer dano. que seria causado a um seu 
direito da personalidade. As regras da responsabilidade civil são fundadas na 
culpa, no dano e no nexo causai. Isto não ocorre, no caso. Como se vé da juris- 
prudêmcia estrangeira, as indenizações por lesão aos direitos da personalidade 
são concedidas inclusive em uso das figuras em romances, filmes e peças tea
trais. Mas. repita-se: lesão. Não havendo lesão, não ha falar em indenização.
3. Assim, em face da prova produzida, da análise do direito comparado e 
dos princípios gerais do direito, julgo IMPROCEDENTE o pedido, condenando 
o autor ao pagamento das custas c honorários dc advogado do rcu. que fixo, an
te o esforço exigido, cm vinte por cento do valor da causa.

P. R. 1. na audiência designada.
Rio de Janeiro. 21 dc dezembro de 1973.

SEMYGLANZ 
Juiz de Direito

Sentença confirmada.
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AÇÃO OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO FUN
DADA EM CONTRATO DE SEGURO, EM VIR
TUDE DE FURTO DE VEÍCULO - Defesa no 
sentido de que houve apropriação indébita. O 
que caracteriza a apropriação indébita é que a 
posse da coisa é obtida sem clandestinidade, vio
lência ou fraude, ao contrário do que ocorre no 
furto, no roubo ou estelionato. Procedência da 
ação.
(Sentença do Juiz de Direito Salim José Chalub)

Rio de Janeiro, RJ 
Processo n° 63.916

Vistos, etc.
E. D. T. propôs a presente ação contra a C. B. S. G., objetivando haver o 

valor de CrS 47.000.00 (quarenta e sete mil cruzeiros), relativo a seguro de seu 
veículo, acrescido de correção monetária, para o que alega, cm suma;

1 - Que no dia 25 de agosto de 1979, cerca das 18 horas, foi fazer com
pras nas C. S., ma J. L„ Leblon, e. quando lá chegou, encontrou um indivíduo 
moreno, novo, com uniforme da empresa, que fazia manobras e guardava os 
carros a quem entregou as chaves do seu veículo para estacioná-lo;

2 - Que ao retomar ao estacionamento, não mais encontrou o guardador 
de veículos e nem o carro e, apesar, das diligências policiais, não conseguiu re
cuperá-lo, pelo que pede seja a ré condenada a pagar-lhe o valor do seguro com 
correção monetária.

Na audiência, contestou a ré, sustentando em resumo, que não está obri
gada a indenizar porque o fato não tipifica furto nem roubo e sim apropriação 
indébita, não prevista nas cláusulas e condições do seguro contratado e que a 
autora foi displicente de cobertura, a teor do disposto no art. 1454 do C. C., 
porque entregou as chaves de seu carro a um indivíduo que não conhecia, mas 
que se disse guardador de automóveis no local, e que o ingresso na posse do vei
culo por este era contratual e não delitual, pois ele substituía a autora, por von
tade desta, na execução de um contrato verbal de guarda de veículos. Invoca o 
disposto nos arts. 1435, 1436 e 1460 do Código Civil.

É o relatório. Decido.
Ao contrário do que afirma a ré, houve furto qualificado mediante fraude 

e não apropriação indébita, porque no último crime a apropnação sucede a pos
se ou detenção da coisa, obtida sem clandestinidade, violência ou fraude. Eis a 
propósito a escorreita lição de Nelson Hungria: “Apropnar-se é fazer sua a coisa 
alheia. Também no furto, no roubo e no estelionato há apropriação, mas no cri
me de que se trata, ao invés de contemporânea, a apropriação sucede à posse ou 
detenção da coisa (obtida sem clandestinidade, violência ou fraude). " (Comen
tários, vol. VII. pág, 135, 2a. Edição).

No caso dos autos, o meliante obteve a detenção do veículo da autora.
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mediante Iraudc fazendo-se passar por manobreiro das C. S.
Assim, não tem pertinência a invocação do disposto no art. 1460 do Có

digo Civil.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno a ré a pagar a auto

ra a quantia de CrS 47.000,00 (quarenta e sete mil cruzeiros), acrescida de cor
reção menetária a partir de 1 de setembro de 1979, juros de mora de 6% a.a. 
desde a citação, custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% so
bre o total da condenação.

P. R. I.
Rio de Janeiro. 31 de julho de 1980.

SAL1M JOSÉ CHALUB 
Juiz de Direito
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INTERDITO PROIBFTÓRIO - Direito do autor. 
Bula de remédios. Reconhecida a sua natureza ci
entífica, pois destinada à classe médica e farma
cêutica e fiscalizada pelas autoridades competen
tes, legitima-se a simples referência ou citação de 
uma pesquisa científica sem ofensa ao direito do 
autor, face ao Código Civil (art. 666, inciso I). 
(Sentença do Juiz de Direito Ralph Lopes Pinheiro)

3a. Vara Cível

Vistos, etc.
A. M. e 0. B. propuseram a presente ação de interdito proibitório contra 

C. Q. B. L, alegando, em resumo:
que são médicos formados pela Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, e professores livre-docentcs da mesma Faculdade, após defesa de 
tese na especialidade de otorrinolanngologia, tendo ainda outros inúmeros títu
los e alta qualificação, comprovada não só cm São Paulo como noutros Esta
dos;

que foram autores do trabalho científico denominado "Estudo compara
tivo das Concentrações de Doxicilina e Eritromicina nas Amígdalas Palatmas”, 
publicado na Revista do Hospital das Clínicas de São Paulo, em novembro/de
zembro/1970, tendo chegado a conclusões científicas a respeito da ação da do
xicilina e da eritromicina;

que a ré mencionou esse trabalho cientifico na "bula” de dois produtos 
farmacêuticos de sua fabricação, ou seja, "Xarope de Eritromicina Lederle”, 
ocorrendo que nas aludidas "bulas”, após citar os nomes dos autores, afirma 
que o “antibiótico além de facilmente absorvido no intestino difunde-se rapida
mente, proporcionando excelentes níveis quer séricos quer tissulares”, conclu
são essa que está em desacordo com o afirmado pelos autores no seu trabalho 
científico e também em suas Teses, conforme documentação junta, sendo de 
notar, ainda, que as.bulas não contêm nenhuma indicação bibliográfica;

que os autores não autorizaram, nem concordaram c nem permitiram es
ses fatos, mostrando, ao contrário, sua discordância conforme notificação pro
cessada através da 10a. Vara Cível; que, em consequência, houve, na realidade, 
a reprodução de parte de trabalho científico dos autores, sem autorização, além 
de ter a ré distorcido as conclusões, o que agrava o problema, pois atribui pro
priedades à eritromicina que o trabalho dá à doxicilina, revelando má-fé c le
vando o médico que receita o produto a erro, já que ele muito se baseia normal
mente na bula;

que é fora de dúvida caber aos autores a autoria do Trabalho Científico 
em causa e lhes caber, por conseqüência. a sua posse, amparada amplamente pe
la legislação pátria, que invocam (fls. 13/18), tendo, oufrossim, justo receio de 
serem molestados nessa sua posse, conforme comprovam as notas de compra do 
produto, acompanhados das bulas questionadas;
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que esses fatos lhes podem ensejar prejuízos nrorais e patrimoniais de 
grande monta, pelo que se valem do presente interdito com o fim de evitar a 
agravação desses prejuízos, pedindo que a ré se abstenha de continuar a vender 
o produto com as mencionadas bulas, sob pena do pagamento de multa diária 
de CrS 5.000,00, além de pagar perdas e danos a serem apuradas em execução 
decorrentes dos fatos pretéritos.

A inicial veio instruída com os documentos de (Is. 26/143 e a ação foi 
aforada em São Paulo.

Citada, a ré opôs exceção de incompetência (apenso), que foi acolhida, 
tendo os autos sido remetidos para esta cidade e distribuídos a esta 3a. Vara Cí
vel.

Outrossim, oferece a ré contestação a fis. 149/158, onde. basicamente, 
alega que é imprópria a ação proposta pois se a alegada violação à posse dos au
tores já se consumou, como relatam os autores, imprópria é a ação de interdito 
proibitório, como soa a jurisprudência que cita (fis. I 50/151); que não há qual
quer violação à posse, pois a bula junta a fis. 17 não faz qualquer referência ao 
trabalho dos autores: "Estudo comparativo das concentrações de doxiciclina e 
critromicina nas amígdalas palatinas”; que, no mérito, a ação proposta não tem 
qualquer cabimento, somente sendo atribuída a um desejo de locupletamento 
indevido, que já se descortina no valor astronômico dado á causa e na comina- 
ção da multa, que a contestante possui, sabidamente, um laboratóno dos mais 
tradicionais do Brasil e as bulas de seus produtos sempre incluem referências a 
pesquisas levadas a efeito sobre a atividade terapêutica do produto: que no ca
so, foi feita referência a que "os autores estudaram os n (vcis séncos dos esteara- 
tos de entromicina 1 e 24 horas após a administração do mesmo", o que consti
tui urna verdade; que náo é verdade, porém, que a ré afirme ser a conclusão de 
que o “antibiótico em causa é facilmente absorvido no intestino c difunde-se 
rapidamente, proporcionando excelentes níveis quer séricos, quer tissularcs”. 
estaria calcada em trabalho dos autores; que outros produtos contendo eritro- 
miema, de outros laboratórios, também fazem referência à rápida absorção do 
mesmo no organismo dos pacientes (does. 3/4 - fis. 174/75); que, além de tudo, 
a ré está agindo de acordo com a autorização que lhe foi dada pelo órgão com
petente, ou seja, o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, como mostra 
o doc. 5, ora junto, aprovando o produto e sua bula, sendo claro que a menos 
que a licença seja cassada não pode ser impedida a sua venda; que a ausência de 
marca específica para o produto se deve à própna regulamentação de indústria 
farmacêutica c obedeceu a lei (art. 65, do C. Prop. Ind.) sendo aprovado pelo 
órgão próprio, não sendo passível de censura; que a referência feita aos nomes 
dos autores náo é proibida por lei mas. ao contrário, admitida nos termos do 
parág único do art. 665 e 666, 1. do C. Civil; que, outrossim, no tocante a 
omissão de indicação de bibliografia; o própno Serviço Nacional de Fiscaliza-
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ção da Medicina revela a inconveniência da enumeração bibliográfica em bula 
de produto farmacêutico (doc. 7 - tis. 178).

Conclui pedindo a improcedência da ação.
Com a contestação vieram os documentos de fls. 161/178.
Réplica a fls. 197/203, com novos documentos (fls. 204/211). Nova peti

ção dos autores a fls. 228 juntando o doc. de fls. 229, tendo a ré falado a fls. 
230/231.

Peticionaram os autores a fls. 237/241 pedindo que este Juízo suscitasse 
conflito negativo de jurisdição, tendo sido proferido o despacho de fls. 245 in
deferindo aquela pretensão.

As partes voltaram a peticionar nos autos (fls. 246 e 255).
Saneador, irrecorrido. a fls. 264.
Os autores juntaram os documentos de fls. 266/68, tendo a ré sobre eles 

falado a fls. 270/272.
Na audiência ocorreu o que consta a fls. 273, tendo os autores oferecido 

memorial (fís. 274/283).
TUDO BliM VISTO, DECIDO,
Entendo não assistir razão aos autores, visto não enxergar nenhuma viola

ção a direitos autorais seus, pelo fato de ter a ré„ nas bulas de dois produtos 
farmacêuticos de sua produção, feito referência aos seus nomes.

O art. 666, I, do Código Civil autoriza a citação feita, não sendo obrigató
ria, outrossim, a indicação bibliográfica, que é até mesmo desrecomendada pelo 
Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, como se vê da certi
dão de fls. 178.

Afirmam os autores que a ré lhes atribuiu conclusões diferentes das que 
chegaram em seu Trabalho Científico, ao afirmar, na bula de fls. 117, que “o 
antibiótico além de facilmente absorvido no intestino difunde-se, rapidamente, 
proporcionando excelentes níveis quer séricos quer tíssulares”, propriedade es
ta que seria da doxicidma e não da eritromicina.

Todavia, lendo e relendo essa bula, em nenhum instante me pareceu que 
se pudesse concluir que essa afirmação feita pela ré fosse atribuída aos autores.

A bula consigna os estudos realizados por Joselyn, Silvester e col., quan
do determinaram as concentrações do estearato de eritromicina no sangue e 
também os de Miniti, Butugan e col. especificamente sobre os níveis séricos do 
estearato de eritromicina 1 e 24 hs. após a administração do mesmo.

Apenas isto, ou seja, que os autores realizaram estudos sobre os níveis sé
ricos do estearato de eritromicina no sangue 1 e 24 horas após administrado.

Há em seguida um parágrafo, marcado pela separação da frase seguinte, 
isto é, por um maior espaço e então vem a afirmação, que é do Laboratório e 
não dos autores, de que o "antibiótico além de facilmente absorvido no intesti-
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no difunde-se rapidamente, proporcionando excelentes níveis quer séricos quer 
tissularcs”.

Aliás essa conclusão também se vé na bula de fls. 1 74, do produto Panto- 
micina, do Laboratório Abbott.

A ilação que os autores pretendem tirar, de que tal conclusão lhes pode 
trazer prejuizos, não deve ser aceita, a uma porque ela não é apontada como 
sendo feita por eles e a duas porque ela não encerra nenhum absurdo assim tão 
grande, pois também o Laboratório Abbott, de igual expressão do Laboratório 
réu, a faz, como já vimos atrás e o produto foi aprovado e bem assim a sua bula 
pelo Órgão especializado, o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Far
mácia.

A citação, na bula, dos nomes dos autores, ao contrário mesmo do que 
por eles afirmado, no meu entendimento só lhes pode é trazer vantagens indire
tas, divulgando os seus nomes junto à classe médica e despertando o interesse 
pelo valoroso trabalho científico por eles elaborado.

É bem possível mesmo que a ré, diante da posição assumida pelos auto
res, cm futuro próximo mande espontaneamente retirar os seus nomes da bula 
e o produto certamente não deixará de ser vendido por isso.

O que não acho acertado é o Judiciário expedir ordem nesse sentido, 
quando se vè claramente não ter sido desrespeitado qualquer disposição legal, 
limitando-se a ré a dizer simplesmente que os autores e colaboradores estuda
ram os níveis séricos, do estearato de eritromiena 1 e 24 hs. após a administra
ção do mesmo, o que é verdade.

As acusações dos autores de que a conclusão da ré, na bula, não condi
zem com o cientificamente certo, poderíam ou poderão ser dirigidas ao Serviço 
Nacional de Fiscalização da Medicina, Órgão que aprovou o produto e sua bula, 
o qual examinará a procedência ou improcedéncia da denúncia, provendo a res
peito da esfera de sua competência.

A farta documentação junta aos autos pelos autores, inclusive declarações 
' de fls. 266/268, revelam, tão-só, que de fato são eles renomados médicos, pro
fessores mesmo cm sua especialidade, que já deram e provavelmente ainda con
tinuarão dando muito pelo desenvolvimento da ciência médica em nosso país.

A ré, aliás, em nenhum momento, deixou de enaltecer essas qualidades, 
inclusive afirmando que se assim não fojse por certo não iria fazer a citação de 
seus nomes.

Mas esses aspectos nada têm a ver com a questão ora sub-judicc, na qual 
entende este julgador, não assiste razão aos autores.
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ISTO POSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE a presente ação, condenando os vencidos nas custas do pro
cesso c honorários de advogado, que arbitro moderadamente cm seis por cento 
sobre o valor dado à causa.

P. R. I.
Rio de Janeiro. 18 de março de 1976.

RALPH LOPES PINHEIRO 
Juiz de Direito

Sentença confirmada.
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INTRODUÇÃO, TRANSPORTE E COMÉRCIO 
ILEGAL DE ESPÉCIMES DA FAUNA. Lei 
5.197, de 3 de janeiro de 1967. Artigos 3o. e 19 
da referida lei. Transporte interestadual destinan
do-se ao comércio ilegal. Concurso formal. Viola
ção do artigo 4o. do mencionado diploma legal. 
Concurso material.
(Sentença do Juiz de Direito Joio Francisco G. Neto)

24a. Vara Criminal 
Processo n° 73.797

Vistos, etc.
O auto dc pnsão em flagrante, de fls. 8/12, deu início à ação penal públi

ca, segundo o rito sumário previsto na Lei 1.508/51, contra J. T. M., como in
curso nas penas do artigo 27 da Lei 5.197, sob a acusação de introdução, trans
porte e comércio ilegal dc espécimes da fáuna.

Auto de Apresentação e Apreensão, correspondente à apreensão dc aves 
e micos efetuado no Aeroporto Internacional do Galeão, a fls.' 2/3.

Auto de Apresentação e Apreensão, correspondente à apreensão de vários 
macacos, filhotes de jaboti, esquilos, micos c centenas de pássaros, dentre esses 
trinta e cinco pássaros estrangeiros, efetuada na Rua Coríntia, 63, a fls. 4/5.

Auto dc Entrega, a fls. 6/7.
Conhecimento Aéreo, a fls. 15.
Certificado de Inspeção Sanitária Animal 39/76, expedido em Belém, por 

cópia, a fls. 16.
Cartão propaganda do acusado, a fls. 17.
Relatóno sobre a Vida Pregressa e Identificação Datiloscópica, a fls. 30 e

31.

Parecer da Procuradoria da República, a fls. 35/36, acolhida a fls. 37, sen
do, então, os autos remetidos a este Juízo.

Intervenção da S.U.I.P.A., a fls. 45/46.
Mandado de citação, a fls. 65, regularmente cumprido.
Termo dc audiência, a fls. 66/66v.
Cópia da ocorrência lavrada na 27a. DP, por ocasião do flagrante, a fls. 

72/74, acompanhada das cópias do auto de apresentação e apreensão de mate
riais diversos c ofícios dc fls. 75/78.

A requerimento do M.P. (fls. 80/81), os autos baixaram à D.O., onde fo
ram ouvidos A. M. A. F. (a fls. 86/87), J. M. G. (a fls. 88/89) c J F L M (a 
fls. 91/92).

Folha dc Antecedentes Penais, a fls. 84.
O acusado requereu a juntada das publicações de fls, 104/105.
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Laudo de Exame de Local, a fls. 106/108, com as fotografias de fls. 109/
117.

O acusado requereu a juntada de petição e documentos, a fls. 1 22/1 23 e
124/126.

A promoção de fls. 145/149 e o despacho de fls. 1 50/151. que excluiu a 
S.U.I.P.A. da assistência ao M.P. integram o presente rclatóno.

Laudo Pericial, a fls. 152/155. em retificação ao laudo antenor 646.680, 
que também se encontra, a (Is. 160/162 com as fotografias de fls. 163 e 164. 

Esclarecimentos trazidos pelo M.P. a fls. 169/188 e pela Defesa, a fls.
192/194.

Na audiência de lis. I95/I97v„ ocorreu o que vai all transcrito.
Eis o resumido relatório.
Passo a proferir a decisão, que o dever me incumbe de proferir:
A quaes tio submetida à apreciação deste Jufzo respeita à infração da Lei 

5.197, de 3 de janeiro dc 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna.
Em regra geral, os animais selvagens, assim também as aves ou os peixes, 

natural estado de liberdade, considerados como "res nullius", são bens 
susceptíveis de apropriação, por quem quer que os encontre e apnsione.

Todavia, o uso indiscriminado desse direito de apropriar-sc, criando ver
dadeira devastação da natureza, levou os legisladores a criarem instrumentos de 
defesa social, quer na esfera jurídico-administrativa, quer no campo jurídico-pe- 
nal, cm favor da própria sobrevivência da humanidade.

Já não causaria, pois, espanto ao eminente Tobias Barreto, as relações vis
lumbradas pelo grande penalista italiano PESSINA, entre a “ciência da nature
za" e o direito criminal (vide in Estudos de Direito - Tobias Barreto - Livraria 
Progresso Editora - 1951 - pág. 208).

E a ciência da natureza é tão ligada à sobrevivência na terra, que o pró
prio Criador, segundo conta o GENESIS, ao preservar Noé e sua família da de
vastação do dilúvio, determinou-lhe preservasse todos os animais, mesmo os sel
vagens, “para que se conserve a raça sobre a terra”.

Assim, ao direito dc a humanidade sobreviver corresponde o dever de 
conservar toda espécie animal.

Daí porque o uso excessivo ou desordenado desse direito - o abuso — 
constitui, desde logo, a quebra do dever legal de não causar dano à natureza, 
quer á flora, sequer à fauna, c, cspccialmente, in casu sub exame, à propriedade 
do Estado.

em seu

A tese do direito natural ajusta-se ao cânone legal, que dispõe, cxprçssa-
mente:

Lei 5.197.
“Artigo lo. - Os animais de quaisquer espécies em qualquer fase do seu
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desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituin
do a fauna silvestre, bem çomo seus ninhos, abrigos e enadouros naturais 
são propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, 
destruição, caça ou apanha.”

Na hipótese vertente, a acusação, contida na peça vestibular acusatória, 
atribui ao R.. conforme a minuciosa e completa descrição inserta na flagrans, a 
prática do comércio de espécimes da fauna silvestre; introdução no País de es
pécimes da fauna sem parecer técnico favorável elicença expedida na formada 
lei e transporte interestadual, pleiteando o Ministério Público a aplicação das 
penas para cada um dos ilícitos apontados, cumulativamente, segundo as penas 
previstas no artigo 27, para as infrações dos artigos 3o., 4o. e 19 da invocada lei 
por sc tratar de concurso material.

No entanto, para apenar alguém não basta a mera infração formal. Há 
que levar cm conta a infração rcalmente pretendida e realizada pelo infrator. A 
simples aparência de voluntariedade não satisfaz, se não existir um conteúdo de 
reprovabilidade no comportamento apontado, mesmo em sc tratando de mera 
contravenção.

E a reprovabilulade do comportamento do acusado ressalta á evidência 
porque atenta ao princípio vital existente cm todos os seres, vitalidade 
que Aristóteles nommou nos radicais gregos anthropos, phytos e zoon.

"A parte essencial dos seres lembram os luminares da espiritualidade - 
não é o envoltório físico, mas o elemento anímico que o impulsiona, ele
mento esse que. sendo também imortal nos animais, retoma ao palco da 
vida terrena para a continuação de sua jornada progressiva, como ocorre 
com todas as criaturas de Deus.”

“Aprendemos mais que cm seu estado natural o homem só é escusado 
dessa destruição na medida cm que tenha de prover ao seu sustento e ga
rantir a sua segurança. Fora disso, quando, por exemplo, se empenha em 
caçadas pelo simples prazer de destruir, ou em esportes mortíferos, co
me as touradas, o "tiro aos pombos”, etc., terá que prestar contas a Deus 
por esse abuso, que revela, aliás, predominância dos maus instintos". (As 
Lei Morais - Rodolfo Calligans - la. ed. - Departamento Editorial da FEB 
pág. 90, in fine 191 e 91, m fine 192).

Por outro lado, a autoria da infração legal cometida pelo acusado está 
comprovada, conforme se verifica da extensa confissão nas declarações presta
das, a fis. 11/12, devendo ser repelida a invocada coação moral, que disse ter 
sofrido na D.P., porque em Juízo, confirma senão tudo, pelo menos, em parte, 
o que dissera antes.

Vejamos, in verbis, a fis. 66/67:

“que não é verdadeira a imputação feita ao interrogando; que efetivamen
te tinha cm sua residência, em depósito, pássaros e animais, todavia, não

essa
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para comércio mas para sou próprio uso e para eventual troca ou forneci
mento a amigos; que adquiria esses animais ou pássaros cm lojas e feira de 
Caxias; que efetivamente foi detido no Aeroporto do Galca'o; que lá se 
encontrava a pedido de J. a fim de receber os animais apreendidos para 
ele; que J. é um despachante aduaneiro que reside cm Engenho de Dentro 
à Rua M. C-, 751; que J. recebia esses animais e pássaros de Belém do Pa
rá, que não sabe se J. fa/ia comercio desses animais; que algumas vezes.

de J.. vinha também alguma encomenda para o interrogado;nas remessas
que no dia da apreensão, todavia, não havia nada destinado ao interroga
do; que J. recebia remessas esporadicamente, de 60 a 90 dias; que nessas 
remessas vinham marrecos c macacos; que era uma média de 8 ou 10 mar
recos c 12 a 14 marrecos, cada remessa; que o interrogando já havia ido 
buscar outras encomendas também para J ;que não tem conhecimento de 
nenhuma fazenda onde havería maior quantidade de animais cm depósi
to; que leu o que assinou lá na Delegacia, conforme consta a lis. 11/12 
do processo, mas assinou porque ficaram em cima do interrogando que 
sofreu coação moral; que conhece J. cerca de um ano tendo esse conheci
mento se origjnado na feira de Caxias; que nunca foi preso nem processa
do; que são seus advogados os Drs A. M. R. c G. C. L."
Ouvido, no entanto, na assentada de julgamento, volta atrás dentre outras 

assertivas, informando o seguinte a lis. I95/I95v:
“que sabe que o comércio é proibido mas considera que permutar não é 
comércio e ter dentro de casa também não é proibido".
Acontece, porém, que consciente dessa ilicitude. apesar da negativa, o 

acusado mantinha-se da dita permuta, possuindo cartão propaganda, como se 
vé de fls. 17, exibindo, dessarte. seu estilo de vida pouco recomendável (vide in
clusive, dados constantes da cópia de lis. 75).

A materialidade, por seu turno, resultou induvidosa dos autos de apreen
são de lis. 2, efetuado no Aeroporto do Galeão, c de fls. 4/5 efetuado na resi
dência do acusado.

O Instituto Carlos Éboli lavrou o laudo de exame de local de fls. 107/108 
onde ficou constatado o seguinte:

"Nesta dependência verificaram os peritos cerca de quarenta e um vivei
ros com tamanhos e formas diversas tendo em seu interior aves de raças 
variadas. Foi notado também cm um viveiro a presença de micos (Vide 
fotos anexas). Denotaram os signatários embalagens próprias para o trans
porte dos animais e algumas continham endereços de outros Países (vide 
fotos anexas especialmente foto 3). Na área externa havia um caixote de 
papelão com um mico e outras aves mortas.”
As fotos ilustrativas a fls. Ill, 112, 113, 114 e 115 dão bem uma idéia 

dó volume de embalagens próprias para o comércio e remessa, bem como da
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precariedade das instalações, em que eram mantidas cativas as avezinhas.

Mais uma vez, os diligentes Drs. Peritos do Instituto Carlos Éboli envia
ram aos autos o laudo de exame de fls. 153/154, onde, inclusive, estão relacio
nados mais de trezentos pássaros da fauna silvestre nativa, mais de uma dezena 
de pássaros alienígenas, além das apreendidas no Aeroporto e discriminados 
aqueles cuja espécie está em extinção, estando protegidos pelo Decreto Presi
dencial 58.054/66 na forma das Portanas 348/DN do I.B.D.F..

Há de ser ressaltado que, para atingir esse desideratum o acusado não se 
vexava em usar de expedientes pouco recomendáveis, usando nome não verda
deiro, através da aglutinação dos nomes de seus comparsas e emendando as da
tas do certificado de inspeção sanitária (fls. 15 c 16. 171 e 172).

Esses animais, ilegalmente transportados, sem as formalidades inscritas no 
art. 19 da Lei de Proteção à Fauna, podem ser agentes transmissores de doenças 
incubadas, que devido à mudança de clima, temperatura, altitude e outros fato
res, vem cclodir em lugares diferentes, através de possível exaltação da virulên
cia.

No lugar do seu habitat compõem o ambiente ecológico e fora, muitas 
vezes, transmitem a psitacose, verminoses, tuberculoses, salmoneloses, epitelie- 
matosc, a cólera aviária e a hidrofobia, podendo provocar até epidemias.

Por outro lado, ao que dispõe o artigo 4o. da supra invocada lei “nenhu
ma espécie poderá ser introduzida no País, sem parecer técnico oficial favorável 
e licença expedida na forma da lei”, torna possível o acusado de incidir nas pe
nas cominadas, por terem sido apreendidos em seu poder, na sua própria resi
dência, pássaros estrangeiros.

Além disso, é quem declara, no julgamento, a fls. 195/197v., aludindo 
aos uruguaios, que estavam em sua casa, quando da prisão.

“que I. V. recebeu do dcclarante uns pavões e mandou em troca uns pás
saros argentinos que o mesmo tinha guardados em Montevidéu”.

Daí se ve quão longe ia a atividade do acusado, em receber e mandar pás
saros para o exterior, sem observar normas competentes, contribuindo eminen- 
temente para a devastação e o desequilíbrio ecológico.

ü acusado era, realmente, um dos inúmeros elos dessa cadeia imensa de 
traficantes dos bens da natureza, insensíveis aos danos, que possam causar.

“no que respeita às aves, pode-se calcular que uma dezena de formas (es
pécies c subespécies) se extinguiram antes de 1700, ao redor de vinte no 
século XVIII; outras tantas entre 1800 e 1850; cinqüenta aproximada
mente de 1851 a 1900, c outras cinqüenta depois de 1901. Pode-se cons
tatar uma aceleração do fenômeno, pois, de há um século para cá, desapa
rece cm média uma forma por ano”. (Antes que a Natureza Morra - Jean 
Dorst, fls. 31 - Editora da Universidade de São Paulo).
"A doença é a resposta da Natureza ultrajada” Holsea Ballon (Robert Go-
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odland e Harvard Irwin - A Selva Amazônica: Do Inferno Verde ao Deser
to Vermelho? - fls. 77).
Finalmente, "Animals are such agreable friends - they ask no questions, 

they pass no criticism”. George Eliot (Mary Ann Evans, novelista inglesa do sé
culo 19). “Os animais são amigos tão agradáveis; não fazem perguntas, não pro
ferem julgamentos”.

Atento ao processo sub-examem, a acusação resume-se cm comércio, in
trodução e transporte proibido de espécimes da fauna, infrações essas que con
substanciam tipos de concursos, o material e o formal.

Ao que se verifica, estas acusações estão comprovadas. Porém, o transpor
te interestadual (documento de fls. 15) destinava-se a um só desígnio - o comér
cio ilegal, d’onde resultarem em mero concurso formal, contido nos artigos 3o. 
e 19, formando concurso material com referência à infração do artigo 4o. do 
diploma penal invocado.

Face ao exposto, atento ao disposto nos artigos 42 e seguintes do Código 
Penal, considerando que o acusado conscientemente caminhou no sentido do 
ilícito, tendo portanto noção exata da responsabilidade dos seus atos, CONDE
NO J. T. M., como
a) incurso nas penas previstas no artigo 27 da Lei 5.197 de 3 de janeiro de 1967 
pela infração dos artigos 3o. e 19 dessa lei, à pena base de 3 (três) meses de pri
são simples. Aumento-a de 1/6 (hum sexto) ex-vi do art. 51 § lo. do Código 
Penal, concretizando-a definitivamente em 105 (cento e cinco) dias de pnsão 
simples e multa de 5 (cinco) salários mínimos mensais, vigente à época da infra
ção;
b) incurso nas penas previstas no artigo 27 da Lei 5.197 de 3 dc janeiro de 
1967, pela infração do artigo 4o. dessa lei, à pena base, minimamente prevista 
de 3 (três) meses de prisão simples, concretizada definitivamente e multa de 1 
(hum) salário mínimo vigente à época da infração.

Inscreva-se o nome do réu, no rol dos culpados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, concedido ao acusado, desde logo, an

te a sua pnmariedade, o benefício de sunis por 2 (dois) anos, ex-vi do dis
posto ao artigo 696 do Código de Processo Penal, coforme as condições, que 
forem estabelecidas, quando em execução.

Defiro a extração das peças requendas pelo M.P., remetendo-se ao órgão
competente.

Rio de Janeiro, 30 de junho dc 1977.

JOAO FRANCISCO GONÇALVES NETTO 
Juiz de Direito
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDA
DE cumulada com petição de herança — Adulte- 
rinidade “a matre”. Não aplicação do princípio 
“pater is est quaem noptiae demonstrai". Não 
corre prescrição contra menor de 16 anos. Apli
cação do artigo 169 do Código Civil. Não se repe
le a prova testemunhai exclusiva, senão a prova 
testemunhai deficiente ou inidónea. Reconheci
mento gera um direito patrimonial previsto no ar
tigo 2o da Lei 883/49. Não se anula a partilha fei
ta com exclusão do herdeiro reconhecido, se os 
bens foram vendidos por herdeiros aparentes e o 
comprador de boa fé. Indenização pecuniária 
equivalente.
(Sentença do Juiz de Direito José Luiz Nunes)

Comarca de Itaperuna 
A. C. n° 33.478

Vistos, etc.
S. B. T. e L. L. B., ambos devidamente qualificados na inicial de fis. 2 a 5 

destes autos, ingressaram em Juízo com a presente ação de investigação de pa
ternidade cumulada com a de petição de herança, pretendendo a declaração por 
sentença de serem eles filhos do investigado M. B. B. e ainda seus direitos à he
rança por este deixada. Com a inicial juntaram os autores certidões de seus nas
cimentos; certidão de óbito do investigado; certidão da abertura do inventário 
deste e também da audiência de encerramento do mesmo inventário. Declaram 
os autores serem filhos adultermos do investigado M. B. B„ porque sua mãe 
L. L. S„ também conhecida por L. L, B., que era desquitada, viveu marital men. 
tc com o investigado durante 15 anos, na localidade de T. M„ tendo deste con
cubinato nascido os requerentes. Dizem ainda que sua mãe durante a convivên
cia com o investigado manteve-se fiel a este, jamais mantendo contato com o 
seu mando, da mesma forma que o investigado que também não voltou a ler 
contatos com a sua mulher D.R.A..Informam também os autores que o investi
gado deixou com a morte sua mulher D.R.A., sua mãe C.B.B. e. na sucessão, o 
cessionário universal S. B. B.. Culminam os autores por pedir a citação por 
mandado de S. B. B. e por edital da viúva-meeira D. R. A., seus herdeiros e su
cessores desconhecidos. A petição inicial recebeu despacho de glonosa figura da 
Magistratura fluminense, o Dr. L. C. M., que determinou as citações na forma 
requerida, após afirmada a ausência dos réus C B. B. e D. R. A., por termo nos 
autos. O mandado de citação foi expedido e cumprido, tendo o Oficial de Justi
ça encarregado da diligência certificado que as pessoas a serem citadas. C. e D., 
já haviam falecido. Os autores voltaram aos autos a fis. 22. informando através 
de certidão de óbito, do falecimento, também, do requerido S. B. B..Nesta peti
ção relacionam os seus herdeiros e pedem a citação dos mesmos, em número de
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!0 (dez), por mandado. O respectivo mandado foi expedido e devidamente 
cumprido como se vé da certidão de fls. 30. Os herdeiros de S. B. B. atendem a 
citação e ingressam com a contestação que está a fls. 31 a 33. Nesta contesta
ção negam a paternidade do investigado pretendida pelos autores e. dizem, ain
da que tal paternidade possa vir a ser reconhecida, em nada prejudicará o direi
to deles contestantes, quanto aos bens adquiridos do espólio do investigado 
M. B. B. que foi, ajusto título e sem dolo. Novamente os autores ingressaram 
nos autos, desta feita a lis. 36, pedindo a citação por edital dos herdeiros 
M G. B., E.. M. F., M. e O. G. B.. A lis. 37. pleiteiam gratuidade de justiça, jun
tando atestado de pobreza. Ambas as petições foram deferidas. Os editais fo
ram expedidos e publicados e. não respondendo ao chamamento os citados, foi 
nomeado CURADOR AOS AUSENTES o Dr. A. A. P. N„ que compromissado, 
falou a fls. 47, subscrevendo as alegações de fls. 31 a 33. O saneador veio a fls. 
49, onde as partes foram dadas como legitimas e bem representadas e deferidas 
as provas protestadas, designando o colega prolator de tal despacho o dia 6 de 
agosto de 1971, às 14 horas, para a audiência de Instrução e Julgamento. Deste 
despacho não houve recurso, tornando preclusa a matéria ah decidida. Os auto
res apresentaram o rol das testemunhas que desejavam ouvir na audiência, que 
foram devidamente intimadas, os réus não apresentaram provas para serem pro
duzidas. A audiência não foi realizada na data aprazada no saneador. mas reali
zada em 11 de novembro do ano em curso, às 13 horas. Na audiência não se fez 
presente o Dr. Curador dos Ausentes, gerando o despacho de fls. 57. no qual o 
Dr. J. M. P. L. Titular desta Comarca, anulou a referida audiência. O processo 
esteve paralisado por longo tempo, vindo-me finalmente concluso. Designei, en
tão. o dia 33 de abril de 1973, às 14 horas, para a realização da nova audiência. 
Na qual foram ouvidas tres testemunhas arroladas pelos autores. Finda a instru
ção. vieram os debates orais Os autores pedem a procedência da ação nos ter
mos da inicial. Os réus. repiesentados pelo Dr. M. A. M., pugnam pela improcc- 
dència da ação, entendendo não haverem ou autores provado a paternidade per
seguida. Da mesma forma se manifesta o Dr. A. A. P, N.. Curador dos Ausentes. 
Já o ilustre representante do Ministério Público, Dr. E. R L. argúi a preliminar 
de ilegitimidade dos autores, por serem eles filhos adultennos "a inatre" e. co
mo tais. não podem ter a paternidade reconhecida na forma pretendida. Lem
bra o Dr. Promotor que a petição de herança prescreve cm 20 (vinte) anos. Cul
mina o diligente e culto representante do M. P.. por dizer que. ultrapassadas as 
preliminares, a ação. no niénto. ha de ser julgada piocedcntc lace a prova pro
duzida. Baixei o processo em diligência pelo despacho de fls. 64. paia a juntada 
de certidão do inteiro leot do desqmte e da sentença que o julgou, da mãe dos 
autores, face a preliminar do Dr Promotor, invocando a presunção legal "pater 
is est". A exigência contida no despacho de tis. (>4 foi devidamente cumprida 
does. de fls. 66 a 69 -, estando o processo pronto para receber a prestação ju- 
risdicional do Estado.
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É ESTE 0 RELATÓRIO. DECIDO POIS.

DAS PRELIMINARES: Somente o Dr. Promotor e mesmo assim na opor
tunidade da audiência de Instrução e Julgamento, argüiu preliminar. A primei
ra, de ilegitimidade de partes, invocando a presunção “pater is est", vez que a 
mãe dos invcstigantes era desquitada e não solteira ou viúva. Entendeu o repre
sentante do M. P. que a investigação de partcmidade quando se trata, como no 
caso presente, de filho adultcrino “a matre", mesmo em sendo a mãe desquita- 
da, ó vedada, pois o desquite não dissolve a sociedade conjugal, pondo lim, ape
nas, ao regime patrimonial de bens. De passagem, o Dr. Promotor lembra que a 
petição de herança prescreve em 20 anos. Com todo o respeito que merece o 
nobre e diligente representante do M. P. nesta Comarca, não vejo como acatar o 
entendimento por ele expedido na preliminar de presunção "pater is est”. tal 
entendimento, antes controvertido na doutrina e na jurisprudência, deu hoje lu
gar a pacífico entender de modo contrário Isto ê, o filho adulterino "a matre" 
pode pleitear o seu reconhecimento, porque a presunção “pater is est” contida 
no artigo 337 do Código Civil, é relativa e não absoluta. Na Lei 883 de 21 de 
outubro de 1949, que abriu novos horizontes para os filhos adulterinos, não 
existe qualquer distinção entre filhos adulterinos “a matre” e "a patre”. Inúme
ros julgadores entendiam e hoje ainda alguns poucos entendem, que para o re
conhecimento da paternidade de filho adultcrino "a matre”, toma-sc necessária 
a contestação de tal paternidade pelo marido. Este entendimento estácomplc- 
tamente supe-ado. Não obstante, quando baixei o processo em diligência pelo 
despacho de fls. 64, o fiz para verificar se a paternidade dos aqui investigantes 
havia sido, ao menos indiretamente contestada. A resposta veio afirmativamen
te. Na petição inicial do desquite requendo pelo marido da mãe dos autores 
consta, taxativamente, que do consórcio não houve filhos. Seria essa diligência 
até desnecessária, contudo, o que é demais não prejudica, muito menos, quan
do 'cm busca da verdade e da Justiça. É do Excelso Pretório, o acórdão que vai 
abaixo transcrito, que vem ao encontro do entendimento por este juiz esposado 
e de encontro ao entender do Doutor Promotor na preliminar arguída e ora 
apreciada:

"INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - Filho adulterino “a matre” c 
“a patre” - Ação ajuizada com base no art. 363 do CPC e na Lei 883 de 
1949. A presunção legal de serem legítimos os filhos concebidos na cons
tância do casamento firma-se na presunção de convivência dos cônjuges, 
mas, se há prova nos autos de que a mulher casada encontrava-se separada 
de fato do marido, convivendo com outro homem quando nasceu o filho, 
não há como admitir-se a legitimidade desse filho, não mais prevalecendo 
a presunção (STF-la. Turma-RE 71.474 PR-Relator Min. Amaral Santos- 
DJU de 29/6/72, página 4.247).”
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ENTENDO, FICANDO ASSIM DECIDIDO. QUE A PRESUNÇÃO "PA
TER IS ESI " É RELATIVA E CEDE DIANTE DE PROVA EM CONTRÁRIO 
E MAIS, O FILHO ADULTERINO “A MATRE” PODE PRETENDER DE
CLARADA A SUA PATERNIDADE, POIS A LEI 883 NÃO FAZ DISTINÇÃO 
ENTRE ADULTERINO “A MATRE” E “A PATRE", NÃO PODENDO O 
JULGADOR DISTINGUIR ONDE A LEI NÃO DISTINGUE, NO CASO PRE
SENTE, A PATERNIDADE FOI CONTESTATA, AINDA QUE INDIRETA- 
MENTE, PELO MARIDO DA MÃE DOS INVESTIGANTES, COMO SE VÊ 
DA CERTIDÃO DE FLS. 67, TORNANDO, MAIS DO QUE NUNCA. IMPRO
CEDENTE A PRELIMINAR ARGUIDA PELO DOUTOR PROMOTOR.

Quanto à prescritibilidade da ação de petição de herança em 20 anos, 
lembrada pelo Dr. Promotor, é de se ressaltar que, por este motivo, não tem 
aplicação no caso presente. Os investigantes, conforme se infere das certidões 
de fls. 6 e 7, nasceram em 23 de abril de 1940e 29 de setembro de 1941. Co
mo é sabido, a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes e, em as
sim sendo, descontando-se 16 anos de idade de cada um dos autores, verifica-se, 
em simples operação aritmética, que não está prescrita tal ação, levando-se 
da em conta que o investigado faleceu em 8 de junho de 1944 (certidão de fls. 
9) e que o respectivo inventário foi encerrado por sentença datada de 25 de ja
neiro de 1947.

FICAM, ASSIM, REPELIDAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDA
DE DE PARTE E DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS.

DO MÉRITO: Arrimam-se os autores no artigo Io da Lei 883 de 21 de 
outubro de 1949, que assim dispõe:

“Dissolvida a sociedade conjugal, será permitido a qualquer dos cônjuges
o reconhecimento do filho havido fora do matrimônio c, ao filho, a ação
para que se lhe declare a filiação”.
Em conseqiiência, para que se consolide a presunção de paternidade e se 

agasalhe a pretensão, é mister se examine a prova e ver se nela se identificam os 
trés pressupostos: “existência de concubinato"; "concepção do filho durante 
esse período e “aparente fidelidade da mãe ao concubino”. O exame do pri
meiro requisito - a existência do concubinato - tem oferecido certas dificulda
des aos estudiosos do problema. Contudo, não se pode deixar de ressaltar que 
modernamente muito se tem alargado a noção do concubinato, ampliando-se o 
seu conceito. Cedendo à realidade dos fatos, à sua própna natureza, vêm os au
tores entendendo que os amantes, a mais das vezes, vivem em tetos separados, 
não sc incluindo, dest’artc, na intimidade do conceito de concubinato, a coabi- 
tação, que não é imprescindível para o seu reconhecimento. O concubinato é 
fruto das relações íntimas, prolongadas, entre amantes, com notoriedade ainda 
que discreta, como acentua o eminente CUNHA GONÇALVES mas de modo a 
que se possa tomar conhecido, com aparente fidelidade da mulher ao homem

ain-
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ii não se exige que eles morem juntos na mesma casa "more uxono”, como 
não se concebe a necessidade de qualquer elemento moral: o concubinato éev 
pecificamcntc um Tato físico, ou uma série de relações físicas, fato gerador da 
presunção da filiação, tal como entende SILVIO PORTUGAL cm sua consagra
da obra INVESTIGAÇÃO DA PATERNIDADE. Tal conceito c seguido por 
MOURA BITTENCOURT, nome. sem dúvida, dos mais autori/ados na matéria 
Primeiramente, como esclarece, porque "a lei refere-se apenas a concubinato, 
que indiscutivelmente compreende o sentido lato de união livre, que abrange si
tuações menos extensas”, e. cm segundo lugar, porque "a simples coincidência 
das relações sexuais da mãe do autor com o suposto pai. ao tempo da concep
ção, autori/.a o reconhecimento da paternidade, o que significa que o critério 
do Código não é restritivo, como no direito francês onde a jurisprudência, sem 
embargo, encontrou argumentos para aumentar o campo da aplicação” (obra 
citada. vol.II. pág. 127). Tal conceito de concubinato, mais atual, é também 
mais consoante com a realidade juridico-social.

As considerações acima expendidas quanto ao modemo conceito de con
cubinato seriam desnecessárias no caso sub-judicc. onde a coabitaçáo entre a 
mãe dos investigantes e o investigado emerge por inteiro das provas dos autos. 
Ensina ARNOLDO MEDEIROS DA EONSECA: “o reconhecimento forçado só 
sc compreende quando há certeza da paternidade. Não certeza objetiva, difícil 
e quase impossível de obter-se no caso; mas certeza subjetiva, moral, íntima 
convicção de que o fato da paternidade é verdadeiro, rejeitando assim o magis
trado definitivamente a hipótese contrária, cm face de circunstâncias e das pro
vas produzidas nos autos”, não se justificando a declaração de uma paternidade 
simplesmente possível. A possibilidade há que ser ajustada a certo grau de cre
dibilidade dos elementos de prova colhidos no decorrer da instrução processual, 
de modo que, como acentua MOURA BITTENCOURT, de tendências reconhe
cidamente liberais na apreciação do problema o julgador não sc mostre benig
no, o que estimularia aventuras contra a honra c a fortuna alheias, ou excessiva
mente rigoroso no trato com acontecimentos sempre ocultos, como as relações 
sexuais, advertindo o consagrado jurista: “há de o aplicador colocar-se no pru
dente meio termo, apurando os indícios, pela dedução de seu valor e harmonia 
e não pela soma e compensação da quantidade que esta c aquela parte represen
tam". Tais cautelas, tal critério no apreciar a prova na ação de investigação de 
paternidade, são emergentes da própria natureza dos fatos e de sua prova, pois, 
a paternidade é uma relação insuscetível de prova direta e com absoluta certe
za, porque oculto o ato de que se ongina. Partindo, assim, do princípio de que 
a prova há de trazer ao julgador aquela cerjcza subjetiva ou intima convicção de 
que nos fala ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA, ou seja. o convencimento 
íntimo da existência do fato em que se fundam os autores, para. ajustando-o à 
norma legal, pleitearem a declaração do estado de filiação perseguida, admitin
do a possibilidade da paternidade se autorizada por prova convincente e segura.
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arnmada em bom índice de credibilidade, reconhecendo que a decisão mais jus
ta deve situar-se em tal plano que não seja excessivamente benigna ou extrema
mente rigorosa, mas equilibrada na apreciação de elemento probatório, pesando 
cada presunção e auscultando cada indício, passando ao exame do que no de
correr da instrução processual as partes alinharam a título de prova - os docu
mentos, os depoimentos e os demais elementos constantes dos autos presentes, 
a ver se se identificam todos os pressupostos da ação. No caso dos autos, embo
ra exista a fis. 7 uma certidão dando o investigando S. L. B. como filho natural 
do investigado M. B. B. com dona L. L. S„ as pretensões dos autores estão to
das fincadas cxclusivamente na prova testemunhai produzida. Não é demais re
viver conceitos de renomados tratadistas, no que tange a validade de prova tes
temunhai nas ações de investigação de paternidade. A respeito, assim se mani
festa ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA: "Em nosso direito, a prova dos 
fatos que servem de fundamento à ação de investigação de paternidade pode fa- 
zer-sc com a maior amplitude, nos termos do artigo 208 do Código de Processo 
Civil”. Em verdade, continua o insigne tratadista . . não sena possível recusar 
valor probante ao testemunho, sem deixar os filhos ilegítimos, na maioria dos 
casos, ao desamparo pela falta de outras provas da relação de paternidade" (IN
VESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, pág. 298 e 401). Outro não é o ensina
mento de MOURA BITTENCOURT: “Para a demonstração dos fatos articula
dos pelo autor em seu libelo e pelo réu cm sua contestação, admite-se todo gê
nero de provas” (O CONCUBINATO NO DIREITO).

NÃO SE REPELE A PROVA TESTEMUNHAL EXCLUSIVA, SENÃO A 
PROVA TESTEMUNHAL DEFICIENTE OU INIDÔNEA. Na apreciação da 
prova o julgador há de confrontar o seu grau de credibilidade, somando as in
formações das testemunhas, e ver se se entrosam, se são coerentes e verossí
meis, não lhe sendo lícito desprezá-las só porque exclusivas. Três testemunhas 
foram chamadas a depor no presente processo: J. M. B., G. S. S. B. e L. C. S.. 
As duas primeiras, que são marido e mulher, trazem subsídios importantíssimos 
para a convicção do julgador. Não menos interessante e esclarecedor é o depoi
mento da terceira testemunha, pessoa de 45 anos de idade que prestou serviços 
na casa do investigado. A primeira testemunha, J. M. B., dá conta de que o in
vestigado foi administrador da Fazenda C., de propriedade do Cel. R. M. B„ seu 
irmão. Diz que o investigado e a mãe dos autores moravam 50b o mesmo teto, 
em concubinato. Esclarece ainda ser padrinho do investigando L. c, para tanto, 
foi convidado pelo próprio M. B. B.. Informa ainda que morava também na Fa
zenda C. e que quando o investigado para lá mudou, sua amásia estava grávida, 
vindo a saber posteriormente do nascimento de uma menina fruto da citada 
gravidez. O depoimento da segunda testemunha G. S. S. B„ esposa da primeira, 
é no mesmo sentido e com uma extraordinána coerência. A terceira testemu
nha, L. C. S„ com a mesma força de convicção das duas outras. As três teste-
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munhas. não só informam, como afirmam, a honestidade da mãe dos autores 
para com o investigado. Os depoimentos estão por termo a fls. 60, 61 e 62. res
pectivamente. A prova testemunha], não há negar, é robusta e de qualidade. O 
casal J. M. B. e G. possui tradição nesta Comarca e, por tudo. é idôneo. Seus 
testemunhos merecem crédito não só pela coerência, mas também pelo que os 
depoimentos são e representam. A terceira testemunha traz um depoimento es
pontâneo, coerente e sem hesitação. Ela havia sido empregada do investigado 
precisamenle á época do nascimento de L. c da gravidez que gerou S..

A própria peça de contestação (fls. 31 a 33) é hesitante, o nobre procu
rador dos contestantcs, na sua honestidade, sem coragem de negar o articulado 
na peça vestibular, mas movido por ética profissional, a fls. 33 diz: “Logo, até a 
prova em contrário, continuarão a afirmar que o investigado: jamais abandonou 
a sua família; jamais foi amasiado; e os mvestigantes não são seus filhos natu
rais.”

A existência do concubinato está provada. A concepção dos autores du
rante esse período, da mesma forma. A aparente fidelidade da mãe ao concubi
na ressalta evidente da prova apresentada c. diga-se. nem mesmo os réus alega
ram a exceptio plurium concubcntiuni

A cuidadosa e exaustiva análise de tudo o que contém os presentes autos 
está a demonstrar, à evidência, que estão todos os pressupostos provados. Os 
autores são filhos de M. B. B..

Os autores cumulam aqui o pedido de declaração de paternidade com o 
de petição de herança. O primeiro já está decidido na forma acima. Resta apre
ciar agora o segundo. Foram os próprios autores que trouxeram a fls. 12 prova 
de que o inventário de M. B. B., o investigado, foi encerrado em data de 25 de 
janeiro dc 1 947, por sentença da lavra do então juiz Dr. E. P. N„ quando todos 
os bens foram adjudicados ao cessionário S. B. B..

Já decidiu o Excelso Pretório, em decisão que teve como relator o Minis
tro CUNHA MELLO:

“INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE: Ação cumulada com petição de 
herança - Carência desta se já julgada a partilha.
Se ao ser proposta a ação conjunta de investigação de paternidade e peti
ção dc herança já se achavam julgados o inventário e a partilha do preten
so pai, deve o autor ser julgado carecedor do segundo pedido" (Tribunal 
Pleno 44.732 (embargos) - Pernambuco - J. em 27/7/62 - Rei. Min. 
Cunha Mello - DJU de 14/6/63, pág. 393, in Revista dos Tribunais, Vol. 
242, página 543).
Tal entendimento, entretanto, está longe dc ser pacífico.
ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA, em sua consagrada obra já por 

tantas vezes recorrida nesta decisão, aconselha, para evitar e afastar dúvidas, cu
mular, desde logo, a ação de investigação dc paternidade com a de petição de
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herança c de nulidade de partilha. Isso após analisar as duas correntes a respeito 
e concluir pela possibilidade de nova partilha, em processo divisóno regular, de 
vez que nada juridicamente impede c só por meio de instauração de novo juí
zo "familiae herciscundae” irá o autor obter a parte certa e determinada a que 
tiver direito, dos bens anteriormente partilhados. Prossegue o mestre: Nem nos 
impressiona o argumento de que assim se criana uma situação de solidariedade 
entre os co-réus vencidos na petição de herança, em caso de insolvência de um 
deles, sem ^uc a lei a autorizasse, pois. na verdade, o que ocorre não é isso, mas 
apenas efeito da nulidade da primeira partilha, não sendo justo que o herdeiro 
excluído viesse a ser o único prejudicado. Reconhecida a nulidade do ato. resti- 
tuem-se as partes ao primitivo estado c não sendo possível, indenizam-se pelo 
equivalente, assegurando-se, porém, a mais completa igualdade possível entre 
todos os co-herdeiros.

O reconhecimento da paternidade, gera para os autores um direito patri
monial que é o ditado pelo artigo 2° da Lei 883/19. que dispõe:

“ART. 2o: O filho reconhecido na forma desta lei. para efeitos econômi
cos, terá direito, a título de amparo social, à metade da herança que vier 
a receber o filho legitimo ou legitimado.”
No caso presente a situação é singular. Os próprios autores, como disse 

alhures, trouxeram aos autos prova de que todos os bens deixados pelo investi
gado foram por sentença adjudicados ao cessionário S. B. B.. Vai daí que enten
do que aos autores caberá com a petição de herança pleitearem a indenização 
correspondente a suas cotas-hereditárias, mesmo porque o cessionário, ao que 
se depreende, adquiriu de herdeiros aparentes a justo título e boa fé.

A partilha feita com exclusão de herdeiros, como no caso presente, será 
declarada nula, salvo quando excepcionalmente houver surgido direito de ter
ceiros, merecedores de amparo, como no caso de alienação de imóvel do espó
lio a título honeroso e a adquirente de boa fé, por aplicação extensiva do dis
posto no artigo 1.600 do Código Civil que diz:

“São válidas as alienações de bens hereditários e os atos de administração 
legalmente praticados pelo herdeiro excluído antes da sentença de exclu
são, mas aos co-herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito a de- 
mandar-lhe*perdas e danos” (C. Civil, art, 1.600).
Reconhecida a nulidade do ato, restitucm-sc as partes ao primitivo estado 

e não sendo possível, indenizam-se pelo equivalente, assegurando-se, porém, a 
mais completa igualdade entre os co-herdeiros (Código Civil, artigos 158 e 
1.775).

Ouso, pois, discordar do V. Acórdão aqui transcrito. Ficam os autores 
com o direito de demandarem a indenização pecuniária equivalente.

Do quanto ficou exposto, julgo procedente a presente ação de investiga
ção de paternidade cumulada com a de petição de herança, proposta por S.B.T.

162



e L. L. B. contra herdeiros e sucessores de M. B. B., para declarar que os auto
res investigantcs são filhos de M. B. B., com direito à herança na forma do arti
go 2o da Lei 883 de 21 de outubro de 1949. Condeno os réus no pagamento 
das custas processuais e nos honorários do advogado dos autores que arbitro em 
CrS 500,00 (quinhentos cruzeiros) de acordo com o princípio da sucumbència 
consagrado no artigo 64 da legislação adjetiva civil codificada.

Dou esta por publicada em mão do Senhor Escrivão. Registre-se e inti
mem-se.
Itaperuna, 24 de maio de 1973.

JOSÉ LUIZ NUNES 
Juiz de Direito

Sentença confirmada.
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JOGO DE BICHO - O Juiz não é um mero aplica- 
dor da lei, senão um maestro entre as normas, os 
tons e a dinâmica social, baseando estabelecer a 
eqüidade na relação entre os indivíduos. Existem 
os contraventores DE ELITE que não se intimi
dam pela Lei. São julgados e condenados apenas 
aqueles de classe social inferior, que são os em
pregados, intermediários, prepostos. Absolvição 
por eqüidade.
(Sentença dos Juiz de Direito Roberto Wider)

4a. Vara Criminal 
Comarca de Niterói

Vistos, etc.
Observando o rito contravencional viram-se processados M, S. S. e A. A., 

porque foram presos em flagrante, no dia 29 de janeiro de 1979. por volta 
das 1 lli30m, na Rua V. R. B., no centro de Niterói trazendo em seu poder, ca
da qual, material contravencional destinado à prática do chamado "jogo do bi
cho" devidamente apreendido pelas autoridades policiais, lavrando-sc a partir 
dai o competente auto.

Eacc ao mal processamento imprimido à ação, desde alavratura do auto 
de prisão cm flagrante e do despacho do Dr. Delegado de Polícia, que procurou 
(e conseguiu) desnaturar a peça inicial da ação penal, inclusive colocando em li
berdade indevidamente ambos os acusados, arrastou-se. por mais de um (01) 
ano o procedimento judicial, após o que, fez-se a audiência de instrução e julga
mento, onde foram os acusados interrogados, negando a prática do delito, e 
sem outras provas a serem produzidas, falaram as partes em alegações finais, 
opinando o Ministério Público pela procedência da ação e consequente conde
nação. contranado em suas razões pela defesa, que requer a absolvição dc am
bos, apesar da preliminar dc nuhdadc da peça flagrancial.

É o relatório.
Fundamentos.
A nulidade arguida pela defesa se prende ao fato dc que houve apenas 

“um” auto de pnsão em flagrante para dois casos que "seriam" distintos. A ri
gor, não há prova de que os fatos seriam distintos, muito pelo contrário, e não 
há evidência de qualquer prejuízo grave à defesa dos acusados, decorrente dis
to, pelo que repilo a preliminar.

O que causa espécie é que a autoridade processantc, depois de presidir à 
lavratura do auto de prisão cm flagrante (ou pelo menos, assinar como se o ti
vesse feito) resolve, em despacho subsequente, dar nova qualificação jurídica ao 
falo, liberando de imediato os acusados.

Ora. antes de lavrar o auto dc prisão em flagrante cabe à autoridade pro- 
cessante tomar conhecimento dos fatos ocorridos e então lavrar o auto, em 
consonância com o que lhe foi apresentado, ou até não fazê-lo . . . mas depois
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de instaurada a ação penal, com a lavratura do auto de prisão em flagrante (nos 
casos admitidos em lei) dar ao mesmo outra conotação, com consequências 
bem diferentes, isto não causa a melhor impressão. Razão assiste àquela autori
dade quando menciona que os policiais, que efetuaram a diligência em local e 
hora bem movimentados da cidade, não tenham arrolado qualquer testemunha 
alheia à diligência. Trata-se de um vício comum à atuação da polícia e que de
veria ser corrigido de forma genérica. De qualquer forma era circunstância co
nhecida e preexistente à lavratura do auto.

Considerando que a defesa nada alegou a este respeito e que tais episó
dios se inserem no contexto do trato dado à matéria, como melhormente se 
abordará adiante, reputo superáveis as irregularidades mencionadas, para efeito 
da apreciação do mérito.

Formalmente procede a pretensão punitiva do Estado, já que conforme 
vem retratado no auto de prisão em flagrante os acusados foram flagrados por 
agentes policiais, tendo em seu poder material contravencional destinado à prá
tica do chamado “jogo do bicho”.

À negativa destes contrapõe-se o depoimento dos agentes policiais, como 
testemunhas, confirmando a regularidade dos atos que praticaram.

Sc, por um lado subsiste a dubiedade desse tipo de prova, por outro, as 
atividades relatadas pelos acusados, como forma de ganharem a vida, são tipica
mente as alegadas pelos “vadios" e “bicheiros".

Assim, dentro de uma apreciação rígida do conjunto probatório, os ele
mentos obtidos não militam a seu prol. As condições de autoria c materialidade 
subsistem satisfatoriamente.

Entretanto, a presença de tais fatores, por si só, não preenchem as condi
ções necessárias para que se autorize a punição de qualquer indivíduo.

A par da dúvida já existente para a formação do chamado critério crimi- 
nológico, em razão da presença da criminalidade convencional e a não conven
cional, não há como se negar validade aos atuais conceitos da criminologia da 
reação social, na apreciação dos fatos submetidos ao regime repressor.

Assim é que, por parte da sociedade, a atitude “não valorativa" perante 
as condutas desviadas, com sua consequente criminalizaçáo, seria a “pedra de 
toque" na distinção entre o tipo lícito e o ilícito.

Em outras palavras, um comportamento podería ser considerado "deseja
do. neutro ou indesejável" (v. a respeito L.H.G. HULSMAN - Descriminaliza- 
ção - in Rev. de Direito Penal - vol. 9/10, pág. 7 e seguintes), daí surgindo os 
fundamentos para os critérios de (dcs)criminalização.

Pois bem, em se tratando de contravenção conhecida por "jogo de bicho” 
alguns aspectos precisam ser analisados:
1) !• verdade que “se trata de um comportamento que um grupo considerável
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da população considera, com toda a sinceridade, como admissível” (v. artigo ci
tado-pág. 24) e por tal. também, deveria ser descnmmalizado.
2) Trata-se de um comportamento cm que coexistem elementos da chamada 
criminalidade convencional e a não convencional, com consequências absurda- 
mente diícrcntes. notadamente cm relação à classe social dos infratores, ocor
rendo a impunibihdadc c mais, até o aplauso social, para os assim chamados de 
"alta categoria."

Senão vejamos: Causou-me forte impressão, como Julgador, o artigo es
tampado no número 599 de 27/2/80, da Revista VEJA sob o titulo: "Escolas 
de Samba - A vitória dos políticos e bicheiros" pág. 56 e seguintes (junto aos 
autos).

Ah estão referidos, fotografados, indicadas as áreas de atuação, dos prin
cipais banqueiros de "jogo de bicho" do Rio de Janeiro.

E mais. são advogados, políticos, altos comerciantes, que controlam as 
maiores escolas de samba do Rio de Janeiro c através dos quais reciclam o di
nheiro obtido no "bicho" além de obterem prestigio social.

São nominados c conhecidos pelas maiores autoridades do Estado, até a 
ponto de um deles, irmão de um político destacado na Baixada, declarar, se
gundo a revista, “sou contravcntor c não nego . . ."

Rcalmente. dentro do que ficou explicitado no precitado artigo, não há o 
que temer por tais contravcntores. porque são a elite, e portanto não mtimidá- 
veis pela Lei.

Têm dinheiro, prestigio social c gozam de mllucncia junto 
politicos (entendem-se autondades constituídas) do Estado.

Dispuseram durante o desfile das Escolas de Samba de camarotes disputa
dos. ao custo de centenas de milhares de cruzeiros c. surpreendentemente, não 
sofrem repressão policial.

O artigo da respeitável revista não os trata sequer da forma mais velada, e 
sim. com todas as letras: BICHEIRO FULANO, BICHEIRO SICRANO, etc . . .

Ora. ao que se sabe. a lei penal que reprime tal comportamento está 
vigor, tanto que os acusados do presente processo estão sendo julgados 
rendo o risco de apenação.

O que ocorre então'’ Por que são criminosos "não convencionais" dado 
ao elevado status social que dcslrutam. tem a impunidade no comportamen
to pelo qual seus empregados, prepostos. intermediários ou seja, todos aqueles 
de classe social inferior, são julgados e condenados diutumamente (sem se abor
dar aqui o problema da corrupção)?

Sei que isto é um fato da sociedade em que vivemos. DANIS CHAPMAN 
(Sociology and the Stereotype of the Criminal) citado por LOLA ANIYAR dc 
C. na excelente obra "CRIMINOLOGIA DE LA REACCIÓN SOCIAL" do Ins-

aos maiores

em
e cor-
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titulo dc Criminologia de Ia Universidad dei Zulia • pág. 135, já professava em 
sua lese:

"El comportamento criminal es general, pelo la incidência diferencial de
Ias condenas se debe en parte al azar y en parte a processos sociales que
dividcn la sociedad en clases cnmmales y clases no criminales. A la pnme- 

ra correspondeu las clases pobres y sometidas".

Entretanto, a aplicação da Justiça diferenciada por tais parâmetros 
repugna a consciência.

O Juiz. não é um mero aplicador da lei, senão um maestro entre 
mas, os tons c 
tre os indivíduos.

Aqui não é o lugar acertado para se discorrer sobre os aspectos dinâmicos 
da Justiça, mas, com base no que consta em tal artigo, e que passa a fazer parte 
dos lundamentos desta sentença, decido na seguinte conformidade: ou a impu
nidade ó estendida a todos, considerando que não há uma reação social que es
tigmatiza como "desvalorado” o comportamento dos que praticam 
venção do chamado "jogo do bicho” ou a punição há que ser genérica e, princi- 
pabnente efetiva, a partir daqueles que auferem os maiores lucros com a ativi
dade ilícita c que por isso, causam os maiores prejuízos aos bens sociais tutela
dos pela lei, c não apenas aos assalariados desta atividade ilícita, como são os 
casos que são trazidos à apreciação dos Juízos Criminais deste Estado.

Isto posto:

Por tais fundamentos, julgo por sentença improcedente a ação penal c 
ABSOLVO M. S. S. e A. A. pela infringência do artigo 58 da Lei 6259 de 
10/2/1944.

me

as nor-
a dinâmica social, buscando estabelecer a cqüidade na relação cn-

a contra-

Sem custas.
P. R. I.
Niterói, 17 de março de 1980.

ROBERTO WIDER 
Juiz de Direito
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LOCAÇÃO. A locação verbal de terreno para es
tacionamento de veículos, por prazo indetermi
nado e a título precário, não se rege pelo Decreto 
24.150, que apenas regula a renovação de contra
tos que preencham as condições que o referido 
decreto especifica. Purga da mora. O depósito cm 
quantia comprovadamente inferior ao preço vi
gente da locação não ilide o despejo. Arguição de 
“faLsum”. Sua consequência com relação ao pro
cesso.
(Sentença do Juiz de Diicito João Carlos P. de A. Silva)

Vistos, etc.
Ação de despejo que S. G. M. promove contra S. S. 1£. L., por falta de pa

gamento de aluguéis da locação do terreno onde existiram os prédios 118/1 10 
da Rua S. C., no valor de CrS 3.000,00 por dia útil c CrS 60.000.00 por mês, 
procedendo o débito de junho p.p..

Contestação.a fls. 14. onde a ré alega ser o aluguel mensal no valor de 
CrS 16.500,00 e alega vir pagando utimamente o aluguel diáno de CrS 
3.000,00, mas sob protesto, já que nunca foi este o valor do aluguel contrata
do, estando pronto a quitar o débito efetivamente cabível, eis que as sucessivas 
majorações exigidas são legalmente incabíveis.

Réplica a lis. 39.
Despacho de especificação justificada de provas a fls. 44, sobre o que di

zem ré e autor respectivamente a fls. 48 e 51.
Acudindo ao despacho de fls. 52, junta a ré um recibo de aluguel, relativo 

ao último mes pago, sobre o mesmo argúindo o autor a falsidade a fls. 58, cm 
face do que a ré, instada pelo despacho de fls. 61, junta o original a fls, 66.

A fls. 69 despacho determinando a realização de perícia grafológica, 
constando os termos de compromisso e diligência de fls. 77/78.

Laudo do perito a fls. 90, do assist, técnico do autor a fls. 120 e do assist, 
técnico do réu a fls. 148.

Em apenso ação consignatória promovida por S. S. E. L, contra S. G. M., 
objetivando se quitar dos aluguéis da locação do terreno da rua S. C, 108/110. 
no valor diário de CrS 1.000,00 (por dia útil), a partir de junho p.p., por recusa 
do réu em receber.

Na data designada, não comparecendo o réu para receber, foi expedida 
guia, vindo seu comprovante de depósito a fls. 13.

A fls. 15 contestação, onde o réu invoca a insuficiência c intempestivida- 
de da oferta, pois o valor do aluguel é de CrS 3.000,00 por dia útil.

Réplica a fls. 19
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A fls. 27 despacho dc especificação justificada de provas, sobre o mesmo 
dizendo respectivamente ré e autor a fls. 28 e 30.

TUDO BEM VISTO E EXAMINADO.
Preliminarmente, já entendera este prolator em obra doutrinária, respal

dado cm lições de PONTES DE MIRANDA que: “Perante o quadro legal de 
nosso novo ordenamento processual, em face da ampla diversificação da opor
tunidade de argüição do falsum na pendência da ação principal, conforme a fa
se cm que sc encontre o processo, tanto poderá ser suspenso o seu curso, quan
to somente o julgamento da causa. Isso porque, se já estiver o processo com a 
instrução finda, não há o que se suspender, senão o próprio julgamento.” (Co
mentários ao Cód. de Processo Civil, Ed. Rev. dos Tribunais, S. Paulo, vol. IV, 
art. 394. pág. 266, 2a. ed.).

Na hipótese sub judice, constatando este prolator já se encontrar o feito 
em absolutas condições de receber sentença após finda a perícia e segundo o re
sultado desta, o que adiante se demonstrará, só determinou a realização da mes
ma através do despacho de fls. 69.

Em consequência, só o julgamento ficou suspenso, pelo que desde o desp. 
de fls. 69 se deixara viável a possibilidade de uma só decisão final abrangeras 
questões prejudicante e prejudicada, o que o principio da economia processual 
recomendava. Inclusive tal já vem sendo o critério adotado na ação dcclaratòria 
incidental, com que guarda o incidente dc falsidade grandes similitudes.

Toda a doutrina processual tem-se preocupado com as consequências do 
julgamento antecipado da ação declaratória incidental, quando o julgamento 
subsequente da pretensão de origem se delongará apreciavelmente. Isto porque 
se tornará necessário se aguardar o trânsito cm julgado da sentença declaratória 
incidental, o que estimulará a multiplicação da actio incidente com intuitos 
protclatórios e. em decorrência lógica, do número de apelações.

Dai a tendência que se vem formando no sentido da sentença única quan
do a prejudicial for interna, ou seja, se manifestar no mesmo processo. E esta c 
a posição defendida por ADROALDO FURTADO FABRfCIO em excelente 
monografia a respeito, quando afirma: "a sentença única que se proferisse eco
nomizaria atos desnecessários e quiçá de outra forma repetidos, e principalmcn- 
tc tempo, assegurando, outrossim, em forma ideal, a harmonização dos julga
dos. Não se percebe, assim, motivo razoável para a cisão do julgamento em duas 
sentenças parciais e sucessivas num só processo. A conseqúència dessa inoportu
na suspensão é uma inútil dilatação do tempo necessário a se chegar ao julga
mento final”. Tais considerações foram expendidas diante do disposto no art. 
265, IV, “c" do CPC, este inaplicável à hipótese, mas no entender do magistra
do e professor gaúcho uma das mais infelizes disposições do Código. (ADR- 
ALDO FURTADO FABRfCIO - A Ação Declaratória incidental, 1976. no. 94. 
págs. 190/191).
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Tomada esta posição para a sentença única, sobretudo por não mais haver 
prova relevante ou sequer influente a ser produzida para a questão de mento 
principal, absorvida que se encontra pela questão do mérito incidental diante 
do resultado da perícia, coerente com o contraditóno c as demais provas, cabe 
o julgamento unificado do incidente e o da ação principal, mexistindo prelimi 
nares processuais a serem decididas.

Quanto ao mérito do incidente, já admitira a ré em duas passagens de sua 
contestação vir pagando o aluguel de CrS .1.000,00 por dia útil, embora sob 
protesto (leia-se o final do inc. 5o. e lis. 15 c final do 2o. período a fls. 18).

Não obstante, talvez incentivado pelo silêncio do autor a respeito da falsi
dade da assinatura constante do documento de lis 34, juntou a tis. 54 xerocó- 
pia c a lis. 66 o original de recibo de aluguel assinado pelo autor e relativo ao 
último mês quitado (maio de ll>78), no valor de CrS 22.000,00 ou seja, no 
equivalente a CrS 1.000.00 por dia útil.

Arguida pelo autor a falsidade dessa assinatura, assim também a de fls. 
34, veio o laudo do perito concluir positivamente a respeito. E malgrado as vee
mentes negativas da ré. manteve o louvado do Juízo suas conclusões (fls. 118),

Saliente-se ser antiga cautela deste Juízo s6 designar para as perícias ex
pertos de sua absoluta e integral confiança, eis que técnicos ou de suas relações 
pessoais ou espccialmcntc recomendados.

Sem dúvida o estranhávcl tena sido haver outro resultado na perícia, co
mo aquele constante do laudo do assist, técnico da ré. Isto pelo lato de já ter a 
própria ré admitido expressamente vir pagando o aluguel de CrS 3.000,00 por 
dia útil, embora como informa sob protesto. Como, então, se coonestar o con
teúdo do último recibo de aluguel quitado c considerado pelo perito como fal
so. com a informação acima, se tal recibo fosse verdadeiro?

Esta palmar incoerência da defesa da ré, em sintonia com a conclusão do 
perito, reclamam pela falsidade iniludíve! da assinatura do recibo de fls. 66 c 
contra o qual houve oportuna arguição do falsum.

Ademais, além de não ter nenhum amparo legal a pretensa reprodução 
de laudos de técnicos não compromissados nos autos c certamente comprome
tidos com o interesse da ré, daí o imediato despacho de fls. 148, não haveria 
como tal reprodução, se porventura cabível, afastar a incoerência denunciada e 
sequer pela ré até agora explicada.

No mérito da pretensão principal, este em sua maior parte absorvido pelo 
da questão incidental, temos caracterizada a mora da ré, não lhe fornecendo 
qualquer amparo a alegação de majorações extorsivas cobradas pelo autor. Se ás 
mesmas se submeteu, inclusive na elevação de CrS 1.000,00 para CrS 3.000,00 
por dia útil, inexistindo contrato instrumentado, nada pode ora reclamar. O 
mesmo não se podena dizer da majoração para Cr$ 150.000,00. por 22 dias 
úteis, segundo a ré tentada e por si frustrada, como claramcntc informa na inca-
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bível qucixa-crime que apresentou (fls. 23). Mas nessa mesma queixa-crime dei
xa explícito que, após a elevação acordada para CrS 1.000,00 por dia útil, a ca
da período que se sucedeu, o autor passou a “exigir maiores valores a título de 
aluguel e outras despesas, num crescendo irrefreável” (fls. 24). Vê-se, pois, que 
igualmente nessa peça admite a ré ter-se sujeitado a elevações do aluguel para 
além de CrS 1.000,00 por dia útil, isto exatamente no dia 8 de junho p.p. (data 
de tal petição), quando o recibo falso é datado de 31 de maio p.p., numa dis
tância de somente oito dias.

Tudo, portanto, converge para aquilo que já reconhecera a ré, fato verda
deiramente incontroverso, qual fosse o pagamento de aluguéis no valor de Cr$ 
3.000,00 por dia útil, embora sob protesto. A ressalva visava embasar a alega
ção de ilegalidade em tais majorações, sobre o que discordamos por não haver 
contrato escrito com prazo vigente e ter o aluguel sido firmado, para a locação 
de um terreno destinado à exploração de estacionamento de veículos, com va
lores visivelmente variáveis, tanto que por dia útil c a título precário (fls. 7).

Como conseqüência da constatação do aluguel vigente pelo consenso táci
to das partes no valor de CrS 3.000,00 por dia útil, toma-se insuficiente a ofer
ta da consignatória. E convém ser ressaltada a impontualização da consignante 
no depósito do aluguel relativo ao mês de novembro no valor que entende devi
do, e isto após peticionar nos autos em 13/12 p.p., já lendo vindo com um pe
dido dc depósito inicial de cinco meses em atraso.

ISTO POSTO
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO DE DESPEJO c IMPROCEDENTE A 

CONSIGNATÓRIA, para decretar o despejo da ré e dar insubsistência do depó
sito, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação, condena
da nas custas e em honorários de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) para 
ambos os feitos. P. R. I.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1978.

JOÃO CARLOS PESTANA DE AGUIAR SILVA 
Juiz dc Direito

Sentença confirmada
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MANDADO DE SEGURANÇA - Ilegitimidade 
ativa. Inocorréncia de substituição de parte. In
terpretação à luz do art. 6o. “in fine” do Código 
de Processo Civil. Extinção do processo (art. 267, 
no. Vido CPC).
(Sentença do Juiz de Direito Sidney M. Monteiro Pcres)

Cachoeiro de Itapemirim 
la. Vara Cível 
Processo n° 28.682/80

Impte.: A. C. C.
Impdo.: Prefeito de C. I.

Vistos, etc.
A. C. C., qualificado na inicial de fls. 02/07, impetrou o presente Manda

do de Segurança contra ato do limo. Sr. Prefeito Municipal de C. I., que indefe
riu os pedidos de aprovação de projeto e concessão de alvará de licença para 
construção de um edifício residencial nos lotes números 02 e 36 da quadra 07 
do bairro G. M., nesta cidade.

O Impetrante, em síntese, alegou o seguinte:
- Que é arquiteto inscrito sob o no. 4.269-D no CREA da 4a Região, e 

que elaborou para a sociedade C. C. P. S. S. A., desta cidade, o projeto para a 
construção de um edifício de onze (11) pavimentos.

- Que a Autoridade-impetrada indeferiu os pedidos baseada no Decreto 
Municipal 2.008, de 26/5/75 face do que consta no anexo Quadro I, que esta
belece que o gabarito máximo para a construção de edifício residencial é de 
quatro (4) andares.

Sustenta a ilegalidade do ato inquinado porque o anexo Quadro I do 
mencionado Decreto não foi publicado no órgão oficial da Prefeitura.

- Que, diante do indefenmento o Impetrante se viu lesado em seus direi
tos, que entende serem líquidos e certos, e que depende da aprovação do pro
jeto e do alvará de licença para a construção pela Municipalidade, a fim de que 
possa receber seus honorários profissionais e despesas efetivadas.

Diz ser parte legítima para impetrar o “Wnt” invocando os artigos 3o. c 
6o. do Código de Processo Civil.

Conclui pedindo a concessão da segurança impetrada.
Inicial documentada (fls, 09/109.

Solicitadas as informações, prestou-as a digna Autondade impetrada (fls. 
160/1 71), aduzindo as seguintes razões:

- Que, preliminarmcnte, o Impetrante é parte ilegítima para requerer 
ação, porque quem requereu á Municipalidade a aprovaçáo do projeto c a con
cessão do alvará de licença para construir foi a sociedade C. C. P. S. S. A.. Assim 
o titular do direito é a sociedade C., e de acordo com o art. Io. da Lei 1.533, 
de 31/12/51 somente a referida sociedade é parte legitima para impetrar man
dado de segurança.
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- Que, no mérito, o Impetrante nSo demonstrou a liquidez e certeza de 
seu direito, c que o ato atacado foi praticado de conformidade com a lei, sendo 
que o Decreto 2.008, de 26/5/75, foi publicado na imprensa oficial do municí
pio.

Pede que seja acolhida a preliminar extinguindo-se o processo nos termos 
do art. 267 inciso VI do CPC c/c o art. Io. da Lei 1.533/51, ou, se examinado 
o mérito seja denegada a ordem.

Informações documentadas (fls. 173/174).
O douto representante do Ministério Público ofereceu parecer às fls. 176/ 

178, e pelos seus fundamentos opinou pelo acolhimento da preliminar de ilegi
timidade de parte do Impetrante, ou, no mérito, pela denegação do mandado 
de segurança.

O processo seguiu seus trâmites, vindo os autos, afinal, conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
Urge cuidadoso exame a preliminar de ilegitimidade de parte do Impe

trante para requerer Mandado de Segurança.
Além de inscrever-se no elenco dos Direitos Constitucionais, é o mandado 

de segurança um meio de proteger direito líquido e certo, cuja preservação é o 
fim. Como se trata de direito líquido c certo não amparado por habeas cor/>us, 
c este compete ao Poder Judiciário, evidcncia-se como remédio judicial, aliás, 
inscrito na competência dos diversos tribunais, prevista na própria Constitui
ção.

Mas, como garantia constitucional, é também um direito-meio, instru
mento, para proteção de um direito-fim, substancial ou n atenal, assim entendi
do todo aquele capaz de revestir a condição de direito líquido e certo.

No Direito Judiciáno toda ação é garantia de direitos, como defiui do art. 
75 do Código Civil: “A todo direito corresponde uma ação que o assegura".

Longe da verdade não estarei, no entendimento conceituai de que, man
dado de segurança é garantia constitucional, direito dc ação, para no exercício 
de direito subjetivo público, ajuizar relação jurídica pública, para o controle ju- 
nsdicional de órgãos da administração incidentes cm ilegalidade ou abuso dc 
poder c violadores de direito líquido e certo, de índole civil, cuja proteção o re- 
medium juris assegura.

Desse modo, sem quebra de seu caráter constitucional de garantia de di
reitos, porque também no campo processual toda ação é garantia de direito, e 
quando o mandamento constitucional assegura um meio de pedir em Juízo está 
configurando inarrcdavelmente uma garantia judiciária, é o mandado de segu-
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rança uma “ação no mais amplo sentido, ainda que de rito especial e sumaríssi- 
mo”.

Sendo uma ação, está o mandado de segurança sujeito às condições neces
sárias para o seu ingresso em Juízo, estabelecidas no art. 3o. do Código de Pro
cesso Civil: "Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimi
dade”.

Por interesse deve ser entendido como necessidade da providência jurisdi- 
cional solicitada pelo autor. O sentido de interesse é pré-processual, mas pro
longa-se por todo o desenvolvimento do processo.

A legitimação pode ser a ordinária e a extraordinária.
Legitimação ordinária é a que ocorre ordinariamente, isto é, é a que tem 

o sujeito da relação jurídica de direito material. Nela há uma coincidência entre 
os sujeitos da relação jurídica de direito material c os sujeitos que devem figu
rar como partes na relação jurídica processual. É a regra geral.

Legitimação extraordinária, também chamada legitimação anômala, é a 
que possui quem não é sujeito da relação jurídica de direito material. Só é pos
sível quando autonzada por lei segundo a regra do art. 6o in fine do Código de 
Processo Civil.

No caso dos autos, o Impetrante alega ter interesse e legitimidade.
Quanto ao interesse estou certo que sim, porque o recebimento de seus 

honorários profissionais e despesas efetivadas ficaram condicionados a aprova
ção do projeto e concessão do alvará de construção. Além da alegação na peça 
vestibular, juntou o Impetrante o documento de fls. 14. Sem dúvida o seu inte
resse está ligado à necessidade da providência jurisdicional em razão do indefe
rimento dos pedidos por parte da Autoridade impetrada.

Quanto a legitimidade verifico que o Impetrante não é o sujeito da rela
ção jurídica de direito material. Não foi ele quem requereu a Municipalidade a 
aprovação do projeto e a concessão do alvará autorizativo para construir o edi
fício. Simplesmente, como profissional que diz ser, foi contratato para tal fim 
pela sociedade E. C. P. S. S. A.. A empresa é que é a titular do direito atingido 
pelo ato da autoridade administrativa. Ela é quem possui a relação jurídica de 
direito material, sendo parte legítima, pois há coincidência na relação jurídica 
de direito material com a parte contrária que é o Impetrado, sendo os sujeitos 
que devem figurar como partes na relação jurídica processual.

O fato do Impetrante depender da aprovação do projeto e concessão do 
alvará para o recebimento de seus honorários profissionais, não lhe dá o direito 
de invocai a tiiularidadc e substituir a parte legitima

Não é certa a argumentação do Impetrante ao se retem ao art. 6o. do Có
digo de Processo Civil. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, 
salvo se a lei autorizar.
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0 Impetrante não disse qual a lei que o autorizava a pleitear o direito 
alheio, cm nome próprio.

0 sentido jurídico da definição de Chicovcnda não é o que o Impetrante 
pretende atribuir.

O que o art. 6o. do Código de Processo Civil disciplina é a chamada 
"substituição processual", caso em que ocorrerá a denominada legitimação ex
traordinária. já comentada antenormente. É a hipótese da ação popular em que 
se reconhece legitimidade em qualquer cidadão para propor a ação. É também a 
hipótese disposla.no art. 3o. da Lei 1.533/51 (Mandado de Segurança), onde o 
Impetrante não se enquadra como substituto do titular originário.

Diante do que foi dito, e sem equívoco, tenho que o Impetrante não é 
parte legitima para impetrar mandado de segurança.

DO QUANTO FICOU EXPOSTO e, pelo mais que dos autos consta, sem 
exame do mérito, JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no 
art. 267 inciso VI do Código de Processo Civil, por não concorrer uma das con
dições da ação, a legitimidade ativa

Condeno o Impetrante no pagamento das custas processuais, deixando de 
condená-lo nos honorários advocatícios por ser incabível na espécie.

P. R. c Intimem-se.
Cachociro de Itapcmmm-ES, 22 de setembro de 1980.

SlbNEY M. MONTEIRO PÉRES 
Juiz de Direito
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MANDATO. A morte real, ou mesmo a presumi
da, do mandante, extingue o mandato. Nula a es
critura de cessão de direitos lavrada pelo manda
tário, após o desaparecimento da mandante. 
(Sentença do Juiz de Direito José Rodrigues B. Matos)

Vistos, etc.
A 2a. Curadoria de Ausentes, nos autos de arrecadação dos bens de 

D. E. F. T., propôs a presente ação ordinária para anulação parcial da escritura 
de promessa de cessão de direito contra L. M. e X. S,, ambos qualificados na 
inicial.

Em prol da sua pretensão, alega que: “Por força de escritura de procura
ção lavrada às fls. 73v. do livro 132 do Tabelião do 14o. Ofício de Notas desta 
cidade, em 30 de junho de 1961, D. E. outorgou ao advogado L. M. poderes pa
ra "prometer vender e transferir e efetivar qualquer um desses contratos, assi
nando quaisq'uer escrituras, recebendo e dando quitação, inclusive por docu
mento particular, representando-a perante quaisquer repartições ou particula
res, pessoas físicas ou jurídicas transmitindo domínio e posse, ficando, enfim, 
dito procurador investido de todos os poderes necessários para executar os atos 
indicados nesta, tudo com relação ao apartamento em construção no. 161, da 
Av. A., 185, em São Paulo, capital do mesmo nome e fração ideal correspon
dente ao mesmo, pelo que poderá conbinar preço, prazo, juros, cláusulas e con
dições, especialmente com referência ao apartamento da P. B., digo condições, 
poderes esses que poderá usar também em relação ao apartamento 1001 da 
P. B.. 132, e fração de solo correspondente".

Alega, mais, que nesta qualidade, em 30 de novembro de 1961, firmou o 
primeiro réu esentura de promessa de cessão de direito do referido imóvel, a fa
vor do segundo dito, e do qual era promitente compradora a outorgante, escri
tura lavrada no mesmo tabelião, livro 1035, fis. 66, pelo preço e condições que 
nela figuram, salientando a redação confusa do mencionado instrumento procu- 
ratório, em termos de suscitar dúvidas, teria ele passado despercebido a tercei
ros que não a própria outorgante, não fosse o escândalo D. T. chamar a aten
ção da Justiça para a relação de mandante e mandatário.

Sustenta, ainda, que posto em foco o procedimento do primeiro réu, dili
gências diversas foram realizadas, entre elas a destinada a apurar a eventual fal
sidade ideológica do instrumento procuratóno que lhe outorgou D. T. Exames 
periciais foram realizados por respeitáveis técnicos, concluindo'com observa
ções altamente comprometedoras da lisura no lavramento do ato. Tendo, entre
tanto, aqueles peritos concluído pela autenticidade da assinatura, não pode o 
mencionado instrumento ser tido totalmente por nulo ou irrigo.

Sustenta que, na forma do art. 1.316, II, do Código Civil, o mandato se 
extingue pela morte ou interdição de uma das partes e, na espécie dos autos.
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"embora nâo se comprove a morte legal da outorgante, seu desaparecimento de 
longa data, mais de oito anos, assim como a condenação do outorgante pelo 
Tribunal do Jún da Comarca de Rio Claro, à pena máxima por crime de homi
cídio qualificado (latrocínio) estão a impor a conclusão de que, efetivamente, 
D. T. foi morta ao tempo em que se constatou seu desaparecimento, ou seja, 
fins de 1961, após a assinatura da procuração c antes da promessa de cessão dos 
direitos aquisitivos relativos ao questionado imóvel.

Sustenta, mais. "que se tratando de sucessão provisória, não tendo deixa
do procurador porque por tal se entende o advogado a quem se defenu poderes 
especiais para a prática de atos específicos, alienação somente se podería consu
mar pela forma disposta no artigo 475 do Código Civil, ou seja, através de auto
rização judicial”.

Diz que esta cautela não foi tomada pelo procurador, o qual cm 30 de de
zembro de 1961, quando a outorgante já desaparecera, firmou a escritura de 
promessa de cessão dc direitos, praticando ato nulo, por isso que, alega, prati
cado por mandatário portador de instrumento ineficaz, precísamente na parte 
relativa ao objeto da transação; e praticado após o desaparecimento da outor
gante, quando a disponibilidade dos imóveis já se transferira para a competên
cia judicial.

Finaliza pedindo a procedência com a decretação da nulidade dos atos 
públicos mencionados nos itens 1 e II da peça vestibular, destituído o segundo 
réu da posse do imóvel.

Citados, contestou tempestivamente o segundo réu, o mesmo não ocor
rendo quanto ao primeiro, o qual somente um ano e nove meses após a juntada 
do mandado dc citação peticionou às lis, 79.

Em sua defesa, diz o segundo réu, levantando preliminares de incompe
tência do Juízo, por isso que o imóvel por ele adquirido não pertence a D. T„ c 
ser a ilustrada Curadoria de Ausentes parte ilegítima ad procession e ad cau
sam. "

Quanto ao mérito, sustenta que dos três pontos fundamentais em que se 
baseia a inicial para pedir a anulação da escritura dc promessa de venda (sic) c 
consequente anulação da escritura de procuração, ou sejam: que a procuração 
outorgada é verdadeira, mas foram acrescentados, depois de lavrada, poderes 
para o fim dc vender imóveis, o que torna os acréscimos nulos; que L. M. foi 
condenado como assassino de D. T.; e que tendo sido a escritura lavrada após 
a morte da outorgante, o mandato se extinguira.

Sustenta que, ao contrário do que alega a autora. L. M. foi absolvido não 
só quanto ao homicídio, como quanto á falsificação da procuração, transcre
vendo o quesito formulado no Tribunal do Júri, sobre a falsificação.

Diz que se a Justiça Criminal reconheceu que L. M. não se utilizou da 
procuração objeto da anulação para a venda de imóveis de D. T.. não mais po-

177



dcrá scr reaberta a questão, na forma do art. 66 do Cód. de Proc. Penal, sendo 
lícita a mencionada procuração, não havendo razão para a presente ação.

Sustenta, mais. que através do processo administrativo não ficou prova
da qualquer intenção de falsificação da procuração. Quanto ao mandato, a de
claração do escrevente A. P. não foi desmentida, provado que D. T. esteve cm 
Cartório e assinou a procuração c a carta, por cópia, prova que a outorgante 
informou a L. M. que iria a Cartório assinar a procuração para venda dos imó
veis.

Sustenta, finalmcntc. que não foi fcit'1 qualquer prova da falsidade da es
critura de procuração c a ptova de que houve acréscimo no mencionado instru
mento por si só não traz nulidadc. ainda mais porque foi ressalvado pelo escre
vente.

Ouvida a Fazenda Estadual, esta subscreveu os termos da inicial, reque
rendo juntada de peças extraídas do inquénto c a apensaçáo deste, no que foi 
atendido.

Réplica às lis. 41. Saneado o processo às fls. 47. quando foram rejeitadas 
as preliminares arguidas e decretada^ revelia do primeiro demandado, tendo o 
segundo agravado no auto do processo, quanto à ilegitimidade ad procession. 
Deferida prova pericial, formulados os quesitos apenas pela autora. Pcticionou 
o réu M. S.. pleiteando a dispensa da prova técnica, sob o fundamento já cx pen
dido na contestação ou seja a impossibilidade no Juízo Cível — decidir sobre fa
to já declarado inexistente no Juízo Criminal. Ouvidas a autora e a Fazenda foi 
mantida a prova por despacho de fls. 72/75. Ingressa nos autos o réu L. M. pe
dindo reconsideração do despacho saneador (lis. 79/84). Onze meses após o de
ferimento de provas, o segundo réu apresenta perito e oferece quesitos (fls. 92/
3).

Vieram os laudos periciais sobre os quais se manifestaram as partes.
Na audiência de instrução e julgamento tudo ocorreu como se vé da as

sentada. Em apenso os autos do inquérito administrativo e da arrecadação. 
Tudo atentamente examinado.
Matéria com decisão preclusa, mas reiterada nos debates, a que se refere a 

coisa julgada, sustentando os réus ter o Tribunal do Júri da Comarca de Rio 
Claro absolvido o primeiro réu da infração penal pela prática de uso de procura
ção adulterada mencionada, quando respondeu o Conselho de Sentença negati- 
vamente ao quesito:

“O réu utilizou uma procuração outorgada em seu favor por instrumento 
público, por D. T., e adulterada por terceiro, para venda de bens imóveis 
de propriedade da outorgante, a mesma D. T.?”
Como dito, questão com exame precluso pelos despachos saneador c o de 

fls. 72, quando examinaram a preliminar de incompetência deste Juízo, cujos 
fundamentos os faço meus nesta oportunidade.
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Invocam os réus, em prol da sua tese o art. 66 do Cód. Proc. Penal, sem 
razão entretanto, como já demonstrado no despacho mencionado.

Com efeito, na lição do saudoso Ministro Ary Franco, somente quando 
ocorre "a existência de provas da inexistência do fato" é que não se poderá rea
brir a questão no Juízo Civil. Melhor dirão suas palavras:

"O primeiro elemento a ser examinado no problema penal é o da existên
cia do fato delituoso, e, a esse respeito, o julgador poderá chegar às se
guintes conclusões: a) existência de provas da inexistência do fato; b) fal
ta absoluta ou insuficiência de provas de sua existência; c) prova plena de 
sua existência".
Concluindo o ilustre comentador da nossa lei adjetiva penal:
"Desde que a sentença absolutória no juízo criminal não conclua pela hi
pótese da alínea “a”, o interessado (ofendido, seu representante legal ou 
seus herdeiros) poderá propor ação cível". Cód. de Proc'. Penal vol. I. pág. 
156.

Ora. perante o Tribunal do Jún não ficou certa a existência de provas da 
inexistência do fato delituoso, cuja autoria é atribuída a L. M. pelo uso ilícito 
da procuração, nem se esta fora ou não adulterada.

Por outro lado. composto o Tribunal de Júri (Conselho de Sentença) de 
juizes de fato. não podería como não pode, examinar e decidir sobre matéria de 
direito, sendo nulo o que a respeito julgar. Assim têm decidido os Tribunais, 
verbis:

“Ê nulo o julgamento quando o Júri venha a questionar sobre matéria pu
ramente jurídica, a qual a de saber se alguém está exercitando direito e se 
esse exercício é regular”.
E mais:
"Sc o quesito é formulado de tal forma que possa gerar perplexidade 
jurados e envolvendo ao mesmo tempo indagação de natureza jurídica, 
ocorre nulidade do julgamento". Ind. Geral da Rcv. Forense - vols. 228, 
pág. 315, e 227. pág. 339.
Desta forma, absolvido ou condenado o primeiro réu pelo Tribunal do 
Júri da Comarca de Rio Claro, não impede que se abra a questão versada 
nestes autos, como o fez o ilustre Dr. Curador de Ausentes.

aos

li - Dispensa exame a prova de que a procuração sofreu acréscimo indevi
do, justamente para nele inserir poderes “cspccialmente, com referência ao 
apartamento no. da P. B., digo condições (sic) poderes esses que poderá usar 
também com relação ao apartamento 1001 da P. B., 132 c fração correspon
dente”. Laudo do Dr. Perito dos réus - fls. 118.
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Inlormando os Srs. Peritos do Institudo de Criminalística:
"A procuração questionada, em seu texto, não é de nenhum modo pro
duto de lavra normal e de um só facto gráfico, mas antes, o resultado dc 
apostos, feitos em momentos diferentes, não tendo havido por parte do 
autor, o Escrevente A. P., maiores preocupações em produzir um todo 
homogêneo c uniforme, mascarando, assim, os acréscimos''. Grifei, (fls. 
37 do Inquérito Administrativo).
Provado está que mencionado acréscimo na procuração foi feito após a 

assinatura da mandante, esclarecendo o Escrevente A. P.: "Que as ressalvas inse
ridas no texto lavrado foram feitas pelo depoente depois dc haver a outorgante 
não só assinado o instrumento, como também se retirado do Cartório, pois co
mo disse, a outorgante estava muito apressada” (fls. 39v ).

Constata-se, pois, que o instrumento de mandato foi indevidamente alte
rado no que havia de substancial, não tendo validade jurídica para o fim a que 
se destinava, por isso que ensina Afonso Dionísio da Gama:

“Reputa-se parte substancial do documento aquela em que se declara a 
data, os nomes das partes, o objeto de que se trata e as condições do con
trato”. Grifei. Das Procurações - pág. 128.
Antes pontifica o douto jurista:
“Não são atendiveis, e antes se devem rejeitar como nulos, por lhes faltar 
força probatória c fé jurídica, pois instrumentos de procuração, quer pú
blicos, quer particulares, cm original ou em traslado, que estiverem cance
lados, raspados, riscados, borrados em lugar substancial e suspeito-, os que 
se acharem entrelinhados ou emendados, não sendo a emenda complcta- 
mente ressalvada antes das partes e testemunhas assinarem, e, finalmente 
se não devem atender aqueles em que houver diversidade de tinta, princi
palmente sendo em lugar que faça suspeitar falsidade”. Op. cit. idem. 
Ademais, declarou o primeiro réu (fls. 158v.) que “a procuração visava 

exclusivamcnte a venda do imóvel objeto deste processo e foi a mandante que 
acrescentou poderes para venda do imóvel situado em São Paulo”, o que não c 
verdade, por isto que o acréscimo inseriu poderes para a venda do imóvel da P. 
B., 132, apto. 1001, como assinalado pelo Dr. Perito dos réus.

Ainda falseou a verdade o réu L. M. quando diz que D. T. acertara deixar 
procuração para venda do imóvel. Na carta de fls. 30 dizia ela que ia passar pro
curação sobre “o Basilea e o Massilia, em termos comerciais”.

A estas provas não se pode pôr dc lado a prova indiciária, tendo em consi
deração a personalidade do primeiro réu tão bem retratada às fls. 7, provado, 
assim, o erro substancial na outorga do mandato, é este nulo na forma dos arts. 
86 a 89 de Código Civil.
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Ill - De posse de um instrumento adulterado, sem validade jurídica, como 
provado e demonstrado acima, o primeiro réu, mancomunado com o segundo, 
dele se utilizou vendendo o apartamento em questão.

O mais grave, acentuo, é terem eles passado a escritura de compra e venda 
quando já desaparecida a suposta mandante.

Com efeito, a procuração data de 30 de junho de 1961 e a lamentável 
ocorrência policial que culminou com o desaparecimento de D. T. data de 29 
de junho de 1961, até por aqui se vê a impossibilidade de haver sido a procura
ção passada na data nela consignada,

Pois bem, desaparecida a suposta outorgante, em 29 de junho de 1961, a 
4 de dezembro de 1961, ou seja, seis meses após a ausência de D. T. por cuja 
ação estava L. M. acusado como seu autor, não se detiveram os réus diante de 
tão grave fato e contrataram, em concluio, a venda do imóvel se utilizando, o 
primeiro deles, de uma procuração sem validade jurídica e quando ausente de 
fato a mandante.

Segundo dispõe o art. 1.316: que cessa o mandato:
11 - Pela morte ou interdição de uma das partes.
A ausência presumida da outorgante impedia de o outorgado usar dos po

deres que lhes foram dados, pois, como pontifica o já invocado Dionísio Gama: 
"O contrato de mandato, responde Troplony, foi principalmente criado 

o interesse do mandante. É a vontade deste último que o sustenta, e
essen-

para
quando esta vontade deixa de existir, o mandato, faltando sua base 
ciai aniquila-se”. Op. cit. pág. 98.

Com o desaparecimento presumido de D. T. sua vontade se extinguiu, o 
mandato cessou. Tinham os réus, como dito, plena c cabal ciência da ausência 
de fato, a qual data de I 2 anos, mas mesmo assim, acertaram a compra e venda. 
Evidente que não esperavam a presente ação, não deixando herdeiros, quem se 
interessaria cm anulai a fraudulenta venda?

Mas sem eficácia jurídica a mesma, por isso que:
"Para eficácia de venda feita por mandatário após a morte do mandante, 
é-necessário demonstrar que o procurador ou adquirente não tinha ciên
cia daquele fato”. Ind. Rev. Forense - vols. 157 a I 80 - pág. 88.
O desaparecimento ou morte de D. T. era do conhecimento dos réus, co

mo dito, não podia o mandatário usar da procuração, sabendo da ausência ou 
morte da mandante.

Pelo exposto,

JULGO procedente a ação para declarar nula a escritura junta ao proces
so do alvará em apenso concernente à venda do apartamento 1001 da P. B„ 
132. nesta Cidade, contratada entre L. X. e D. T..Condeno os réus no pagamen-
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to das custas do processo e nos honorários do advogado em vinte por cento so
bre o valor dado à causa, pagos ao Estado da Guanabara.

Transitado em julgado esta sentença, abra-se vista ao ilustre representante 
do Ministério Público para o procedimento penal contra os réus e o Escrevente 
A. P..

P. R. I.
Rio de Janeiro, 3 de julho de 1973.

JOSÉ RODRIGUES BATALHA DE MATOS 
Juiz de Direito
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NULIDADE DA REELEIÇÃO de membros da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereado
res, embora para cargos diferentes do biênio ante
rior. Proibição legal. Procedentes pretorianos. 
(Sentença do Juiz de Diieito Ulysses Monteiro Ferreira)

Comarca de Paraty 
Processo n° 150/79

Vistos, etc.
Tratam os presentes autos de Mandado de Segurança impetrado por A. R. 

A. B., N. C., E. A. R. e B. M. M., todos qualificados a fls. 02, vereadores da Câ
mara Municipal de P., contra a CÂMARA MUNICIPAL DE P., postulando os 
impetrantes a anulação da eleição da Mesa Diretora da Câmara impetrada, ocor
rida na data de 19 de março do corrente ano, sob a alegação de que os mem
bros eleitos foram reconduzidos à Mesa Diretora, embora para cargos diferen
tes, ferindo frontalmente o disposto na alínea “h", do parágrafo único, do arti
go 30, da Constituição Federal, bem como o inciso II, do artigo 184, da Consti
tuição do Estado do Rio de Janeiro e a Lei Orgânica dos Municípios, no inciso 
II, do artigo 58 e em seu artigo 65.

Discorrendo mais sobre os fatos iherentes à ação, dizem os impetrantes 
que na data de lo. de fevereiro de 1977, a Câmara Municipal impetrada proce
deu à eleição da Mesa Diretora-Comissão Executiva, para o biênio 1977/79, 
tendo sido eleitos os vereadores A. M. O. F.-Presidente; H. S. F.-Vice-Presiden
te; M. C. B.-lo. Secretário e B. M. M.-2o. Secretário, empossados naquela mes
ma data. Que, posteriormente, face à renúncia de H., foi efetuada nova eleição, 
ficando constituída a Comissão Executiva dos seguintes membros: Presidente- 
A. M. O. F.; Vice-Presidente- P. D. C. M.; lo. Secretário - M. C. B. e, 2o. Secre
tário- B. M. M.

Continuando sua manifestação, diz a inicial mais que para o biênio 1979/ 
1981 a Câmara Municipal nada mais fez do que mera troca de cargos na Mesa 
Diretora, com referência à Presidência e à Vice-Presidência, eis que elegeu P. D. 
C. M. para a presidência e A. M. O. F. para a vice-presidência, constituindo-se a 
Mesa Diretora dos seguintes membros: Pressente - P. D. C. M.; Vice-Presidente- 
A. M. O. F.; lo. Secretário - B. N. S. c, 2o. Secretário - E. A. R., ferindo por
tanto, no dizer dos impetrantes, os dispositivos legais supra mencionados.

À inicial acostaram os impetrantes os documentos de fis. 11 usque 38.
Notificada a ilustre impetrada, por seu Presidente, fez vir aos autos as in- 

fomações de fls. 41 usque 49, pretendendo fulminar a pretensão dos impetran
tes alegando, para tanto, em palavras preliminares, não ser o mandado de segu
rança meio hábil para a meta colimada, bem como não terem eles, os impetran
tes, legitimidade para a causa e nem interesse de agir.

Em abordando o mérito do pedido, afirma a impetrada, citando doutrina- 
dores e jurisprudência do Estado de São Paulo, que não há que se falar em nuli- 
dade de eleição para a Mesa Diretora, eis que seus integrantes não foram rcclci-

183



tos, mas eleitos, porque tomaram assento em cargos diferentes daqueles que 
exerceram no bicmo anterior. Diz mais, que os própnos impetrantes, em épocas 
anteriores, foram reconduzidos á Mesa Diretora, nas mesmas condições que o 
foram os atuais componentes.

Postulou, por derradeiro, o acolhimento das preliminares suscitadas ou a 
denegação do mandado, e juntou á peça contcstatóna os documentos de fls. 48 
usque 59.

O ilustre, culto c dinâmico representante do Ministério Público nesta Co
marca fez inserir nos autos seu erudito parecer de fls. 61 usque 69, opinando 
pela concessão do writ.

E. assim, vieram-me os autos conclusos.
RELATEI. DECIDO.
Minha primeira verificação da tessitura se prende, obviamente, à aprecia

ção das teses levantadas em matéria preliminar.
Ten|io para mim. data véma, que as preliminares não merecem acolhida. 

Não há que se falar ser o mandado de segurança procedimento atípico para o 
caso.

A Lei 1.533/51, em seu artigo lo., estabelece, verbis:
Art. lo. - Conceder-se-á mandado dc segurança para proteger direito lí
quido e certo, não amparado por habeas-corpus. sempre que, Üegalmcn- 
tc ou com abuso dc poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio 
dc sofré-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 
quais forem as funções que exerça.
Certo que as eleições da Mesa Diretora constituem os denominados atos 

intenta corporis, gcralmente não sujeitos à apreciação do Poder Judiciário. 
Mas, certo também que quando tais atos são eivados de vícios tais como incons- 
titucionalidadc. ilegalidades ou infnngéncias regimentais, toma-se lícito a inter
ferência do Judiciário. E o caminho próprio é o mandado de segurança, porque 
constitui direito líquido e certo o membro dc uma Câmara de Vcradores zelar 
pela preservação da legalidade na formação da Mesa Diretora, órgão executivo 
dessa Câmara. E constitui um direito líquido e certo, também, porque ampara
do na forma constitucional que proíbe a reeleição dos membros da Mesa. 0 
mérito do pedido, que é a interpretação da norma, não obsta a que o direito de 
postular por via mandamcntal. estnbado na norma, seja tido como líquido e 
certo, como bem aludiu o culto doutor Promotor dc Justiça. "O direito, quan 
do existente, é sempre liquido e certo; os fatos é que podem ser imprecisos c 
meertos, exigindo comprovação c esclarecimentos para propiciar a aplicação do 
direito invocado pelo postulante", afirmou Hely Lopes Meirclles. in Direito Ad
ministrativo Brasileiro, pág 559.
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Tém, pois, os autores, também, legitimidade para a causa e interesse em
agir.

Ora, sSo os impetrantes vereadores da Câmara impetrada, sujeitos, pois, 
às consequências dc seu funcionamento sob a direção de uma Mesa Diretora 
eleita iiegalmente. Qualquer deliberação dc plenário ou da Mesa, ou decreto-le- 
gilativo, de interesse de qualquer dos impetrantes, poderá ter, a qualquer tem
po, sua nulidade declarada, se reconhecida a nulidade da eleição da Mesa Dire
tora. Há, pois, legititnatio ad causam dos impetrantes. E há, também, interesse 
de agir, porque em sendo anulada a eleição e em estando os atuais componentes 
da Mesa impedidos de serem eleitos, há o direito de cada um dos impetrantes 
de concorrer à eleição e da Comissão Executiva participar.

Inacolhíveis, assim, as preliminares.
Em apreciando a questão de mérito, certo é que a decisão da lide depen

de da interpretação que se dé à letra "h", do parágrafo único, do artigo 30, da 
Constituição Federal, verbis:

Art. 30 - A cada uma das Câmaras compete elaborar seu regimento inter
no, dispor sobre sua organização, polícia e provimento de cargos de seus 
serviços.
Parágrafo único - Observar-se-ão as seguintes normas regimentais:

h) será de dois anos o mandato para membro da Mesa de qualquer das Câ
maras, proibida a reeleição - grifei.
Segundo lição de Pontes de Miranda, trazida aos autos a fls. 43 pela impe

trada, “a Mesa é o órgão diretor da Câmara Municipal, geralmente consti
tuída por um Presidente, um Vice-Presidente, um ou mais Secretários e Tesou
reiro, se necessários, eleitos entre os vereadores em exercício, observado o crité
rio de representação proporcional, na forma que dispuser o regimento intemo”. 
Conclui o mestre sua lição com a seguinte afirmação: “Para o mesmo cargo, eis 
que se fosse para qualquer outro cargo, nas pequenas Câmaras não haveria nú
mero suficiente de vereadores para esse rodízio".

Certo o aplaudido mestre quando define o que seja a Mesa de uma Câma
ra Municipal e sua constituição. Mas, data vênia, ouso discordar do insigne 
tre quando interpreta casuisticamente os dizeres da letra “h”,do parágrafo úni

co, do artigo 30. da Constituição Federal, porque, além de tudo, sua interpreta
ção se fez visando as chamadas "pequenas Câmaras”. Tão parcial foi sua inter
pretação, que se esqueceu o mestre do princípio assente em hermenêutica de 
que “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir”.

De fato, a Lei Máxima ao estabelecer que é defeso a reeletção para 
bro dc qualquer Câmara, não fez a distinção se para o mesmo cargo ou não. Es
tabeleceu. objetivamente, para membro de qualquer Câmara. Portanto, data 
máxima vênia, se o legislador pátrio não fez a distinção, é de se ter a proibição

mes-

mem-
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como aplicável à eleição para a Mesa da Câmara. Aliás, a mesma lição de Pontes 
de Miranda, diz que a Mesa c constituída por membros eleitos entre os vereado
res em exercício. Vê-se, pois. que a eleição se procede para a Mesa Diretora pre- 
enchendo-se. postcriormentc, cada cargo da Mesa, também por eleição. Só que 
no caso da Câmara impetrada, conforme informação de lis. 45, a eleição se faz 
diretamente para o cargo que pretende o candidato ocupar na Mesa. isto é. pro- 
cede-sc a, apenas, uma eleição. Tal prática, no entanto, não tira a eficácia da 
proibição constitucional, porque se o candidato é eleito diretamente para o car
go, simultaneamente foi eleito para a Mesa Diretora, porque é formada a Mesa 
dos cargos preenchidos.

O Estado do Rio de Janeiro, ao legislar sobre a Organização Legislativa 
do Município, fez inserir na Lei específica não apenas a vedação constitucional, 
mas deu a ela interpretação devida, dispondo que, verbis:

Artigo 63 - O mandato da Mesa será de dois anos, proibida a reeleição de
qualquer de seus membros.
Deixou claro o legislador estadual que a proibição da reeleição atinge os 

membros da Mesa. E tenho para mim que o legislador estadual atendeu ao obje
tivo do legislador federal.

A alegação da impetrada de que a acolher-se a pretensão dos impetrantes 
estar-se-á permitindo a subversão do princípio universal de que a maioria é que 
tem o poder de decisão, e também o de comando, data venia. merece repulsa, 
porque partida de um órgão representativo do povo, característico de um regi
me democrático, em que a minoria também tem reconhecidos os seus direitos. 
Além do mais, tal pretensão não obsta a que o partido majoritário ocupe os car- 
gos-chaves das Mesas Diretoras, como bem expôs o ilustre representante do Mi
nistério Público. Basta, apenas, que a Câmara reduza a composição de sua mesa 
diretora, c que o partido majoritário, com a previsão política ordenada, deixe 
de eleger para o primeiro biênio todos os vereadores do partido, para os cargos 
da Mesa Diretora, possibilitando assim que, no segundo biênio, mantenha os 
cargos principais ocupados por seus correligionários, deixando que se eleja para 
os cargos de menor expressão vereadores do outro partido. Tal solução, nodizer 
do lúcido doutor Promotor, vem em prol de uma composição proporcional da 
mesa diretora dando-lhe maior representatividade, como soc acontecer nas órbi
tas estadual e federal.

Quanto à alegação da impetrada de que na Câmara de Paraly desde 1971 
ocorreram diversas eleições nas mesmas condições à pretendida anular, nenhum 
efeito tais ocorrências produz. Se antes vereadores foram reeleitos para a Mesa, 
embora para cargos diferentes, não constituem tais precedentes base para a 
mantença de uma eleição nula. Um erro não justifica outro, data vénia.

Finalmente, quanto ao julgado único citado no.bojo das informações da 
ilustre impetrada, tenho para mim que melhor decidiu o Tribunal do Estado do
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Rio de Janeiro, que ao julgar a apelação cível 625,entendeu por unanimidade 
de confirmar a sentença que decidiu hipótese exatamente idêntica á destes au
tos. Aliás, tenho para mim que a decisão única, citada pela impetrada, oriunda 
do L-stado de São Paulo, foi estribada na Lei Orgânica do Município daquele 
Lstado. que permitiu a reeleição para cargos diferentes da Mesa, dispositivo 
aquele que tenho como inconstitucional.

O acolhimento da pretensão dos impetrantes, com a consequente decla
ração da nulidade das eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Para- 
ty. para o biênio I97Õ/I98I. é decisão que se impõe.

Pelo exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta. JULGO 
PROCEDENTE o pedido para conceder, como de fato concedo, a ordem impe
trada para deparar, como de falo declaro, nula a eleição da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Paraty. para o biênio 1979/1981. ficando consequente
mente destituídos de seus cargos todos os seus componentes.

Marco o prazo de 10 (dez) dias para a realização de novas eleições para a 
composição da Mesa Executiva, devendo ser obedecidos cstritamcntc os precei
tos constitucionais e dqnais normas legais.

Dé-sc ciência à impetrada, nos moldes do que preconiza o artigo 11. da 
Lei 1.533/51.

Custas pela impetrada e ausência da cominação de verba advocatícia, não 
vencida na espécie.

Desta decisão recorro ex-officio para o Egrégio Tribunal de Justiça do Es
tado do Rio de Janeiro,

P. R. I.
Paraty, 26 de julho de 1979.

ULYSSES MONTEIRO FERREIRA 
Juiz de Direito
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AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. 
Direito de visita atribuído aos avós em relação 
aos netos, bem como o de tê-los em sua compa
nhia em parte do período de férias escolares. Ne
tos, órfãos de pai e mãe, confiados, por testamen
to, à tutela de terceiro.
(Sentença do Juiz de Direito Monir Kalil Nahid)

6a. Vara de Família 
Processo n° 42.728

Vistos, etc.
L. S. e I. M. S., casados, ele brasileiro, oficial reformado da Polícia Militar 

e ela. portuguesa, do lar, ajuizaram a presente Ação de Rito Ordinário na qual 
objetivam a regulamentação de visitas dos seus netos, contra V. L. S. M. S., bra
sileira. desquitada, professora, tutora dos menores. Alegam, em suma, que seus 
netos. M. e F.. nasceram do casamento de sua filha M. L. M. S. M. S. com 
M. L. M. S.. ambos falecidos; que com o falecimento do genro M., já falecida 
antes a filha, ocorrido em 16/5/77, os menores passaram à tutela da ré, em ra
zão do testamento feito pelo pai de ambos, no tabelião do 13° Ofício de Notas 
e que é objeto de anulação no Juízo Orfanológico; que a partir da morte do pai 
os menores não mais se avistaram com seus avós maternos e são impedidos de 
fazê-lo pela ré; que esta impede qualquer aproximação, embora as crianças an
gustiadas careçam de maior contato com os autores, sendo que se encontram 
sob tutela em seu prejuízo, pois mantinham estreito grau de afetividade com os 
avós. ao contrário da ré; que ã tutora, ré, coube a guarda dos seus três filhos, 
pois é desquitada. e assim além de ter os netos dos autores, ainda estuda e tra
balha o que a impede de cuidar dos mesmos; que sem o respaldo judicial jamais 
a ré permitirá a convivência dos menores com os avós. Pedem que lhes seja con
cedida a visitação aos menores, nos fins dc semana alternados, ficando certo 
que aos sábados, pela manhã, as crianças serão apanhadas pelos autores e devol
vidas na noite de domingos, como também alguns dias das férias escolares 
(conf. pet. mie. de fis, 2 a 20).

A ré ofereceu resposta na qual contesta o pedido com a argtiição prelimi- 
na de nulidade do processo por não haver sido anteriOrmente intimado o Minis
tério Público em ofensa aos arts. 84 e 246 do Código de Processo Civil, Ainda 
alega como matéria vestibular do mérito, que os autores não têm apoio algum 
na lei que ampare sua pretensão, já repelida pela antiga jurisprudência, sendo 
ainda “inepta a petição inicial por lhe faltar pedido ou causa de pedir e por ser 
juridicamente impossível”. No mérito afirma que os menores jamais foram pro
curados pelos autores, seus avós, antes da morte do pai deles; que estes não de
sejam estabelecer convívio com os autores, tendo um deles, M., de 14 anos de 
idade, se dirigido ao Juízo neste sentido; que não se pode deduzir do fato de 
trabalhar a ré que esta deixe de prestar assistência aos menores, pois estes vão e 
voltam do colégio, onde ela é Diretora.-sempre em sua companhia; que o menor
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F. tem apenas 11 anos, mas poderá confirmar tudo quanto disse ao seu irmão 
M.Pede que sejam acolhidas as preliminares e, no mérito, julgada improcedente 
a ação com as cominações processuais (conf. fls. 29/50).

Após terem sido ouvidos os menores em segredo de justiça e enviada in- 
fomação médica a respeito da autora, foi proferido o despacho saneador 
que as partes oferecessem recurso contra o mesmo (conf. fls. 51, 52 a 57 e 58).

Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento na conformidade do 
respectivo termo, presente a D. Curadoria de Família que pediu vista dos autos 
e se manifestou sobre o mérito, no sentido da procedência da ação (fls 66 a 
78).

sem

POSTO ISTO, TUDO VISTO E EXAMINADO, DECIDO:
Rejeito a preliminar argüida pela ré, quer no que tange ao não pronuncia

mento do Ministéno Público, quer no que se refere de legitimidade dos autores 
para a propositura da ação. Houve, efetivamente, ausência da Douta Curadoria 
de Família na fase inicial do processo. Mas esta veio a sé manifestar a tempo no 
curso do processo, pois se encontrava presente já na Audiência de Conciliação, 
Instrução e Julgamento. Assim teve o processo a honrosa interferência do órgão 
do Ministério Público a tempo de examinar, ao vivo, todas as provas constantes 
dos autos e, ainda, de se manifestar não só quanto à preliminar que entendeu 
dever ser afastada desde logo, como também opinou pela procedência da ação 
quanto ao mérito. Não houve, pois, qualquer prejuízo nem quanto ao manda
mento legal nem quanto a qualquer das partes litigantes. No que concerne às 
demais preliminares, são as mesmas rejeitadas porque interferem em o próprio 
mérito como se segue.

O direito dos avós quanto à visita dos netos tem sido tranquilamente re
conhecido pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, inclusive do Egrégio Su
premo Tribunal Federal, assim como pelos eminentes civilistas pátrios, comoé 

de Washington de Barros Monteiro mencionado pelo excelente parecer 
de fls. 76/8 da ilustrada Curadoria de Família. Assim, adotam a mesma orienta
ção os seguintes acórdãos: “Os avós têm legítimo interesse em pedir que o juiz 

.ordene sejam visitados pelos netos” (Ac. un. de 5'/4/55 da 2a. Turma do STF 
no Rec. Extraord. 12.176, Rei. Min. Hanemann Guimarães in Arq. Judiciário, 
vol. 117, págs. 432/433). “Tem os avós direito de visita aos netos sem restri
ções ou fiscalização” (Ac. un. de 18/8/1949, da la. Turma do S. T. F. no Rec. 
Est. 14.929, Rei. Min. Barros Barreto in Rev. Forense, vol. 127, pág. 387). Ve- 
ja-sc "Direito de Família” de Azevedo Franceschini e Antonio de Sales Olivei
ra, vol. Ill, “filiação/visitas a descendentes”, págs. 2054 a 2062. A jurisprudên
cia que ali se encontra confere aos avós o direito de visitas até mesmo 
do há oposição dos pais, por entender que o pátrio poder já não pode ser .enten
dido como um poder absoluto sobre os filhos e que não possa ser judicialmente

o caso

quan-
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examinado quanto ao exercício. Além do mais, o direito de família se baseia 
em fatores de ordem moral e em especial nos vínculos afetivos entre aqueles 
que a compõem, os quais só são possíveis pela convivência. Nada há que justifi
que serem os avós proibidos do convívio com os netos, porque tal seria negar a 
própria essência da organização atual da sociedade ainda fundada na família. 
Vale transcrever trecho do Acórdão referente à mesma matéria, inserido naque
la obra, e cujo relator foi o saudoso Desembargador Miguel Maria de Serpa Lo
pes: “O nosso Código Civil, como sucedeu no Código Civil Francês e em outros 
Códigos, não consignou aos ascendentes, de um modo expresso, o direito de 
manter relações com seus descendentes, mas, como vimos, não pode escapar a 
uma interpretação nesse mesmo sentido, como têm feito a doutrina e jurispru
dência de outros países de legislação em idênticas circunstancias de omissão. 
Entretanto, força é convir, em primeiro lugar, que entre ascendentes e descen
dentes do segundo grau, avós e netos, existem regras positivas de obrigações e 
direitos recíprocos, como sejam: 1) impedimento absoluto de contrair núpcias 
(art. 183, I do Código Civil); 2) prestação de alimentos (art. 397); 3) tutela le
gal (art. 409, 1); 4) direito de sucessão legítima (arts. 1576 e 1603).. . (conf. 
Ac. Un. da 5a. Cám. do T.J. do ant. D.F. 10/12/48 ap. 3372 - R.T. vol. 187, 
892/900).

Além do mais, o tutor não tem poderes inerentes ao pátrio poder. Sendo 
defeso aos pais negar aos avós a visita aos netos, com muito mais razão o será 
ao tutor que deve, apenas, zelar pelo menor no sentido de administrar-lhe os 
bens, dirigir-lhe a educação, dcfcndè-lo e prestar-lhe alimentos, bem como re
presentá-lo em juízo até os dezesseis anos de idade, na conformidade dos arts. 
422 a 431 do Código Civil. Não pode, pois. impedi-lo de ser visitado por seus 
ascendentes ou mesmo dirigir-lhe a educação em tal sentido negativo para a sua 
formação moral. Tanto mais que, no caso em tela, como bem acentuou a Douta 
Curadoria de Família, não logrou a ré fazer qualquer prova desairosa à honora- 
bilidade dos autores e as testemunhas que prestaram depoimento afirmaram ha
ver o melhor relacionamento entre avós e netos ao tempo em que lhes era per
mitida a convivência. A ré. cm seu depoimento pessoal, justificou a recusa à 
pretendida visitação dos avós sob o pretexto de ter sido encarregada de tal proi
bição pelo finado pai dos menores, como se também tivesse que transmitir aos 
netos uma herança de ódio entre os avós. Tal aspecto se evidencia no teor das 
cartas de fls. 34/35.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para conceder aos autores 
a visita aos netos no segundo sábado de cada mês, apanhando-os das mãos da ré 
às 9 (nove) horas da manha c entregando-os às 19 (dezenove) horas do mesmo 
dia, sendo permitido ainda com eles permanecer nos pnmciros 5 (cinco) dias
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das férias de fim de ano. Condeno, outrossim, a ré, no pagamento das custas do 
processo e dos honorários de advogado dos autores, os quais arbitro em Cr S 
5.000,00 (cinco mil cruzeiros) na forma do disposto no art. 20, § 3o, letras a, b 
e c e § 4o, já que se trata de causa de valor inestimável.

P. R. I.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 1978.

MONIR KALIL NAHID 
Juiz de Direito

Sentença confirmada.
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REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Não há reten
ção nem indenização na posse de má-fé.
(Sentença do Juiz de Direito Carmine Antônio S. Filho)

Comarca de Maricá, RJ 
Processo n° 3249

Vistos, etc.
Tratam os presentes autos de Ação de Reintegração de Posse movida por 

J. M. e sua mulher M. G. C. M„ contra C. M. C., sob a égide do artigo 926 e se
guintes do Código de Processo Civil. Todos foram qualificados na inicial.

Aduzem os Autores que a Ré vem morando em uma casa situada cm suas 
terras (deles); que tal não aprovam, pelo que pleitearam a saída da mesma por 
intermédio de regulamentar notificação judicial; que C. M. C. não acolheu ami
gavelmente a pretensão dos Autores, obigando-os a esta medida de Reintegra
ção de Posse, com fundamento no artigo 926 e seguintes do C. P. C., inclusive, 
com requerimento de medida liminar de reintegração.

Citada, a Ré apresentou sua contestação de fis. 28/32, onde suscita que 
os Autores são carecedores de ação, posto que estes registraram indevidamente 
o imóvel. Sustenta ainda que comprou a casa, sem a inclusão do terreno, há 
mais de dezenove anos e que os Autores sabiam que a Ré ali já residia, quando 
compraram o refendo imóvel rural.

Invoca a Ré, finalmente, o deferimento da retenção do imóvel, para le
vantamento das benfeitorias, caso não seja considerada a carência da ação.

A fis. 45/47, os Autores impugnam as preliminares da Ré, reiterando os 
termos da peça inicial.

A fis. 3/7, vamos encontrar a escritura de compra e venda que confirma 
que os Autores são os legítimos proprietários das terras. A notificação judicial 
para a saída da Ré do imóvel vem a fis. 8/18. A seguir (fis. 21), este Juízo, ob
servando a falta de amparo legal, indefere a medida de reintegração liminar, re
querida pelos Autores.

A Ré exibe, fis. 33/34, documento de compra da casa, benfeitorias, aces- 
sões agrícolas existentes e documento de contnbuição sindical. A Ré destaca 
sua pobreza e requer o benefício da gratuidade - o que é deferido por este Juí
zo (fis. 36). A mesma Ré. a fis. 54/55, invoca da importância de ser periciado o 
imóvel para consequente estimação indenizatóna.

A fis. 56/57, temos as especificações de provas . Os Autores juntaram do
cumentos da Superior Instância de fis. 60/63.

O despacho saneador foi proferido a fis. 70. com deferimento das provas 
e designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro 
de 1979, às 14 horas. Este despacho transitou em julgado, sem recurso inter
posto.

De conformidade com as exigências dos artigos 444 usque 457 do Código 
de Processo Civil, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião
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que foram tomados os depoimentos das partes e inquiridas as tesfemunhas 
arroladas. Após, foram ouvidos os singelos debates orais, com a manutenção 
das proposições postulatónas e contestatórias (fls. 82/88).

Declara J. M. a fls. 84, em seu depoimento:
“. . . que ao comprar o imóvel ventilado nesta ação, solicitou da Ré dei
xar o local, não oferecendo para isso, qualquer pagamento à mesma, uma 
vez que não encontrou benfeitorias dc valor que pudesse merecer indeni
zação; que cercou a casa onde estava a Ré, objetivando evitar problemas 
com o gado colocado no pasto ";
Relata a Ré C. M, C. a tis. 85/85v.:
“. . . que está no local há mais de vinte anos, tendo comprado a casa de 
um irmão; que o prédio fora cercado por empregados dos Autores, devi
do o gado ali colocado; que a plantação da Re está bastante reduzida; que 
exerce também a função de costureira; que após conhecer os Autores, re
solveu fazer uma arrumação na casa, aproveitando o casamento da fi
lha.’’;

A testemunha A. C. D. (fls. 86) diz:
". . . que fez o registro das terras dos Autores dentro das normas legais; 
que é Oficial dc Registro Civil da Comarca.”;
Vale a pena citar as declarações da testemunha R. M. R. S. (fls. 86v.):
“. . . que mora perto da casa da Ré; que esta comprou a casa de A. C.; 
que os Autores cercaram a mesma para colocar gado no pasto, chegando 
a queimar a touceira dc cana que existia no local; que a Ré reformou a 
casa sem autorização dos Autores; que entre a casa da Ré e o canavial da 
mesma, existe uma distância de mais ou menos um quilômetro; que os 
Autores notificaram a Ré para deixar o imóvel.”;
A fls. 87v„ declara W. F. O. F.:
". . . que comprava mercadoria da Ré; esta costumava plantar tudo no lo
cal.";
Consignadas foram as declarações da testemunha F. L. O., a fls. 88:

. . que concluiu as obras na casa da Ré após a propriedade ter sido 
comprada pelos Autores; que a Ré plantava no local lavoura branca, co
mo coqueiros, canas, etc.; que a queimada no local e a colocação de gado 
no pasto prejudicaram a lavoura branca da Ré ”;
O depoimento de J. R. O. está a fls. 89:

. . que construiu apenas uma parede na casa da Ré c isto antes da pro
priedade ter sido comprada pelos Autores: que para tal tarefa gastou uns 
quatro dias dc serviço; que havia uma lavoura no local; que a Ré exercia 
tamoCm a função de costureira.”;
Relata M. I. C. a fls. 88v.:

em
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. . que a declarante foi dona da casa onde mora atualmente a Ré; que a 
moradia fora vendida ao cidadão M.; que se trata de uma casa de pau-a-pi- 
que; que deixou lavoura no local; que a Ré plantava para sustento dos fi
lhos; que não recebeu autorização para vender a casa, nem para plantar 
no local."
A certidão de fis. 91 vem regularizar o processo e atender determinação 

contida no despacho de fis. 90.
É O RELATÓRIO.
Com os autos conclusos, apôs analisar e ponderar a matéria neles constan

te, passamos a decidir;
1 - Comecemos por caracterizar o requerimento de fis. 54, no qual a Ré 

pleiteia perícia no sentido de levantar um "quantum” indenizatório. O sanea
mento de fis. 70 não responde a tal pretensão, uma vez que seria prudente, an
tes de tal medida, clarividenciar os direitos da Ré, objetivando a que ela não 
viesse a ter gastos com técnicos antes de se saber seus direitos reais sobre a inde
nização resultante do aferimento pericial.

Para esse Juízo de Direito seria justo que, inicialmente, ficasse comprova
do o direito a indenização por parte da Ré, e seguidamente, utilizando-se do ar
tigo 440 do Código Processo Civil, esclarecer “in” inspeção, com assistência de 
peritos, sobre o valor indenizatório, mantido retido o imóvel.

Seria supérflua a perícia montada em suporte ilegal. Seria o pagamento 
de mais ônus por parte da Ré.

De passagem pelo local, constatamos a pobreza da “lavoura branca” refe
rida pela Ré. Observamos tratar-se de pequena plantação para atendimento do
méstico. Testemunhas revelaram ser a Ré costureira, função incompatível com 
o exercício do lavrador dedicado à terra. Assevera a testemunha M. 1. C. (fis. 88 
verso):

.. que a casa onde mora a Ré foi construída e vendida sem autorização 
dos proprietários das terras.".
Assim, podemos observar que o recibo de compra definitiva de folhas 33 

apenas tem validade em relação ao prédio e não ao terreno sobre o qual ele se 
localiza. E os autos não mostram nenhum documento que legalize o posiciona
mento da Ré no local.

Comprou o barraco construído clandestinamente e estava inteirada de tal 
fato. Não havia entre a Ré e proprietários das terras qualquer vínculo a deslum
brar, mesmo de longe, uma relação a evidenciar boa-fé na localização residenci
al ali.

A construção foi clandestina. A transação da casa foi clandestina. As 
plantaçãos em terreno alheio foram clandestinas - uma vez que não há prova 
de uma autorização para interpenctração cm terreno não pertencente à Ré.
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2 - Não há carência dc ação. llá o interesse de agjr. As partes são legíti
mas e surgem bem representadas.

3 - Os Autores requerem reintegração de posse, comprovando a proprie
dade com documentos legais. Mostram a posse nas terras, com, inclusive, colo
cação de gado nas mesmas.

A Ré pleiteia retenção e conseqücnte indenização de benfeitorias.
4 - É efeito decorrente da posse a indenização das benfeitorias realizadas 

na coisa pelo possuidor. Para o fim de assegurar o ressarcimento das benfeitori
as supra mencionadas, concede a lei ao possuidor direito de retenção. Tal dispo
sitivo legal refere-se apenas ao possuidor de boa-fé. A retenção, como bem diz 
Washington de Barros Monteiro, "é um direito negativo”. Consiste na faculdade 
de sustar a entrega da coisa, até que se indenize o retentor, dentro dos pressu
postos:

a - detenção da coisa;
b - a existência de um crédito do retentor;
c - a relação de causalidade entre esse crédito e a coisa retida.
Os pressupostos indicam no seu item “b” apenas a posse de boa-fé, geran

do um crédito entre autor da ação possessória e retentor. Ao possuidor de má- 
fé cabe apenas direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias. Não lhe as
siste, portanto, o direito dc ser indenizado pelas benfeitorias úteis, nem o dc le
vantar as voluptuárias.

Quanto a estas, ele as perde em favor do proprietário, que as recebe gra- 
tuitamente, como compensação pelo tempo cm que permaneceu privado da 
posse. Esta é a situação do esbulhador, cuja má-fé se ressalta, ao ficar vencido 
na ação posscssóna, não lhe cabendo a retenção.

A posse de má-fé nivela-sc ao ato ilícito, em algumas de suas consequên
cias.

0 artigo 490 define a posse de boa-fé, É aquela em que o possuidor se en
contra na convicção inabalável dc que a coisa realmente lhe pertence.

Ao contrário, é a posse dc má-fé. Está eivada de vício. Posse conseguida 
por força (vi), clandestinamcnte (ciam) ou com abuso de confiança (precário).

5 - Os autos mostram que a Ré detinha a coisa, na espécie “CLAM”. Não 
possuía um “justo título" para fazer lavoura, para beneficiar-se da mesma e 
sem uma documentação legitima para tal exercício e.n terra alheia.

E a posse não pode jamais ser tomada de boa-fé quando não existe uma 
autorização ou elemento comprovador de que a posse foi outorgada pelo verda
deiro proprietário, tendo o adquirente ciência dessa circunstância.

6 - Estamos diante de uma posse de má-fé em que não se observa nenhum 
direito inderuzatório cm favor da Ré, não cabendo, na espécie, a retenção do 
imóvel; não havendo, inclusive, benfeitorias necessárias realizadas.
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7 - Há mais, todavia:
Pelo que estes autos demonstram, a Ré nSo conseguiu provar o tempo de 

sua posse e nem especificar, através de informações pessoais, o volume de 
lavoura branca.

A fls. 85/85v., a própria Ré diz que “sua lavoura está bastante reduzida”. 
Nío traz uma autorização para ingresso nas terras dos Autores, desvelando a 
forma clandestina de interpcnetraçSo no imóvel discutido nos autos.

Com efeito, demonstram os Autores a compra legal da propriedade e pos
se pacífica da mesma.

EM CONCLUSÃO:
e mais do que dos autos consta, Doutrina e Jurisprudência aplicáveis à es

pécie, enfim, seja qual for a perspectiva em que se contemple a questão, julga
mos procedente a Ação de Reintegração de Posse proposta por J. M. e sua mu
lher M. G. C. M., contra C. M. C. a fim de que os Autores sejam reintegrados na 
posse, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o atestado de pobreza de fls. -36; considerando que real
mente a Ré é de poucos recursos, havemos por bem deferir para a mesma total 
gratuidade, absolvendo-a do pagamento dos honorários advocatícios relativos 
ao advogado dos Autores.

Sem custas.
Com as cautelas de estilo e formalidades legais.
Para a publicação desta sentença, designamos audiência para o dia 19 de 

abril deste ano èm curso, às 14 horas.
Registre-se.
Intimem-se.
Maricá, 10 de março de 1977.

sua

CÂRMINE ANTÔNIO SAVING FILHO 
Juiz de Direito

Sentença confirmada.
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AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO RESSAR

CIMENTO de prejuízos decorrentes de recusa 
por parte de estabelecimento bancário de saldar 
letras de cambio emitidas por financeira, sua an
tecessora, sob a alegação de falsidade dos títulos. 
Prescrição não ocorrida. Inaplicabilidade do arti
go 70 da Lei Uniforme adotada pela Convenção 
de Genebra. Prazo prescricional regulado pelo ar
tigo 177 do Código Civil. Falsidade comprovada 
pericialmente Incidência da correção monetária. 
(Sentença do Juiz de Direito Luiz de Souza Gouvéa)

Vislos e examinados estes autos de Ação de Procedimento Ordinário, que 
R. P. F. e R. F. P. movem ao B. M. I.. todos qualificados a íls. 2.

A inicial expõe, em suma. que os autores adquiriram numerosas letras de 
câmbio emitidas pela antecessora do Rdu. C. S. A., e depois de sucessivas expe
riências. com surpresa, viram recusado o pagamento do valor de resgate daque
les títulos, sob a alegação de falsidade dos mesmos. Aduzem ainda os autores 
longa exposição dos latos que originaram o ajuizamentoda causa e pleiteiam o 
ressarcimento pelos p ejuizos sofridos, consubstanciados no valor de resgate 
das referidas letras de câmbio relacionadas na inicial, acrescido de correção 
nctária c juros de mora, estes calculados a partir do vencimento dos títulos, 
além das custas processuais e honorários advocatícios.

A inicial veio instruída com os documentos de lis. 2/162, ainda comple
tados pelas peças de fls. 165/252 (segundo volume), que são os originais das 
cambiais.

22a. Vara Cível 
Proceso n° 20.056

mo-

Citado (fls. 254/259), o Réu ofereceu contestação com documentos (íls.
261/279).

A defesa alega, como preliminar, a prescrição dos títulos em face do arti
go 70 da Lei Uniforme, adotada pela Convenção de Genebra, pois, a ação pro
posta pelos autores, embora intitulada de ordinária, é relativa a letras de cám- 
biov tanto que pleiteia o pagamento do valor de resgate de cada um dos títulos, 
com a correção monetária neles fixadas. No mérito, diz que o contestante não 
reconhece como falsas as letras de câmbio que instmem o pedido inicial, desco- 
nhecido que estas lhe tenham sido apresentadas, tendo em vista que seriam 
honradas. Aduz que o fato de ter, há muitos anos atrás, havido uma falsificação 
de letras de câmbio que foram lançadas no mercado como tendo aceite de de
terminada financeira, não significa que sejam igualmente falsas todas as demais 
letras que apareçam com o aceite dessa mesma financeira. Sustenta ainda o réu 
que admitida a falsidade dos títulos, o que faz só para argumentar, que os auto
res não poderíam ser equiparados a outros portadores de títulos semelhantes, 
que no judiciário obtiveram o reconhecimento de seus direitos,"tendo em vista
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que estes provaram a sua boa fé e agiram de imediato, ao contrário daqueles 
que nada rcélamaram logo que pelos jornais tomaram conhecimento do derra
me de títulos falsos. Contudo, reafirma o rcu que não reconhece a alegada falsi
dade dos títulos, por isso quer a improcedcncia do pedido (fls. 261/265).

Réplica a lis. 281/282, vindo o feito a ser saneado ainda ao tempo da vi
gência do estatuto processual civil de 1939, pela decisão de fls. 285 e verso, lo
go interposto pelo réu o recurso então cabível, a fls. 295/296, que o juízo de- 
termmou fosse tomado a termo (fls. 297).

Os autores ofereceram quesitos (fls. 291), tendo o réu se louvado coinci
dentemente, no mesmo "expert" daqueles (fls. 293). Tomados os compromis
sos (fls. 303), trouxe o louvado das partes o seu laudo (fls. 305/332), juntando- 

autos o laudo do perito então nomeado pelo juízo (fls. 334/345), do que 
tudo emitiram as partes seus pronunciamentos (fls. 347/348; 350/352).

Designada a data para a realização da audiência de instrução e julgamento 
(fls. 353), esta acabou sendo realizada de acordo com o que retrata o termo de 
fls. 363.

se aos

O réu ainda ofereceu memorial (fls, 365/376), juntando-se a carta preca
tória antes expedida para intimação dos autores (fls. 380/398). Os autores fo- 

chamados a emitir pronunciamento sobre os novos documentos, e oferece
ram a peça de fls. 402.

Em diligência (fls. 403), por empréstimo foram requisitados os autos da 
ação penal em curso na 7a. Vara Criminal, valendo-se as partes da faculdade do 
despacho de fls. 409, para indicar as peças a trasladar (fls. 410e 412/414).

O trasladado loi junto a fls. 419/530 (terceiro volume), emitindo os auto- 
pronunciamcnto (fls. 533/535), do que não manifestou o réu qualquer 

interesse (fls. 538).
Assim relatados, decido.
Cuida-se de ação de procedimento ordinário intentada com o objetivo de 

haver reparação danosa, consistente no valor de resgate de letras de câmbio, 
correção monetária, juros de mora, tudo decorrente da alegada falsidade dos re
feridos títulos.

Apesar dos três volumosos autos, a solução da “quaestio'juris não apre- 
qualquer perplexidade, tendo em vista os termos em que se apoiou a defe

sa, limitando em muito a controvérsia.
A argüição da prescrição não pode ser acolhida, pois, o direito que 

tores querem ver reconhecido não se funda nas cambiais de que seriam favore
cidos, mas, ao contrário, sustenta-se a postulaçfo na falsidade daqueles títulos 
de crédito, fruto assim de ato ilícito.

Não há dúvida, pois, de que o artigo 70 da Lei Uniforme, adotada pela 
Convenção de Genebra é inaplicável á espécie, regulando-se o prazo prescricio-

ram

res novo

senta

os au-
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nal pelo artigo 177 do Código Civil, ainda não vencido, tendo em vista que os 
autores ajuizaram o pedido, antes mesmo do decurso de seis anos da data do 
vencimento de qualquer dos títulos.

No mais, limitou-se o réu a sustentar a autenticidade das letras de câmbio 
que instruíram a inicial, mas o que resultou provado, com segurança, é que os 
títulos são efetivamente falsos.

O exame pericial realizado nestes autos então ainda na vigência do diplo
ma processual civil de 1939, fez profunda apreciação técnica, título por título, 
e assim concluiu o louvado comum das partes, pela falsidade das assinaturas 
constantes das letras de fls. 101/105 e 166/252.

Os recursos da grafologia longamente expostos no laudo a fls. 311/331 
convencem da falta de autenticidade daquele título, conclusão esta a que tam
bém chegou o “expert” nomeado pelo Juízo (fls. 336/345), pelo que não duvi
do da falsidade das letras de câmbio de que eram os autores portadores.

O réu, preocupado com as c.onseqüéncias que resultaram de anteriores 
pronunciamentos jurisdicionais, em processos semelhantes, não negou na sua 
defesa nestes autos os fatos expostos pelos autores na inicial, em razão do que 
estou convencido de que os títulos que portavam foram adquiridos regularmen
te da antecessora do réu, despiciendas outras considerações que não teriam 
qualquer influência no resultado da lide.

Mesmo nos autos da ação penal que tramitam perante o douto Juízo da 
Sétima Vara Criminal, que por empréstimo requisitei, nada é capaz de abalar a 
convicção que formei quanto aos fatos alegados pelos autores, portanto, nada 
impressionando o traslado das peças daqueles autos (fls. 418/530), que às par
tes facultei para maior desempenho da defesa.

Por outro lado, a estranheza manifestada pelo réu, quanto ao retardo 
com que os autores ajuizaram o seu pedido, não merece ser considerada, pois, 
não estavam aqueles obrigados a exigir a obrigação derivada do ato ilícito em 
tempo que, sob a ótica do réu, pudesse ser tido como menos danoso aos seus 
interesses.

Aliás, no particular, esclareceu o primeiro auterem seu depoimento pes
soal (fls. 361 verso), que preferiu aguardar a solução que a justiça daria aos tí
tulos falsos, pois, já se encontravam ajuizadas outras demandas semelhantes.

Contudo, este retardo com que os autores ajuizaram a causa, sem qual
quer demonstração de que haviam exigido extrajudicialmente os seus direitos, 
embora não prejudique o acolhimento de sua pretensão, limita-a, pois, a inci
dência da correção monetária desde a data do vencimento dos títulos, pesaria 
de modo injusto na solução da controvérsia, porque em nenhum momento de
monstraram os autores que exigiram cxtrajudicialmentc os seus direitos, nâo
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podendo o réu suportar os ônus decorrentes deste desinteresse dos próprios au
tores.

“In casu", os títulos já incluíam no seu valor de resgate a verba pertinen
te à correção monetária até a data dos respectivos vencimentos, de sorte que a 
verba plejteada pelos autores na inicial representa uma indenização a que se 
julgam com direito pela frustração de suas expectativas, ao deixarem de receber 
o fruto de seus investimentos.

Apesar de estar convencido de que a correção monetária em tais circuns
tâncias só possa ser deferida ante permissivo legal, que não existe no ordena
mento jurídico brasileiro, penso que os prejuízos dos autores, diante da singula
ridade desta questão, só poderá ser reparado com a incidência daquele reajuste 
da moeda, porque essa era a expectativa dos autores no momento em que ad
quiriram os títulos que deram causa ao procedimento. Assim, para não respon
sabilizar o réu pelo retardo com que os autores ajuizaram o pedido, limitarei a 
incidência da correção monetária a partir da data para a citação da causa, ocor
rida em 2/8/73 (fls. 259 verso), o que igualmente adotarei em relação aos juros 
de mora, pois naquela data era inequívoca a recusa do réu em pagar aos auto
res.

Por tais fundamentos, acolho, em parte, o pedido formulado pelos auto
res, e condeno o réu a pagar-lhes o valor de resgate das letras de câmbio relacio
nadas a fls. 12/13, e que se encontram a fls. 101/105 e 166/252 acrescendo 
correção monetária e juros de mora, a contar da data para a citação da causa, 
que ocorreu em 2/8/73. Condeno ainda o réu no pagamento das despesas pro
cessuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento), 
sobre o valor da condenação, considerado o longo desenvolver da atividade pro-, 
cessual e o trabalho realizado pelo patrono dos autores, tomado em conta ainda 
o grau de zelo do mesmo profissional.

P. R. I.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 1976.

Luiz de Souza Gouvéa 
JUIZ DE DIREITO
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REVISÃO DE PENSÃO FUNDADA EM RES
PONSABILIDADE CIVIL - mesmo quando acer
tada em transação, omissa quanto à revisão. Nes
te caso não se presume a renúncia do credor à di
vida de valor. Des cabimento da exceção de tran
sação. Deferimento do reajuste da pensão. 
(Sentença do Juiz de Direito Semy Glanz)

2a. Vara Cível 
Processo n° 50.252

Vistos, etc.
1 - M. L. F. moveu a presente ação ordinária contra R. L. S. A. S. E., a 

fim de obter revisão de pensão, alegando que, em 7 de março de 1957, fora ví
tima de acidente, como passageiro de um bonde da ré que se chocara com ou
tro, acidente do qual resultara para o autor incapacidade total e permanente pa
ra o trabalho; que pôs fim à ação, que movera contra a ré, por acordo, celebra
do por escritura pública e posteriormente homologado, no qual se estabeleceu 
que a ré pagaria ao autor todas as importâncias reclamadas naquela ação, espe
cialmente a pensão mensal vitalícia e a verba de conservação dos aparelhos or
topédicos; que a referida pensão foi de CrS 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
cruzeiros antigos), bem superior ao salário mínimo da época, que, no entanto, 
em face da desvalorização da nossa moeda, tornou-se irrisória a pensão que 
vem sendo paga pela ré, donde a presente ação para obter a sua revisão, como 
tem sido admitido pela recente doutrina e jurisprudência de nossos tribunais. 
Juntou à inicial os documentos de fls. 4/18, complementados pelos de fls. 21/ 
23. Citada, a ré contestou, impugnando, preliminarmente, o valor dado à causa 
e alegando que o autor carecia de ação, pois que transigira com a ré, produzin
do a transação efeito de coisa julgada; no mérito, disse que inexistia relação de 
causalidade entre o acidente, pelo qual foi responsável a ré, e a inflação, decor
rente de política econômico-financeira do governo; que o art. 1060 do Código 
Civil não amparava a pretensão do autor; que, admitindo a procedência da ação 
o reajuste não poderia abranger o período anterior à ação. Réplica em fls. 37/ 
39. Em fls. 47/49 a ré juntou certidão pela qual protestara na contestação, fa
lando o autor em fls. 51. Veio o saneador a fls. 57, dele agravando a ré no auto 
do processo. O saneador determinou a realização de perícia, vindo os laudos de 
fls. 79/85 e 88/93, com os documentos de fls. 94/96, o último do perito do 
Juízo, não se havendo o autor louvado em qualquer outro e concordado com as 
suas conclusões, havendo a ré aceito as conclusões do primeiro laudo, elabora
do pelo perito em que ela se louvara. Na audiência ocorreram os debates tal co
mo foram resumidos no termo de fls. 104.

2 - TUDO EXAMINADO, verifica-se que temos três questões básicas 
solver: a do valor da causa, a da carência de ação por ter havido transação e a 
do reajuste da pensão.

a re-
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Quanto ao valor da causa, ficou ressalvado na própna inicial que se trata
va tão-somente de valor para pagamento de taxa judiciána, por ser impossível 
avaliar “a priori" o valor do “quantum” devido; prometendo o autor completar 
o excedente no momento oportuno. Em casos semelhantes, tem-se entendido 
que "o valor da causa, omitido na inicial, deve ser o do montante da condena
ção” (Ap. Cível 45.087 - la. Câmara Cível - Rev. de Jur. do TJEG - vol. 16 - 
pág. 180). Parece-nos, porém, perfeitamente aceitável, no caso, o critério da lei 
4215/63 • Estatuto da Ordem dos Advogados - que manda considerar como va
lor da causa, em caso de danos contra a pessoa, a soma dos danos emergentes 
com o capital fixado para a constituição da renda. No presente caso, trata-se 
apenas de reajustar as pensões, já tendo sido pagos os danos emergentes; mas a 
diferença reclamada pode ser considerada como tal; assim, o valor deverá ser 
apurado cm execução, sendo equivalente à diferença das pensões vencidas mais 
o capital para a produção da nova pensão (art. 97 - § 4o. da lei 4215/63).

O segundo ponto diz respeito à alegada carência de ação, porque houvera 
transação terminativa do litigio.

A moderna doutrina tem entendido que a indenização, tal como a dívida 
dc alimentos, constitui divida de valor, que se distingue das obngações pecuniá
rias ou dividas de dinheiro, porque estas se determinam por uma quantia fixa e 
as dívidas de valor variam no quantum em função do valor da moeda (ver AR- 
NOLDO WALD - Aplicação da Teoria das Dívidas dc Valor às Pensões Decor
rentes de Atos Ilícitos - Rio 1958 - pág. 37; ORLANDO GOMES - Obngações - 
1961, no. 38 - pág. 77; ORLANDO GOMES - Transformações Gerais do Direito 
das Obngações - 1967 - cap. VIII).

Em decorrência, conclui a doutrina que, nas dívidas de valor, não transita 
em julgado o quantum monetário da condenação. Mas, quid juris da transação? 
Estudando o assunto em sua notável tese, diz ARNOLDO WALD que nada im
pede a transação, inclusive para transformar a divida de valorem dívida de di
nheiro. “ressalvado o caso dos alimentos oriundos do direito de família, e o 
problema da incidência da depreciação monetána, posterior ao acordo das par
tes, para liquidar indenização, se restringe á interpretação das suas cláusulas e 
condições” (ob. cit. pág. 74). Entende o mencionado autor que a transforma
ção da natureza da dívida deve ser feita de modo explícito, "a fim de distinguir 
o caso em que as partes se limitaram a acertar o valor das prestações e o seu 
modo dc pagamento . . ." Três hipóteses são estudadas pelo festejado mestre 
cm sua tese: a da transação que prevê a revisão; a daquela que a proibe; e a da 
que se omite a respeito Conclui que. no terceiro caso. cabe ao juiz decidir e, na 
dúvida, "deverá reconhecer a possibilidade de revisão, por não se presumir a re
núncia do credor ao caráter valoraüvo do débito" (ob. cit. pág. 75).

Assim, resta examinar a transação. Verifica-se da certidão de fis, 15/16 
que foi ela omissa no que se refere á revisão da pensão. Nenhuma cláusula auto-
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riza a presumir a renúncia ou a aceitar a transformação da pensáo em dfvida de 
dinheiro, o que seria possível, por exemplo, no pagamento integral, feito de 
uma sô vez. Não nos parece possa tal renúncia ser inferida da expressão "pro
metendo nada mais reclamar quanto ao acidente ou suas consequências presen
tes ou futuras", nem o fato de dizer-se que a vítima dava plena quitação da 
quantia recebida na ocasião. Isto porque "a manifestação do renunciante há de 
ser inequívoca" (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA - Instituições de Direito 
Civil - I vol. no. 81 - 2a. ed. 1966 - pág. 279). A renúncia deve ser expressa e tal 
não ocorreu. Improcede, portanto, a preliminar de carência de ação. Analise
mos, assim, o mérito.

A principal objeção da contestação reside em que não existe relação de 
causa e efeito entre a obrigação de indenizar e a desvalorização monetária, que 
decorre da atuação governamental c que a pretensão do autor estaria vedada pe
lo art. 1060 do Cód. Civil, segundo o qual, “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. Examinando-a, diz Orlando Gomes 
que “a objeção é, realmente, impressionante”. Responde, porém, ARNOLDO 
WALD: “O que varia com a depreciação monetária não é o dano mas a avalia
ção da soma necessária para repará-lo” (ob. cit. pág. 58 - in fine).

Realmente, não procede a objeção. O devedor deve pagar uma pensão pa
ra atender a uma indenização. Se, por efeito da inflação, esta pensão deixa de 
atender a sua finalidade, o devedor passa a ser beneficiado e o credor prejudica
do pois a prestação feita em um mesmo número de moedas nada significa. Veja- 
se, por exemplo, a prestação de CrS 1,20 que era equivalente a um salário mí
nimo de 1953. Se é divida dc valor, deveria ser também paga hoje a quantia re
ferente a um salário mínimo, isto é, cerca de Cr$ 130,00.

Há, porém, uma objeção mais profunda: se não há relação de causa e efei
to entre a inflação e a responsabilidade da ré, o mesmo argumento será válido 
para quaisquer correções monetárias. Assim, o empregador não deve reajustar 
os salários c o inquilino não deve reajustar o aluguel, porque não há relação de 
causalidade entre os salários e aluguéis devidos e a inflação. Também as dívidas 
de alimentos não devenam ser reajustadas, desde que fundadas na inflação.

Ora, para ORLANDO GOMES a transação é contrato. Cuidando da "In
fluência da Inflação nos Contratos", o mesmo autor reconhece que: “Todos os 
processos de defesa contra os efeitos da depreciação monetária visam, afinal, a 
assegurar, na instabilidade, uma certa segurança no contrato, como diz TRAS 
BOT. No fundo, pois, o que se busca é a segurança, o império da justiça comu- 
tativa”. E concluindo: “preservar o princípio da intangibüidade dos contratos 
numa economia debilitada por longa deterioração da moeda seria manter o va
lor nominal das obrigações em detrimento do seu valor real, ignorando a reali-
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dade da vida por apego no sentido literal de um princípio”. (As Transforma
ções Gerais no Direito das Obrigações - citada - pág. 140).

3 - Assim, julgo PROCEDENTE a ação e condeno a ré a pagar ao autor o 
reajustamento das pensões, tal como arbitradas no laudo do perito do juízo 
(fls. 88 e seguintes), devendo as pensões ser reajustadas toda vez que o for o sa
lário mínimo regional e na mesma proporção, inclusive quanto à verba para a 
conservação e substituição dos aparelhos ortopédicos. Condeno a ré ao paga
mento das custas e honorários de advogado do autor, que Fixo em dez por cen
to do valor da causa, tal como acima esclarecido.

P. R. 1. na audiência para hoje designada.
Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1968.

SEMYGLANZ 
Juiz de Direito

Sentença confirmada
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AÇÃO REV1SIONAL DE CLÁUSULA CON
TRATUAL - "In casu” náo se trata nos autos de 
apreciação quanto à validade ou não da transação 
efetuada quanto ao contrato original, ou seja, 
que obrigava anteriormente as partes sob a égide 
do D. 24150/34, porém, de revisão de cláusula 
contratual. Não há nuüdade quanto'a cláusula 2a. 
do contrato em 1/6/68, face L. 6423/77. A cor
reção monetária, em virtude de disposição legal 
ou estipulação de negócio jurídico, da expressão 
monetária da obrigação pecuniária, somente po
derá ter base na variação nominal das ORTN, mas 
náo obriga as partes contratantes a estabelecerem 
a correção nos contratos, face a própria L. 6423, 
já citada.
(Sentença do Juiz dc Direito Marcus Tullius Alves)

2a. Vara Cível 
Comarca dc Petrópolis 
Processo n° 11.347.

Vistos, etc.
Ação Ordinária que E. N. R. L. promove contra T. J. S. A„ objetivando 

revisão de cláusula contratual de locação e cujo instrumento foi firmado em 
data de 14 dc oulubro dc 1977, sob a argüição de que os índices apontados na 
citada cláusula segunda do referido contrato contrariam as disposições da Lei 
6.423/77, principalmcntc, no tocante ao seu art. Io, parágrafos l°e 2o.

A inicial veio instruída dos documentos de fis. 6/15, ordenando-se a cita
ção da Suplicada a fis. 16/1 7.

No prazo legal foi o feito contestado, trazendo-se aos autos os documen
to de fis. 25/36, argüindosc em preliminar carência da ação por força de tran
sação; ausência dc pressupostos do art. 1.030 do Código Civil, a impropnedade 
da lide. No mérito, sustentando o disposto no art. 100 do C. P. C. e a inaplica- 
bilidade ao contrato cm espécie, das disposições da Lei 6.423/77, mormente 
em face-d a lei 4.864/65.

Réplica a fis. 38/41, seguida da conta de custas de fis. 43.
Com os autos conclusos, decido:
Conheço diretamente do pedido em face das disposições contidas no art. 

330, 1, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado da li
de sem a produção de provas em audiência.

Inicialmentc rejeito a preliminar de carência de ação com base na “Tran
sação” noticiada na inicial e afirmada na contestação, por entender seus efeitos 
afastados da lide e subseqücntcmente as invocadas por ausência de pressupostos 
do art. 1.030, do Código Civil e impropriedade da ação proposta.
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Em verdade, não se trata nos autos da apreciação quanto à validade ou 
não da "Transação" efetuada quanto ao contrato original, ou seja. o que obri
gava anteriormente as partes sob a égide do Dec. Lei 24.150/34.

A pretensão da Autora é, na realidade, a de revisão da “cláusula segunda” 
do contrato de locação em vigor.

Assim, nos exatos limites da lide e da pretensão jurisdicional é o entendi
mento da rejeição das preliminares suscitadas, eis que elas refogem a maténa 
subjudice.

No ménto rcstnnge-sc a questão quanto à possibilidade de revisão da 
cláusula contratual de locação, no que diz respeito a fixação do aluguel e seus 
reajustes em face das disposições contidas na Lei 4.864/65 e 6.423/77.

Pela citada cláusula do documento oferecido a fls. 13/15, verifica-se que 
as partes convencionaram o aluguel do subsolo do prédio situado na rua F. C, 
469, nesta cidade, por 4 (quatro) anos nas seguintes condições: nos primeiros 
12 (doze) meses CrJ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros); CrS 40.000,00 (quarenta 
mil cruzeiros), no período de 1 de junho de 1979 a 31 de maio de 1980; CrS 
80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), no período de 1 de junho de 1980 a 31 de 
maio de 1981; e CrS 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), entre 1 de ju
nho de 1981 a 31 de maio de 1982.

Em verdade, discute-se a aplicabilidade do disposto no art. I ° e seus pará
grafos da Lei 6,423/77, sobre o contrato de locação celebrado em data de 
14/10/77 e sua não incidência sobre o aspecto amplo da Lei 4.864/65, e que 
ampara a locação referida.

Com o surgimento a partir de 1921 das chamadas leis emergenciais ou es
peciais que passaram a mutilar os contratos tradicionais de locação, até en
tão inspirados no classicismo francês da autonomia da vontade e definido da 
máxima - “Pacta sunt Servanda” - estabeleceu-se uma clara e imperativa inter- 
veniéncia do Estado sobre os princípios até então dominantes opondo-se-lhes 
inoeulações de natureza eminentemente sociais a ponto de estabelecer entre 
nós uma miríade dc leis que se sobrepõem uma sobre as outras, cm perfeito de
sajuste regulador da matéria, tornando o instituto um dos mais controvertidos 
temas da atualidade jurídica pátria.

Intervindo o Estado no campo adjetivo das locações, principalmente no 
setor habitacional, criou ele impasses de tal ordem condicionadores da econo
mia interna, que se viu obrigado a um retrocesso na legislação a que passara a 
adotar, tendo cm vista o setor da Construção Civil, que sujeita a normas rígidas, 
clamava por uma abertura econômica-financeira. Assim é que com a edição das 
leis 4.864/65 e 5.334/67, procurou-se no “Sistema” uma fórmula tímida, mas 
viável, de retorno Ss origens da teoria da vontade, ou seja, de uma maior liber
dade de ação cm termos contratuais.
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A Lei b.423/77, ao discorrei sobre a incidência c os índices da variação 
do padrão adotado - ORTN como correção monetária decorrente da lei ou 
do negócio jurídico constante de obrigação pecuniária, fc-lo, também em cará
ter eminentemente intervencionista a fim de assegurar o equilíbrio nas corre
ções e índices até então existentes, ditados pelo mesmo Estado, e que proficua- 
mente vigoravam nas mais diversas áreas econômicas c financeiras, atirando-se 
de tal forma no campo jurídico, que suas consequências, inevitavelmente, refie- 
tiram-se sobre pontos a que a contrário-senso procuram dar nova dogmática.

Equacionadas as linhas de ação das legislações cm referência, resta-nos o 
entendimento de que a Lei 6.423/77 é de ser aplicada aos negócios jurídicos 
sempre que neles focalizarem a atualização da moeda, tomando-se por base de 
índice único, ou seja, o da variação das Obngações Reajustáveis do Tesouro Na
cional.

O Estado ao criar estímulos a atividade determinada, pela Lei 4.864/65, e 
posteriormente, pela Lei 5.334/67, entre outras, tomou possível a convenção 
livre dos aluguéis e seus reajustarnentos, propiciando em termos habitacionais 
novos desníveis sociais, inclusive, abrindo caminho ao exercício da retomada 
dos imóveis por meio da chamada “Denúncia Vazia”, que nada mais é do que a 
especulação em termos de contratos de locação.

Agindo, como agiu, notou-se que o legislador e o Estado procuravam, a 
partir daí, dar nova ênfase ao regime das locações prediais aproximando-a ao 
caminho trilhado anteriormente a 1921, contornando as leis emergenciais a 
ponto de levá-la próximo a velha máxima dos padrões da balança da “Oferta e 
Procura” considerada como termos ideais.

Não obstante . esse esforço de retomo a um padrão sócio-econômico an
terior, quedou-sc o Estado irremediavelmente ante a realidade inflacionária 
obrigado a reconsiderar a sua volta ao regime do intervencionismo, como remé
dio ao tratamento, imperfeito e ineficaz, a que se propusera argüindo pela lei 
geral onde o mais certo teria sido pela lei especial.

A admitir-sc a interveniência da Lei 6.423/77 sobre as disposições especi
ais da Lei 4.864/65, seria contrariar o disposto no parágrafo 2° do art. 2o do 
Dec. Lei 4.657/42 (Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro), e portanto 
negar vigência a própria Lei 4.684/65.

Por estas considerações, julgo improcedente a ação ordinária de revisão 
de cláusula contratual, condenada a Autora nas custas processuais c honorários 
de advogado que fixo em 15% do valor dado à causa.

P. R. e Intime-se.
Petrópolis, 24 de abril de 1978.

MARCUS TULLIUS ALVES 
Juiz. de Direito Sentença confirmada
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AÇÃO REVOCATÓRIA. Ineficácia de dação em 
pagamento efetivada dentro do termo legal da fa
lência (art. 52, inciso H). Revogação de ato prati
cado com a intenção de prejudicar credores: ne
cessidade da prova do “consilium fraudis” e do 
“eventus damni” (art. 53). Alegação de decadên
cia. Fixação do "dies a quo". Não fica ao arbítrio 
do Síndico tal fjxaçáo, mas começa a correr da 
data em que deveria ter sido publicado o aviso do 
art. 114 e seu parágrafo da Lei de Faléndas. Inte
ligência do art. 56, parágrafo Io, do diploma fali- 
mentar.
(Sentença do Juiz de Direito Mário Ernesto Ferreira)

Processo n° 76.661

Vistos, etc.
Massa Falida R. D. C. 1. S. A., representada pelo Síndico, A. C. I. S. A., 

intenta o presente procedimento comum, ordinário, com pedido revocatório, 
na forma do art. 56 da Lei dc Falências, contra P. S. S. A., alegando, resumida
mente: '

1 - que R. D. C. I. S. A. teve sua falência decretada por este Juízo, em 23 
de dezembro de 1971, fixado o termo legal, por despacho, em 40 dias anterio
res à data do primeiro protesto, que ocorreu em 14/2/68;

2 - que a partir de 8 dc junho de 1971 inúmeros requerimentos de falên
cia da devedora foram apresentados c não pagos, conforme informou ao Juízo 
o Síndico, cumprindo o art. 103 da Lei de Quebras;

3 - que verificou o Síndico c noticiou ao Juízo na exposição referida a 
prática, pela falida, de atos que visaram unicamente a fraudar seus credores e 
que entre estes é de relevância o de que participou a Ré e dá conta a esentura 
de cessão com dação em pagamento lavrada em 28/9/71, nas notas do Tabelião 
do 2o Ofício de Niterói;

4 - que por esse titulo a falida, já então com inúmeros requerimentos de 
falência em processamento e em situação de completa insolvéncia, prometeu 
ceder, em caráter irrevogável c irretratável, á Ré, os bens imóveis ce sua pro
priedade nele referidos, situados em Niterói, nomeadamente ns. 23 e 25 da 
Praça L. R„ 32, 38. 44, 52 c 60 da Rua G. B. e 805 da Rua V. R. B„ como da
ção em pagamento dc diversas duplicatas, que igualmente cita, por CrS 
1.025.849,81, o que constitui irregularidade a ser sanada por via do presente, 
dada a demonstrada má-fé e conluio entre devedora e credora, considerando-se 
igualmente a preferência sobre outros credores, que, não pagos, obrigados fo
ram a se habilitar na falência,

5 - que espera a procedência, para o fim de se declarar nula e msubsisten- 
te a escritura pública dc promessa dc cessão com dação em pagamento, lavrada
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em 28/9/71, nas notas do 2o Ofício de Niterói, livro 468, fls. 38, restituídos à 
Autora os imóvcs dela objeto, por via de consequência, e a condenação, tam
bém, da Ré, a lhe pagar os alugueres recebidos, mais os juros de mora e ainda a 
suportar os ônus da sucumbència.

Foi requerido, ainda, na inicial, o sequestro dos alugueres dos injoveis.
A inicial trouxe os does. de fls. 8 a 30.
Citação a fls. 35/64,
Contestação a fls. 66/77, onde alega a Ré, resumidamente:
1 - ilegitimidade passiva de P. R. S. A. e de P. S. S. A., por incorporadas a

P. S. S. A.;
2 - carência da ação porque iniciado o pedido após decorridos os dois 

anos dentro dos quais, por força de lei, a falência devia estar encerrada, impro
vado caso de força maior que impedisse tal e porque o prazo decadencial de um 
ano de que cuida o art. 56, § 1 °, do diploma falencial, deve ser contado da data 
em que devia ser publicado o aviso do art. 114, e não da data da efetiva publi
cação deste, pois se assim se entendesse ficaria ao arbítrio do Síndico a fixação 
do dies a quo da decadência, gerando a insegurança jurídica não pretendida pe
la lei e condição potestantiva repugnante;

3 - inexistência de fundamento para a revogação, com apoio no art. 52 da 
Lei de Falências, porque a promessa foi inscrita no dia 28/9/71 e a falência só 
declarada em 23/12/71, não incidindo, pois, o ato impugnado, na ineficácia a 
que alude o inciso VII do art. 52, que só a prevê cpiando realizadas as inscrições 
de direitos reais após a decretação do sequestro ou a declaração da falência, o 
que não é o caso e acrescendo a circunstância de se haverem realizado, no cha
mado perípdo suspeito, outras vendas de imóveis, notadamente ao B. B., tendo 
a sindicância levantado dúvidas a respeito da validade das mesmas e desistido 
porque obteve informação do 1NPS dando conta da regularidade da situação 
previdenciária da falida à época, c também que o negócio se fez pelo justo pre
ço, nas condições do momento;

4 - erro quanto à fixação do termo legal, quando se diz, mas não se prova, 
que o primeiro protesto foi em 14/2/68, ocorrendo na realidade protesto 
08/2/68, portador o B. f. S. A. e sacador E. I. C. L., mas tal título já foi pago 
pois não consta da relação dos credores apresentada pela falida, da relação de 
cartas enviadas aos credores, da relação de credores habilitados, dos retardatá
rios e dos não habilitados, não podendo, assim, gerar a insolvência presumida 
do inciso 111 do art. 14, e sendo passível de retificação, o que entende deva ser 
feito para que não se parta de protesto antiquíssimo relativo a título liquidado;

5 - quanto à alegação da inicial de que desde junlio de 1971 surgiram inú
meros pedidos de falência, aduz e prova que em setembro, outubro e novembro 
dc 1971 os títulos da falida continuaram pela mesma sendo pagos, embora com

em
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alraso, e por vc/cs cm Juízo, mas isso apenas comprova a boa fé da Ké. que 
desconhecia a existência da insoivéncia;

6 • que também falta interesse para a propositura da ação. porque pelas 
relações de credores o total de seus débitos não ultrapassa cerca de CrS 
800.000,00, cifra que com os débitos fiscais pode alcançar a CrS 1.500.000,00 
e o ativo da massa já representa mais de CrS 5.000.000,00. havendo por conse
guinte dinheiro suficiente para atender ao pagamento de todos os credores, pe
lo que esperava ou a carência ou a improcedència. mas a condenação nas custas 
e em honorários.

A resposta veio com os documentos de fis. 78 a 116.
Réplica a fis. 118/126, onde refuta a Autora as preliminares, a exceção 

da primeira, que com ela se põe acorde, e afirma (fis. 123), quanto ao mérito, 
que o pedido é fundado no art. 53 da Lei de Falências, trazendo os documen
tos de fis. 127/131, sobre os mesmos se pronunciando a Ré a fis. 135/150.

Falou a Curadoria de Massas a fis. 154/156, dizendo também que a ação 
se propunha com apoio no art. 53 do Estatudo Falimenar, item 6. fis. 155, opi
nando pela procedência da inicial.

Petições da Autora a fis. 160, 185/186 e da Ré a fis. 168/170. 179/180 e
188/190.

Saneador a fis. 174/175, irreconido.
Laudo do Perito do Juízo ás fis, 205/216, sobre o qual se mostrou acorde 

a Autora a fis. 223 e disse a Ré a fis. 227/228.
Laudo do assistente técnico da Ré a fis. 217/221. desistindo a Autora do 

seu a fis. 235.
Na audiência de fis. 238, ocorreu o que consta da ata, vindo ao depois, 

fis. 241/242, pronunciamento da Ré.
Na audiência de fis. 243/243v., ocorreu o que consta da ata e foi conver- 

tidoem diligência, para a tomada de prova pcncial de engenharia.
Laudo do Perito do Juízo a fis. 267/327 e do assistente técnico da Ré a 

fis. 331/341. acorde a Autora com o mesmo e desistindo da intervenção de seu 
assistente a fis. 346 e sobre os mesmos falando a Ré a fis. 348/349 e a douta 
Curadona de Massas Falidas às fis. 351.

E vieram-me conclusos.
£ o relatório.
Tudo visto e examinado. DECIDO:
À pretensão contida ao fina! da inicial, de sequestro dos alugueres dos 

imóveis, decidiu o Juízo, na própria inicial, que deveria ser postulada em apar
tado. "consoante os requisitos do art 801 do C. P. C.". e contra tal decisão não 
consta dos autos qualquer certidão noticiadora. quer de mterposição de recur
so. quei no seguimento da orientação sugenda. superada, portanto.
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Superado, também, o problema, a nosso ver c dafa venia, bem colocado 
na petição dc fls. 135 e segs. pela Ré, da representação da Autora se ter extin
guido para o ilustre subscritor da iniciai pelo simples fato do substabelecimento 
sem reservas, já que não se pode distinguir, como quer fazer a Autora, mandato 
por instrumento público de mandato por instrumento particular, porque a lei 
não o faz. ante a decisão contida no saneador irrecorndo.

A primeira preliminar da defesa também se superou pelo mesmo saneador 
irrecorndo que. nesse particular, merece os melhores elogios pela forma como, 
correta c didaticamente, tratou o problema e decidiu a controvérsia

Matéria complexa, a das questões a que aqui se há de dar solução, e que 
levou o Julgador a pesquisar os Mestres, chegando a encontrar publicada a defe
sa da Ré na Revista Forense, volume 24H. pág. 119.

Excelente e inteligente a argumentação desenvolvida pela Ré na contesta
ção c demais intervenções no feito, e outra coisa não sena mesmo de se esperar 
do Mestre signatário.

Já que a inicial não trazia explicito o fundamento legal da pretensão, ape
nas se referindo ao art. 56 da Lei de Falências, que só dá o rito do procedimen
to. deslocou habilmente a controvérsia para, no plano da tentativa de ineficaci- 
zaçáo do ato, a fundamentação da inicial se prender ao inciso VII do art. 52. e 
no plano da revogação, como não podia deixar de ser, ao art 53.

Ora. claro que com esteio no inciso VII do art. 52 do diploma falencial, 
não se há de dar pela incficaciz.ação, pois que a promessa à Ré foi inscrita (o di
reito real. melhor dizendo), antes da quebra

Está a lis. 88 a comprovação de que a inscrição da promessa se deu a 
28/9/7 I. aliás no mesmo dia da sua lavratura, e a falência foi decretada somen
te a 22/12/71 (fls. 89).

E dai ao pedido dc carência um pulo só, viável porque à luz da doutrina 
sobre as condições da ação. o instituto da decadência prefigura. no plano pro
cessual. a falta de legitimo interesse, ou seja. a ausência de interesse no conse
guir. pelo órgão judiciário, o preenchimento da pretensão material.

“A ausência do interesse de agir dá lugar à carência da ação." Eliézer Ro
sa. in Dicionário dc Processo Civil, Editora dc Direito. Ia. Edição, 1957, pág. 
241.

Mas, cm verdade, a leitura do libelo posto na inicial leva não ao inciso VII 
do art 52. mas ao inciso II. e aplica-se cm nosso direito a regra "lacourt con- 
nait le droit", o velho "jura novit curia".

O que tena ocorrido, em realidade, foi o pagamento, embora de dívidas 
vencidas e exigfveis. no periodo suspeito, dentro do termo legal fixado, por for
ma não prevista no contrato.
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Embora discrepante a doutrina, estamos com a parte que afirma que a íla- 
tio in solutum é forma anormal de satisfação de obrigações.

Trajano de Miranda Valverde, in Comentários á Lei de Falências, vol. I, 
pág. 360, doutrina:

"Entre os meios anormais de extinguir o crédito se inclui a datio in solu
tum, que já no direito romano tinha um caráter suspeito, e era revogável 
se provados os extremos da ação pauliana.”
“E um pagamento irregular ou impróprio, porquanto o devedor, que não 
oferece em pagamento o objeto devido, não cumpre exatamente a obriga
ção, mas a transforma ou dá vida a um contrato novo, que exige o con
sentimento de ambos, credor e devedor."

Entretanto, assim se posicionando a hipótese dos autos e ante alegação dc 
carência da pretensão inicial, há que primeiro se fixar o dies a quo do termo le
gal e também e principalmente o dia em que deveria ter sido publicado o aviso 
de que trata o art. 114 e seu parágrafo (o aviso dc que o Síndico iniciará a reali
zação do ativo e o pagamento do passivo), para poder fazer incidir o prazo, de- 
cadencial, sem nenhuma dúvida, de um ano, de que trata o art. 56 § Io.

Não se entendendo assim, ou seja, partindo a contagem do prazo deca- 
dcncial de um ano do art. 56 § Io da data da efetiva publicação do aviso do art. 
114 e seu parágrafo, significa tal, pura e simplesmente, o deixar ao arbítrio do 
Síndico, como corretamente lembrou a Ré, numa verdadeira condição potesta- 
tiva vedada por lei, o início do decurso desse prazo, o que é um absurdo e uma 
iniquidade.

Força é convir que o não cumprimento, proposital ou não^por negligên
cia ou qualquer outra causa, dos prazos marcados na lei de falências, não deve 
afetar o direito de terceiros que dc boa fé trataram com o falido; ao direito re- 
pugna a manutenção de situações de insegurança e desde a anterior lei de falên
cias se imprecava contra os liquidatários (os atuais síndicos) negligentes.

Esse entendimento está cristalizado na Súmula 147, ao tratar de prescri
ção do crime falimentar e nada demais é se estenda, por analogia construtiva, à 
hipótese presente.

Verifica-se, do diploma legal falimentar, a existência de um verdadeiro 
cronograma (a lei é muito bem feita apenas mal cumprida) que, obedecido, e se 
trata de lei de ordem pública, com muita folga dá perfeitamente para que a pu
blicação do aviso do art. I 14 se faça ao cabo de seis meses.

In casu a decretação da falência se deu a 22/12/71 e portanto o aviso do 
art. 114 deveria ser publicado até, no máximo, no fim de junho de 1972, e ao 
fim de junho dc 1973 estaria terminado o prazo decadencial de um ano do art. 
56 § I °; como a ação só se intentou em 12/3/74 (data da sua apresentação ao 
juízo), a carência é inevitável e já deveria ter sido decretada no saneador.
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Mas ainda afastados pudessem ser todos esses problemas e a pretensão 
ciai se apresentasse ao Julgador para a decisão apenas posicionada na revogação 
do ato. com fincas no art. 53, que como alega nervosa e revoltada a Autora na 
réplica (fls. 1 23) é o fulcro do pedido, o que também reafirma a Curadoria de 
Massas Falidas (fls. 155, item 6), melhor sorte não se oferecena à Autora.

Nessa hipótese, então, havena evidente necessidade, e a própria Autora o 
reconhece na replica, da prova do consilium fraudis e do eventus damni, o que 
não restou demonstrado, como se verá:

a) não era, ao'contrário do que quer fazer crer a Autora, notória a insol- 
véncia; havia, é certo, vários pedidos de falência; mas solucionados, todos, auto
rizada sua baixa e mais, se realizaram negócios outros (inclusive venda de bens 
ao B. B„ em 1970), não impugnados; uma sociedade em dificuldades, como 
tantas vezes ocorre, mas daí à notória insolvcncia vai uma distância enorme;

b) havia protesto desde 1968, mas claro que de título pago, sem baixa 
por evidente descaso, o que se comprova porque não consta da relação de 
dores, não se habilitou, nem recebeu chamado para tanto do Síndico, e nem 
por isso esse protesto impediu ou invalidou o negócio com o B. B. (nem ao

tentou o Síndico sua invalidação), notóno agora o rigor com que os procu
radores dessa instituição de credito tratam os negócios dela;

c) não ocorreu o eventus damni porque se fez com o negócio o pagamen
to de dividas reais, vencidas e exigívcis, como o apurou a perícia contábil deter
minada e por preço aproximado ao corrente na ocasião, ver a perícia de enge
nharia, com o que se eliminou de muito, mais de 50% dos quirografários, o pas
sivo da massa, c

d) também c principalmente, não há qualquer necessidade do retorno de 
bens, pois a massa suporta perfeitamente o pagamento dos créditos habilitados: 
pelo menos não foi impugnado pela Autora atingisse seu passivo em tomo de 
CrS 1.500.000,00 (mais ou menos CrS 800.000,00 por créditos habilitados, o 
restante por encargos fiscais) e seu ativo está demonstrado nos autos que vale, c 
quase na totalidade constituído de imóveis, mais de Cr$ 5 200 000 00 (fls 115 
e 116).

ini-

cre-

me-
nos

Ainda há a acrescer a esse ativo, c podemos trazer essa informação aos au
tos. porque prolatamos decisão, confirmada, em outro pedido revocatório, que 
a Autora moveu contra B. C. N. U., um crédito superior a CrS 600.000,00.

Há que pesar também, no julgamento do presente, o fato de que a revoga
ção ou a declaração de ineficácia, no final das contas, não viria a beneficiar a 
Massa, o escopo da pretensão, mas sim apenas ao devedor relapso, criminoso (a 
falida, ver o relatório, fls. 17, 18e 19), pois voltando ao sfa/u r/uo an/e, voltam 
os bens, mas como os créditos da Ré são legítimos, verdadeiros, voltam os débi
tos, c se contra a Massa não correm juros nem se atualizam débitos, o resultado 
é que. procedente, o beneficio vina só para a talida faltosa, pois recebería de
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volia os bens que entregou em pagamento de legítimos créditos (ver a perícia 
contábil), por preço corrente no mercado à época (ver a perícia de engenharia 
que determinei), valorizadíssimos. em decorrência da inflação c do surto do 
progresso do mercado imobiliário no local, e a Massa pagara esse débito acresci
do ao preço de então, desvalorizado, desatualizado, c ainda com os outros bens 
(o ativo) que lhe restou (assim. CrS 1.500 000.00 mais CrS ‘fOO.OOO.OO =CrS 
2.400.000.00. c do ativo de mais de CrS 5.200.000.00 ainda lhe sobram CrS 
2.800.000.00 claro que os números são aproximados e mais os bens revo- 
cados).

Falir fraudulcntamcntc. criminosamentc. teria sido então excelente negó
cio. prêmio e estimulo a outros do quilate da falida, o que cumpre ao Juízo evi
tar.

Como quer que seja. não provou a Autora a necessidade dos bens integra
rem o acervo para possibilitar o pagamento dos débitos, o que Valvcrde e este 
Juízo entendem indispensável, nem o consilium fraude,, como dito.

Isto posto, c presentes todas essas considerações. JULGO IMPROCE
DENTE o pedido inicial, condenando a Autora a suportar as custas do procedi
mento e a pagar aos patronos da Ré honorários advocatícios de 20% (vinte por 
cento) sobre o tnimpugnado valor atnbuidoao pedido na inicial.

P. R. I.
Rio de Janeiro. 10 de maio de 197(>.

Mano Ernesto Ferreira 
JUIZ DE DIREITO
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REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO COM ENCARGO - 
( omarca de Itapemirim, ES Desacolhimento da preliminar de prescrição En-
Processo n° 7.755/78 - -cargo sem prazo estabelecido na escritura. Neces

sidade de interpelação judicial para constituição 
da mora. Improcedéncia do pedido.
(Sentença do Juiz de Direito Sidney M. Monteiro Péres)

A - P M. I 
R. - A. Ü. M.

Vistos, ele.
I’ M 1 • Pcssoa jurídica de direito público representada pelo Prefeito Mu

nicipal. J. B„ por seu advogado e procurador, ingressou em Juízo com a presen
te Ação de Nulidade e/ou de Rescisão de Escritura, contra a A. D. M„ qualifica
da na inicial de lis. 02. pleiteando a nulidade ou a rescisão üa escritura publica 
de doação de lis. 08/10.

Alega a Autora, que pela lei municipal no. 625, de 4/10/72. foi autoriza
da a doação de uma área de terras medindo 47 000mJ, situada no antigo cam
po de aviação, e destinada exclusivamcnte á construção de um “Estádio'', pe
la Rí, nos tcmtos da certidão de lis. 07.

Disse a Requerente, que a mesma lei que autorizou a doação estabeleceu 
que o imóvel doado revertería ao patrimônio municipal, no caso de não ser 
construído, pela Requerida, o referido “Estádio". Que. embora não tenha sido 
lixado nenhum prazo, quer na lei ou no contrato, equivale dizer, que não ha
vendo a construção, o imóvel jamais reverterá ao patrimônio da doadora, o que 
contraria o sentido da cláusula de reversão instituída pelo art. 1.174 c/c o art 
ó4 7. ambos do Código Civil. Citou o art. 11 5 do Código Civil, dizendo que é
nulo o contrato quando a condição lica ao arbítrio de uma das partes______
nando um acórdão do Tribunal de Justiça, deste Estado, da lavra do eminente 
Desembargador Osly da Silva Ferreira. Finalmente, alegou que a Ré foi notifi
cada. extrajudicialmcntc, conforme documento de lis. 12. pelo qual concedia- 
lhe um prazo de seis (6) meses, para que fosse iniciada a construção. Concluiu, 
pedindo a procedência da ação nos

mencio-

termos da inicial proposta.
Recebida a petição inicial, a Ré foi regularmente citada (lis. 16v.).
A Re respondeu aos termos da ação, oferecendo contestação (fls. 17/21) 

e, juntou documentos (fls. 23/32),
Em síntese, a Ré alegou preliminares como se verifica na peça contcstati-

va as lis. I 7/19, e pediu a extinção do processo com fulcro nos arts. 267 incisos 
IV e VI, c 269 inciso IV, do Código de Processo Civil. No mérito, disse q 
procede a ação. porque a condição não constou de cláusula contratual

ue nao 
- com pra

zo lixado. Argumentos outros estão inseridos na peça vestibular da Ré às fls. 
19/21. Concluiu, pedindo seja a Autora julgada carecedora de ação 
improcedéncia.

. ou, a sua
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A Autora replicou às fls. 34/36.
O Ministério Público se pronunciou com propriedade sobre as matérias 

deduzidas cm Juízo, às fls. 38/39.
Às fls. 40 foi proferido o saneamento do processo, que transitou em jul

gado. sem que fosse interposto o recurso adequado.
Vcrífiquei detidamente os autos e constatei tratar-se de questão exclusi- 

vamente de direito, cabendo o julgamento antecipado da lide conforme a regra 
disposta no art. 330 inciso I. do Código de Processo Civil.

É o relatório. SEGUE A DECISÃO.
A nominação dada à ação, na inicial de fls. 02/05, 6 imprópria. A ação é 

de Nulidadc, ou, de Rescisão de Escritura. Uma, ou a outra. O pedido c que po
de ser cumulativo,

Estamos diante de um caso de rescisão de escritura pública de doação, de
vidamente transcrita no Registro Geral de Imóveis.

Trata-se de doação com encargo.
Imcialmcnte, vou examinar as preliminares alegadas pela Ré.
De todas, só merece menção a que se refere à presenção. O art. 178 § 6o. 

inciso I, do Código Civil, regula o prazo prcscricional da ação do doador para 
revogar a doação. Os casos que a lei autoriza a revogá-la estão dispostos nos ar
tigos 1.181 a 1.187, do Código Civil. No caso do presente processo ocorrería a 
prescrição na hipótese do § único do art. 1.181, do Código Civil. Porém, a do
natária não incorreu em mora. Não está prescrito o direito da doadora pedir a 
revogação da doação.

Não pode prosperar o pedido da Ré de extinção do processo, porque não 
se operou nenhuma das matérias enumeradas nos itens IV c VI, do art. 267, do 
Código de Processo Civil.

As alegações da Autora, na réplica de fls. 34, não podem ser acolhidas. A 
legitimidade e a representação já foram objetos de decisão, na oportunidade do 
saneamento do processo a fls. 40. A Autora não interpôs o recurso adequado 
que seria o agravo de instrumento. As matérias ali decididas tornaram-se preclu-
sas.

Vencidas estão todas as preliminares alegadas pelas partes.
Passo a examinar e decidir o mérito.
A P. M. I„ representada pelo Senhor Prefeito Municipal, devidamente au

torizado pela lei 625, de 4/10/72, conforme prova a certidão de fls. 07 cele
brou com a A. D. M„ Ré nesta ação, um contrato de doação de uma área de 
terras descrita na inicial e na certidão de fls. 7, para que no imóvel doado fosse 
construído às custas da Ré, um “Estádio” que rccebcria o nome de “B.” cujas 
manifestações de vontade são encontráveis no instrumento de fls. 08 usyuc 11.
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Não consta do instrumento do contrato o prazo para que fosse construí
do o referido “Hstádio”.

A doação com encargo é aquela que impõe uma determinada obrigação 
ao donatário.

A obrigação é o objeto do encargo. Quem faz doação com encargo não 
doa sob condição de a pessoa fazer certo serviço ou cumprir a obrigação. Doa 
desde logo.

A causa da doação não 6 o cumprimento do encargo. A causa da doação é 
a liberalidade.

O encargo, portanto, ern regra, 6 obrigatório. A sua inexecução lorna 
anulável a liberalidade, isto é, o não cumprimento do encargo pode determinar 
a revogação da doação, se não foi realizado no prazo estabelecido pelo doador, 
ou, na falta de prazo determinado, desde que esteja constituído em mora o do
natário, segundo o preceito do § único do art. 1.181, do Código Civil.

A Autora alegou e provou haver notificado a Ré, extrajudicialmente, 
juntando aos autos o documento de fls. 12 devidamente autenticado.

A lei preceitua, “desde que o donatáno incorrer em mora”.
A mora, segundo a norma legal, a doutrina e a junsprudéncia, a que inci

de o donatário, é a que resulta da interpelação judicial. 0 prazo para o cumpri
mento do encargo a que se obrigou o donatáno c o que for assinado pelo Juiz, 
incidindo cm mora se não satisfizer o encargo dentro desse prazo.

Vc-se, pois, que a simples notificação extrajudicial não constitui o dona
tário em mora.

A doação é um contrato que se forma do encontro de duas manifestações 
de vontade, da manifestação de vontade do doador que declara que por liberali
dade transfere bens ou vantagens do seu patrimônio, e a manifestação de vonta
de do donatáno que pura e simplesmente aceita esta transferência, quer com 
encargo ou não.

A reversibilidade resulta de cláusula expressa no instrumento da doação. 
Esse fenômeno ocorre quando o donatário falece antes do doador. No caso dos 
autos, entendo que, por se tratar de pessoa jurídica, só ocorrería a revcrsibilida- 
dc, na hipótese de extinção, ou melhor, de dissolução da Ré, A. D. M., na for
ma do art. 21 e seus incisos, do Código Civil.

Não há no negócio jurídico realizado pelas partes nenhuma nuhdade, pois 
não houve ofensa aos princípios básicos da ordem jurídica, garantidores dos 
mais valiosos interesses da coletividade

O negócio jurídico é válido, ou seja, a doação, c conforme consta do ins
trumento público de fls. 08/10, nele estão presentes todos os seus requisitos de 
validade
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DO QUANTO FICOU EXPOSTO e, pelo o mais que dos autos consta, 
JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Rescisão de Escritura, proposta 
pela P. M. I. contra a A. D. M., e condeno a Autora no pagamento das custas do 
processo, e nos honorários do advogado da Ré que fixo em vinte por cento so
bre o valor da causa, à vista do art. 20 e seus §§, do Código de Processo Civil.

Atendendo o que determina o art. 475 inciso II, do Código de Processo 
Civil, ordeno a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

P. R. e Intimem-se.
Itapemirim, ES, 31 de março de 1980.

SIDNEY M. MONTEIRO PÉRES 
Juiz de Direito
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AÇAO DO SEGURADOR CONTRA O CAUSA
DOR DO DANO em virtude de sub-rogaçáo fun
dada no artigo 728 do Código Comercial - Nulo 
é o contrato de seguro marítimo, se na data em 
que foi averbado os objetos já corriam riscos (que 
devem ser futuros) - Aplicação e exegese do dis
posto nos artigos 677. inciso IX e 70S do Código 
Comercial e 1.432 do Código Civil. Improcedén- 
cia da ação.
(Sentença do Juiz de Direito Salim José Chalub)

Rio de Janeiro, RJ 
Processo n° 63.647

Vistos, ele.
L I. S. A. C. S. e A. M. I. C. propuseram contra C. N. M. N. a presente 

ação, objetivando haver a quantia de CrS 52.947,58, alegando,
1 - Que, ao emitirem a apólice 121.100.128, averbações 1 1.547 e 1 1.568, pas
saram a dar cobertura às mercadorias transportadas pelo segurado R. D. M. L., 
cobrindo riscos sobre um embarque de 1.102 sacos contendo produtos alimen
tícios, pesando 54.620 kg no valor total de embarque de CrS 255.950,00 que 
toram transportadas pelo navio "A." de propriedade da ré, conforme os conhe
cimentos 3A e 4A, em viagem do Rio de Janeiro para Manaus e no porto de 
destino, por ocasião da vistoria, ficaram constatadas avarias em 375 sacos de
preciados em 45% e em 200 sacos com depreciação de 30%, os quais encontra
vam-se molhados parcialmentc por molhadura ocasionada dentro do navio, sen
do que tais avarias acarretaram um prejuízo para as autoras no valor de CrS 
52.947,58;
2 - Que pagaram ao segurado a indenização devida, sub-rogando-se assim no di
reito de seu segurado de receber do transportador responsável o reembolso do 
prejuízo sofrido, nos termos do art. 728 do C. Comercial.

Na audiência, contestou a rc, sustentando, em resumo:
1 - Que o contrato de seguro é nulo porque averbado após iniciados os riscos da 
viagem marítima, pois o navio recebeu a carga e saiu do porto de origem 
5/1/79 e o seguro só foi averbado cm 12/1/79 (fls. 12) e o art. 705 do C. Co
mercial, tratando do seguro sobre mcrcadonas, é explícito ao exigir a realização 
dos contratos de seguros no momento em que se iniciam para as fazendas os ris
cos da viagem.
2 - Que não sc fez prova da responsabilidade direta do transportador pelos da
nos atribuídos à carga.
3 - Que há excesso de valor reclamado, porque a autora incluiu parcela absolu
tamente indevida na espécie, qual seja a parcela inerente a despesas proporcio
nais. pelo que. cm caso 'de procedência da ação. o total reclamado não pode ul
trapassar a CrS 46.061,25, devendo-sc acrescentar o fato de a autora não ter 
explicado o que fez com os salvados que recebeu.

em suma:

em
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É o relatório. Decido.
O pedido desmerece acolhimento porque rcalmentc nulo é o contrato de 

seguro, a teor do que dispõe o art. 677, mc. 9 do Código Comercial, porque o 
navio saiu do porto de origem cm 5/1/79 e o seguro só foi averbado a I 2 do 
mesmo ano e més, data em que os objetos já poderíam estar perdidos, porque, 
sendo o seguro sobre mercadorias, os riscos tem principio desde o momento 
que elas se começam a embarcar no cais ou á borda d'agua do lugar da carga, ... 
(art. 705). Ora. o contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes se obri
ga para com a outra, mediante a paga de um prêmio, a indenizá-la do prejuízo 
resultante de raros futuros, previstos no contrato (art. 1432 do CC). Assim, os 
nscos hão de ser futuros c não passados, pena de nuhdadc do contrato.

Isto posto. JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e condeno as autoras 
custas c verba honorária de 15% sobre o valor da causa.

p. r. r.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1980.

cm

nas

SALIM JOSÉ CHALUB 
Juiz de Direito
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SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PARA 
LAVRAR ESCRITURA DEFINITIVA DE COM
PRA E VENDA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO 
COMPULSÓRIA. Declaração de Ineficácia e in- 
subástênria de inscrição de promessa de compra 
e venda.
(Sentença do Juiz de Direito Carlos Ricardo Chiletto)

4a. Vara Cível 
Processo n° 1.467

Vistos, etc.
A. S. S., qualificado na inicial com fundamento no art. 1.006 do hoje re

vogado Código de Processo Civil de 1939, postulou Suprimento de Consenti
mento contra A. B. e sua mulher T. G. B., A. J. S„ V. L. e sua mullier, L. M. L., 
H. N. F., J. O. E. e sua mulher, D. V. E., sustentando que, por escritura de pro
messa de compra c venda, lavrada nas Notas do Tabelião do 7o. Ofício desta ci
dade, a fis. 22 do livro 497, em 15 de outubro de 1928, deles adquiriu uma 
área de 10 milhões de metros quadrados ou o que for encontrado entre os con- 
frontantes, de um terreno denominado Saco Grande, Restinga de Jacarepaguá, 
nesta cidade, então Distrito Federal, confrontando de um lado com o Banco de 
C, M. e pelo outro e fundos com a Lagoa de Jacarepaguá, tendo pago preço 
ajustado de Cr$ 600.000,00, e que, uma vez desaparecidos todos os promiten- 
tes vendedores e seus procuradores, pretende deles suprir o consentimento, a 
fim de poder lavrar a escritura definitiva de compra e venda da dita área.

Inicial instruída com os documentos de fls. 4/7v.
Por despacho de fls. 8 e verso, afeiçoou-se o pedido ao rito ordinário, por 

não se encontrarem presentes os requisitos do art. 347 da anterior Codificação 
Processual Civil.

Os réus foram citados por edital (fls. 10/1 Iv.) oficiando, segundo a Lei 
Orgânica do Ministério Público, vigente à época, a douta la. Curadoria de Au
sentes, a fls. 16v./17v., onde contestou o pedido sob o fundamento de que, 
além do autor não haver pago as prestações do preço a que se obrigara, dando 
apenas sinal irrisório e nada mais, a escritura compromissória não havia sido ins
crita no Registro de Imóveis.

Com a petição de fls. 20, juntou o autor os recibos de fls. 21 /22 e, a fls. 
25/28, uma certidão da decisão proferida pela 8a. Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do antigo Distrito Federal, na Apelação Cível 80, de 5 de junho de 
1959, recibos esses sobre os quais manifestaram-se os réus, pela douta Curado
ria de Ausentes, a fls. 36v.

Após superados os incidentes havidos relativamente à conferência das fo
tocópias de tais recibos, o que se aperfeiçoou na conformidade do termo de fls. 
54, voltou a oficiar o órgão do Ministério Público, a fls. 56, postulando a im- 
proccdêncía da ação sob o fundamento de que os recibos acostados pelo autor
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nüo comprovam o pagamento da totalidade do preço ajustado, indispensável 
para o deferimento da pretensão deduzida.

Despacho saneador, prccluso, a íls. 59v.
A fls. 74/76, invocando os arts. 93, 102, 103 e § lo„ e 105 do Código de 

Processo Civil, então vigente, a empresa S. T. A. S. A„ na qualidade de terceira 
opoente interessada, interveio no feito, juntando os documentos de lis. 78/131, 
e sustentando que o pedido inicial deveria ser indeferido, por isso que o acór
dão da 8a. Câmara Cível que, por maioria, decidiu em favor do autor pedido de 
inscrição de sua promessa, objeto do processo de dúvida suscitado pelo 9o. Ofi
cio do Registro de Imóveis, não mais subsistia, eis que, por iniciativa da opoen- 
te e do Banco de C. M. (em liquidação), tal decisão veio a ser reformada, à una
nimidade, pelo 4o. Grupo de Câmaras Cíveis, em 15 de junho de I960. Aduz, 
ainda, descaber, no caso. o suprimento postulado, que só é aplicável às promes
sas de compra e venda de terrenos loteados, e não assim aos não loteados, para 
os quais é necessário que o titulo compromissório já se encontre registrado, o 
que inocorre na espécie e, nesse sentido, traz à colação, para a ilustração do 
Juízo, vários julgados sobre o assunto.

Sobre a oposição manifestou-se o autor a fls. 135, argüindo a ilegitimida
de da parte opoente. por isso que o processo de oposição só c admissível quan
do há provas que legitimem e capacitem a parte e, no caso. a opoente não apre
sentou prova alguma, motivo pelo qual postulou o desentranhamento de seu 
pedido, bem como dos documentos que o instruem, o que reiterou a íls. 136 e 
138, e foi repelido pelo despcaho de fls. 139, objeto de agravo a fls. 140, cujas 
razões foram oferecidas a fls. 145/148.

A fls. 149v. opinou a douta Ia. Curadoria de Ausentes concordando com 
a decisão agravada.

O feito ficou paralisado desde 29 de agosto de 1962 (lis. 152). até 4 de 
setembro de 1978 (fls. 154), quando a parte autora, agora por seu Espólio, fez 
intimar a opoente, na pessoa de seu ilustre advogado, para que devolvesse os au
tos a Cartório, os quais se encontravam em seu poder desde 10 de março de 
1977.

A fls. 161/162, o autor requereu a juntada do registro da escritura de 
promessa de compra e venda referida na inicial, efetivado na data de 23 de 
maio de 1977 (tis. 163), em razão de mandado do Juízo de Direito da Vara de 
Registros Públicos, que assim o ordenou em cumprimento ao acórdão do Io. 
Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça, no Recurso da Revista 4.922 
(fis. 164). Ordenou-sc a habilitação incidente (fls. 166) e. por despacho de tis 
255, foi determinada a substituição processual do autor pelo seu Espólio, o que 
se perfez na forma das certidões de tis. 258 c 259.

Por despacho dc fis. 319/320v., desmembrou-se o processo, sendo desa- 
pensada a petição c os documentos de tis. 167/238 e 269/315. paia formarem.
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em apartado, os autos da Oposição Ordinária, tombados sob o no. 27.8(>5. c. 
por despacho de fls. 343v. e 523. desentranharam-se. outrossim, a petição e do 
cumentos de fls. 328/345 e 348/522. respectivamente, para formarem outros 
autos apartados, onde N. I). I. C. c H. J. M.. postularam sua intervenção como 
assistentes do autor, que foi tombado sob o no. 2‘).998.

Na oposição ordinária, cm apenso. sustenta a opoente preliminar de pres
crição intercorrentc por haver o leito principal ficado paralisado desde 28 de 
agosto de 1962 ate 2 de outubro de 1978 e. portanto, há mais de de/esscis 
anos. sendo certo que o mesmo foi proposto aos 10 de julho de 1959 c os réus 
sido cditaliciamente citados em agosto de 1959, fluindosc o pra/.o contcstató- 
no aos 22 de setembro de 1959. Adu/.. ainda, que o título compromissóno, cu
ja adjudicação compulsória é pretendida pelo autor, data de 15 de outubro de 
1928 e a ação só foi ajuizada 31 anos depois c. assim, quer se considerando a 
ação como real. quer como pessoal, o eventual direito do autor estaria irreme
diavelmente prçcnto na forma do art. I 77 do Código Civil.

Sustenta, ainda. » opoente. que o autor na fraude criminosa que supunha 
ser bem arquitetada, ao se dizer proprietário, através de um titulo aquisitivo la
vrado há 50 anos atrás, de uma imensa área não mdividuada. nem caracterizada, 
de dez milhões de metros quadrados, situado na Barra da Tijuca. alegou que a 
mesma se confrontava, e não se superpunha, aos imóveis de propnedade do 
Banco de C. M„ de quem a opoente é sucessora, se. por absurdo, pretendesse 
reivindicar os imóveis da opoente. regularmente transentos. a prescrição de pro
por ação reivindicatória estana presenta cm quinze anos. se presento já não es
tivesse o direito de propor a ação de adjudicação por ocasião de seu ingresso em 
Juízo e se não houvesse ocorrido a prescrição intercorrentc pela paralisação do 
feito durante mais de quinze anos.

De resto, sustenta que, no caso, ocorre ausência de pressupostos de cons
tituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, IV. do CPC), 
por isso que o autor, como sublinhou o órgão do Ministério Público, não pagou 
as prestações do preço avençado no pacto promissório que, outrossim. não in
dividualizou. nem caracterizou a área prometida vender, certo que a primeira 
das condições esbarra no principio estabelecido no art. 640 do Código de Pro
cesso Civil e a segunda na Lei de Registro» Públicos que. no sistema brasileiro, 
desde a mais remota legislação, se baseia nos princípios básicos da especialidade 
de legalidade e de continuidade.

Por fim, esclarece que, por decisão proferida pela 5a. Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça deste Estado, na Apelação cível 23.864, foram rejeitados os 
artigos de oposição apresentados pelo de cujus, onde não se lhe reconheceu 
qualquer direito dominial com base escritura promissória, cujos direitos pre
tende adjudicar e que a decisão do lo. Grupo de Câmaras Cíveis que mandou 
inscrever a promessa de compra e venda, e que é de 16 de agosto de 1962. 
salvou o direito de terceiros

na

res-
com títulos transcritos, c daí o seu legítimo inte-
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resse de ingressar no feito com possibilidade jurídica para garantir seus direitos.
Dando-se por citado, contestou A. S. S. a tis. 1 29/130. sustentando que a 

oposição não podería ser acolhida por não apresentar os requisitos básicos e le
gais para tal fim, já que nela é necessário que o opoente comprove o seu direito 
sobre o objeto da lide travada entre o autor c o riu da ação pnncipal. circuns
tância que inocorre no caso, pois o objeto da Ação Ordinária de Adjudicação 
Compulsória c a área do Saco Grande, da qual a opoente não comprovou, nem 
nunca poderá comprovar, ser proprietária, promitente compradora ou cessioná
ria

Antes, com a petição de tis. 242/246, instruída dos documentos de fls. 
247/251, tudo dos autos da ação adjudicatória, opós-se, mais uma vez, ao in
gresso da opoente. que insiste nunca haver sido sucessora de qualquer titulo de 
propriedade dos réus. A. B.. sua mulher e outros, aduzindo que os titulos de 
propriedade da opoente, se válidos, referem-se às Fazendas de V. G„ V. P. c C. 
c que se algum direito lhe assiste, este já lhe foi assegurado na Apelação Civel 
60. ao lhe deferir o direito de vir retificar, por meios contenciosos, o registro da 
inscrição da promessa de compra e venda do autor. Relaüvamcnte à prescrição 
suscitada pela opoente. sustenta que esta inocorreu na espécie, não apenas por
que. na forma do art. 219 do Código de Processo Civil, a citação válida dos réus 
interrompeu a prescrição, como porque o autor veio a falecer a lo. de junho 
de 1964. o que suspendeu a prescrição e. outrossim, porque a escritura de pro
messa só foi registrada em 15 de março de 1977, em virtude de decisão proferi
da cm processo de dúvida, que ficou desaparecido por vários anos. De resto, 
quanto á alegação de não haver sido pago o preço total da transação, o que 
também é alegado pelo órgão do Ministério Público, sustenta que os recibos 
que acostou aos autos provam o oposto, ainda mais que, no último, lhe foi ou
torgada plena e rasa quitação, fato que comprova o pagamento total da dívida, 
não estando, destarte, obrigado a trazer aos autos todos os recibos referentes à 
transação. Por fim, sustenta que as demais alegações da opoente já (oram sobe- 
jamente apreciadas no acórdão da 8a. Câmara Cível, proferido em grau de Em
bargos na referida Apelação Cível 60.

Os segundos opostos, A. B. c sua mulher, T. G. R„ A. J. S„ V. L. e sua 
mulher. L. M. L, H. N. F. e J. O. E. c sua mulher D. V. E„ foram citados por 
edital (fls. 144) e tornaram-se revéis e ensejando o pronunciamento da douta Ia. 
Curadoria Especial a lis. 153v./154 que, invocando o magistério de ARRUDA 
ALVIM, concluiu que a pretensão da opoente devena ter sido deduzida como 
uma ação, ou seja, ter preenchido os pressupostos processuais c as condições da 
ação, o que inocorreu, movido pelo qual postulava o seu indeferimento. Antes, 
porém, sobre a mesma oposição, adotara, sobre a mesma oposição, entendimen
to diverso, adotando-a integralmente, motivo até por que opinou pela improce- 
dcncia da adjudicação postulada (fls. 254v).
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Replica a lis. 163/164, onde a opoente sustenta que a contestação apre
sentada pelo primeiro oposto, ESPÓLIO DE A. S. S., se orientou em sentido in
teiramente errôneo, pois na oposição que ajuizou não se discute domínio, nem 
posse, e a existência de registro imobiliário em nome de terceiros, que não o di
to oposto, no lugar chamado Saco Grande, c fato que ele mesmo reconhece,- 
Quanto ao pronunciamento da douta Curadoria Especial, em favor dos segun
dos opostos, A. B., sua mulher e outros, esclarece não ter qualquer pertinência 
a citação doutnnána de ARRUDA ALV1M, por não se discutir nesta lide domí
nio ou posse de coisa, mas de existência ou não do direito de adjudicação com
pulsória e, demais, a fls. 81, já ficara bem esclarecido que a sua intervenção ti
nha como finalidade opor-se à pretensão do primeiro oposto, autor da adjudica- 
tória, não só pelo pedido não se revestir de amparo legal, como também por
que os segundos opostos, réus da dita ação, por entender não serem eles titula
res de direito válido. De resto salienta que a sua intervenção no feito lhe foi de
ferida aos 15 de dezembro de 1961, por despacho que mereceu recurso de agra
vo, o qual, todavia, não prosperou.

Com a petição de fls. 172/185, juntou a opoente os documentos de fls. 
186/200 e, em cumprimento ao despacho de fls. 205v. dos autos do pedido de 
assistência, ah equivocadamente exarado, juntou a petição e documentos apen- 
sados aos autos apartados do mesmo pedido, sobre os quais manifestaram-se os 
opostos. Posteriormente deferiu-se a juntada, por linha, da petição de fls. 203/ 
204 e dos documentos que a instruem, e que formaram um segundo volume.

Não havendo provas a serem produzidas em audiência, mesmo porque, 
em todos os procedimentos, as partes não manifestaram a pretensão de produ
zir outras além da documental já adunada, vieram-me todos os autos conclusos 
para sentença.

É o Relatório.
Cuja feitura tornou-se matériaárdua c até estafante, não só devido á aspe

reza das pretensões deduzidas em todos os volumes que fomiam o feito princi
pal, velho de vinte e um anos, e seus apensos, como pela dificuldade criada com 
sucessivos despachos de entranhamentos e desentranhamentos, havendo, ainda, 
postulações que permanecem entranhadas ou apensadas a um processo e per
tencentes a outro, esgotada e superada que ficou a oportunidade de seu entra- 
nhamento correto.

Inobstante, tudo bem visto e examinado, DECIDO.
0 pedido inicial, distribuído em 10 de julho de 1959, foi feito sob a invo

cação do art. 1.006 do revogado Código de Processo Civil de 1939, antes vigen
te, onde se executaria tão-só o pactum de contrahendo pela enunciação da de
claração de vontade, com eficácia executiva (K. HELLWIG, Anspuch und Kla- 
grecht, 458, 459, 452 e 453, apud PONTES DE MIRANDA, Com. Cód. Proc. 
Civil, tomo XIV, pág. 46), porém, portTStT se' verificarem os requisitos do art.
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347 do mesmo Código, afeiçoou-se o procedimento ao rito ordinário, de cogni- 
ção mais ampla, conforme determinou o despacho dc lis. 8. Nesse pedido, o de 
cujus, A. S. S., perseguiu suprir o consentimento e assinatura de A. B. c sua mu
lher, T. G. B., A. J. S., V. L. e sua mulher L. M. L., H. N. F. e J. O. E. e sua mu
lher, D. V. E., a fim de poder lavrar a escritura definitiva de compra e venda 
“da área de dez milhões dc metros quadrados ou o que for encontrado entre os 
confrontantes, de um terreno denominado Sacco Grande - Restinga de Jacare- 
paguá, neste Distrito Federal, confrontando de um lado com o Banco de C. M. 
e pelo outro e pelos fundos com a Lagoa de Jacarepaguá”, que, pelo preço de 
seiscentos contos de réis, a eles prometeu comprar nos termos da escritura la
vrada no 7o. Ofício de Notas desta cidade, a fls. 82 do livro 497, em I S de ou
tubro de 1928 (fls. 6/7).

Além dessa escritura de compromisso de fls, 6/7, nenhum outro docu
mento instruiu a inicial, deixando o autor dc comprovar, desde logo, a quitação 
do preço avençado e a inscrição de sua promessa de compra no Registro de 
Imóveis. Averbe-se que ao tempo da propositura da ação já vigia o Decreto-lei 
58, de 10 de dezembro de 1937, cujo art. 22, na redação da Lei 649, de 1 I dc 
março de 1949, já editada na ocasião, estabeleceu que os contratos sem cláusu
la de arrependimento, de compromissos de compra e venda de imóveis não lote
ados, como é o do caso presente, cujo preço tenha sido pago no ato de sua 
constituição, ou deva sê-lo em uma ou mais prestações, desde que inscritos, em 
qualquer tempo, atribuem aos promissários direito real oponível a-terceiros e 
lhes confere o direito de adjudicação compulsória, nos termos do art. 16 do 
mesmo Dec-lei e o art. 346 do Código de Proc. Civil de 1939, cujas disposições, 
no que se refere a este instituto, continuam a vigu por força do art 1.218, 1. do 
atual. Dessa legislação, aplicável á espécie, infere-se que o compromisso de com
pra e venda sofreu profunda alteração em sua estrutura jurídica, passando, com 
a inscrição, de simples obrigação de fazer, ou promessa de contrahere, a um di
reito real suigeneris, oponível a terceiros, como também, ante a própna legisla
ção referida na Súmula 413, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, há de seguir 
as regras de forma dos negócios principais e das obrigações em geral.

Por conseguinte, necessário se torna perquinr se o compromisso de com
pra e venda, ostentado pelo autor, reúne ou não todos os requisitos legais asse- 
curatórios do direito à execução compulsória.

Desde logo verifica-se que, na época em que foi ajuizado o feito, a pro
messa de compra e venda do autor não havia sido sequer levada a registro. Aver
be-se que a exigência da inscrição no registro imobiliário, para que as promessas 
de compra e venda sejam dotadas de execução especifica, é mencionada por 
CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA ao refenr-se à necessidade de ordenar 
tas regras de segurança, no propósito dc garantir as partes contratantes contra 
as facilidades que a aplicação ampla do princípio do casualismo vinha difundm-

cer-
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do (Instituições dc Direito Civil, III/I8). Por outro lado, no R. E. 76.671, de 
7 dc agosto de 1973, em que foi Relator o emitente Min. OSWALDO TRI
GUEIRO, decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Tur
ma, que se o contrato não foi inscrito no registro imobiliário, como dispõem o 
Decreto-Lei 58/37, o Decreto 3.979/38 e a Lei 649/49, não cabe a adjudicação 
compulsória (RTJ, 66/610), e esse entendimento é o que prevalece no Prctório 
Excelso em decisões como, entre muitas outras, as do R.E. 31.695 (RTJ, 35/ 
209), R.E. 64.997 (RTJ, 50/516), R.E. 67.207 (RTJ, 55/604), R.E. 68/732 
(RTJ, 57/330), R.E. 71.167 (RTJ, 57/652) c R.E. 71.850 (RTJ. 57/893). A 
decisão proferida no R.E. 68.732, retro referido, foi mais além, ao estabelecer 
que se não foi inscrito no Registro Imobiliário, como dispõe a Lei 649/49, o 
contrato de promessa de venda dc imóvel não loteado não autoriza a cominató- 
ria visando outorga de escritura ou adjudicação compulsória.

Ocorre, porém, que o autor, após tormentosa disputa no Processo de Dú
vida 23.897, em que foi suscitante o Oficial do 9o. Oficio do Registro de Imó
veis, logrou, em cumprimento ao acórdão proferido no Recurso de Revista 
4.922, do lo. Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do então Estado 
da Guanabara, inscrever no aludido registro imobiliário a promessa de compra e 
venda em questão, que recebeu a matricula 18.930, em 13 de abnl de 1977. fi
cando ressalvado que a matrícula foi aberta sem as características e localização 
da propriedade e demais requisitos exigidos no art. 227 da Lei 6.01 5. dc 3 I de 
dezembro de 1973 e no Provimento 6/75, da Corregedoria da Justiça (tis. 163). 
E esse registro, essa inscrição, essa matrícula, em que pesem as restnçõcs feitas 
pelo Registro de Imóveis competente, ou que possam fazer os réus e a opoente. 
veio a satisfazer um dos requisitos legais para o exercício da ação dc adjudica
ção compulsória, exigido pelos diplomas legais invocados, fazendo cair por ter
ra as objeções nesse sentido levantadas pela então Curadoria de Ausentes (fls. 
!6vo./l 7vo.) e, outrossim, pela opoente (lis. 74/76). E não se diga que o poste
rior registro da promessa não validaria a pretensão inicial, defeituosamente 
constituída, pois a tardia inscrição do compromisso preliminar, cm princípio 
não restrige o direito do autor, ante os termos da Lei 649. dc 1949. que permi
te seja a inscrição feita a qualquer tempo (RT. vols. 192/621 e 207/1 77), desde 
que efetuada no curso da lide, antes da sentença de Primeira Instância (ERE 
40.983, cit. RTJ, 58/849). Demais, o art. 462 do Código de Processo Civil au
toriza expressamente o juiz a tomar em consideração, de ofício ou a requeri
mento da parte, no momento de proferir a sentença, qualquer fato constituti
vo, modificativo ou extintivo do direito, trazido depois da propositura da ação 
e que possa influir no julgamento da lide. E, não há dúvida que a matricula su
perveniente da promessa de compra e venda do autor como requisito inarredá- 
vel que c para a constituição de seus direitos, influi no julgamento da lide e. 
embora tardia, não pode deixar de ser tomada em consideração.
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Ocorre, porém, que se o requisito ila inscrição no Registro de Imóveis 
veio a ser satisfeito pelo autor, ainda que tardiamente, os demais requisitos não 
se encontram presentes, como, a seguir, se verá.

De fato, verifica-se pelo exame da escritura de compromisso de lis. 6/7, 
que o preço ajustado de seiscentos contos de réis para a compra de dita área de 
dez milhões de metros quadrados não foi pago de uma só vez., estabelecendo-se 
parcelamento para o pagamento integral.

Na inicial apressou-se o autor em declarar que o preço avençado encon
tra-se totalmente pago e, como prova c porque fustigado pela douta Curadoria 
de Ausentes que então, pelos réus, promitentes vendedores, citados cditalicia- 
mentc, funcionou no feito, fez adunar às tis. 21/22 dois recibos passados pelo 
primeiro dos promitentes vendedores, envolvendo pagamentos, o segundo dos 
quais referentes a "segunda e última prestação concordada para esta data na 
qual foi lavrada a escritura definitiva de Compra c venda de dito Imóvel”, que é 
o de Saco Grande, na Restinga de Jacarepaguá, como nele vem expressamente 
relendo.

Os termos do recibo de fls. 22 revelam, de pronto, que o pagamento em 
questão não se refere ao compromisso de compra e venda de lis. 6/7, datado de 
15 de outubro dc l‘>28 e acima referido, mas a um outro negócio jurídico entre 

réus, tendo por objeto o mesmo imóvel. De se averbar, por outro lado, 
que o primeiro desses recibos data de agosto de 1939 e. portanto, de quase

depois de firmado e mencionado pacto compromissório, data em que. e

autor e
on

ze anos
não o foi por simples coincidência, que todos os réus desta ação outorgaram ao 
autor uma procuração em causa própria, lavrada a fls. 50v. do livro 584. no 4o. 
Ofício dc Notas, a fim dc que este transfensse para si. ou para quem lhe convi- 

trés quartas partes da área do Saco Grande. Restinga dc Jacarepaguá. per-esse
manecendo a quarta parte restante em nome dc t.G .a quem. anteriormente, 
os mesmos réus transferiram toda dita área por meio dc outra procuração em 
causa própria, lavrada no Tabelião A. B. T.. a fls. 18 do livro 185. em data dc 
13 de dezembro de 1930 (lis. 191/194. dos autos da Oposição em apenso).

De tudo se constata, sem maiores esforços, que tendo os réus desta ação. 
A. B.. sua mulher e outros, outorgado uma procuração em causa própna a E.G., 

13 dc dezembro de 1930. por venda que lhe fizeram de todas as terras do 
lugar denominado Saco Grande, pelo preço dc quatrocentos contos dc réis. que 
receberam no ato (111 186/187 da oposição), com a obngaçáo deste transmitir 
ao de cujus, A. S. S.. uma quarta parte das mesmas terras, revogaram implicita
mente a escritura que. com este último, firmaram dois anos antes. E. a maior 
prova de que as estipulaçòes compromissadas com o autor, em 1 928. não mais 
subsistiam, é a procuração em causa própria a ele outorgada pelos réus cm data 
dc agosto de 1939. que coincide com as dos recibos acostados a tis. 21/22. ra-

aos

zão até por que o recibo dc fis. 22 está redigido com a redação, antes aparente-
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mente inexplicável, de se referir à “segunda e última prestação concordada para 
esta data na qual foi lavrada a escriptura definitiva de Compra e venda do dito 
Imóvel” de Saco Grande.

Na realidade, a referida “escriptura definitiva” retro referida, se constitui 
na mencionada procuração em causa própria outorgada ao decujus, A. S. S., 
pois se efetivamente tivesse sido lavrado algum ato formal, ortodoxo, translati- 
vo do domínio, em caráter definitivo, não estaria aqui o autor a postular este 
estranho pedido de adjudicação compulsória.

É inquestionável, assim, que o compromisso preliminar em que o autor 
lastreia o seu pedido, já não mais subsistia porque fora implicitamente revoga
do, não só pela procuração outorgada em causa própria a E. G., em 1930, com 
a obrigação deste transferir uma quarta parte da área de Saco Grande do autor, 
isto é, a mesma área que este, dois anos antes, prometera comprar dos réus, aos 

quais, além do sinal, nada mais lhes pagou em razão de dito compromisso, co
mo também em virtude da transação, de duvidosa licitude, formalizada pela 
procuração em causa própria que os mesmos réus, nos idos de 1939, outorga
ram ao mesmo autor, para que este transmitisse para o seu nome a metade da 
dita área, e à qual, inquestionável e irrespondivelmente se referem os recibos 
acostados a fls. 21/22.

Analisando-se essa procuração, adunada a fls. 191/194 dos autos da Opo
sição em apenso, constatam-se estranhas operações negociais sobre a área em 
questão, onde, por tortuosos caminhos, o autor comprou aos réus (fls. 21/22), 
mais duas quartas partes da dita área, permanecendo a quarta parte restante em 
poder de E. G. que, por esse meio irregular, se viu espoliado do que adquirira 
em 1930, pois é curial que se os réus já haviam recebido integralmente o preço, 
da venda que fizeram a E. G., conforme consta da procuração em causa própria 
que a ele outorgaram, não poderíam, já que não eram mais donos, revender ao 
autor, em 1939, por outra procuração em causa própria a ele outorgada o que 
não mais possuíam: Mas, não é só. A coroar toda essa fraude, em que consiste a 
revenda feita ao autor através da malsinada procuração a ele outorgada em 
1939, e à qual se referem os recibos de fls. 21/22, existe um substabelecimento, 
a fls. 199 dos autos da Oposição, outorgado por E. G. ao de cujus, A. S. S., re
ferente à remanescente quarta parte que, inobstante as fraudes, ainda lhe per
tencia na dita área, substabelecimento esse comprovadamente falso, como ates
ta a certidão de fls. 200 dos mesmos autos.

Assim, com a esdrúxula procuração em causa própria de agosto de 1939, 
de duvidosa licitude e coeva aos recibos de fls. 21/22, e com o falso substabele
cimento, o autor se fez dono de toda a área em questão. Esses são os títulos 
que atualmente ostenta, pois, como já se sublinhou, o compromisso de fls. 6/7, 
de 1928, em que o autor lastreia o pedido de adjudicação compulsória, além de 
não haver sido quitado, deixou de subsistir ante as operações negociais que a 
cie se seguiram, sempre com a participação atuante do autor.
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Tenho que se tais questões houvessem sido ventiladas no processo de dú
vida antes referido, o autor jamais lograria a inscrição de sua ineficaz promessa 
de venda.

Vè-se, pois, que os recibos acostados a fis. 21/22, em que pese o esforço 
do autor para vinculá-los à promessa de compra e venda, na qual arrima a pos- 
tulação, não quitou as obrigações pecuniárias nele estabelecidas, mas outros ne
gócios jurídicos, de duvidosa legalidade. Demais, o próprio parcelamento do 
preço ajustado estabelecido na promessa em questão não autoriza, ante os ter
mos dos recibos acostados, sua vinculação a dito compromisso e. muito menos, 
comprova quitação das obrigações nele estabelecidas.

Assim, não quitou o autor o preço estipulado na promessa de compra e 
venda, como procurou fazer crer, c, inobstante outras, esta circunstância, por si 
só, já ilide o eventual direito à adjudicação postulada, por falta de preenchi
mento de um dos requisitos necessários ao deferimento do pedido, qual seja, o 
pagamento antecipado ou ultimado do preço ajustado (Decreto-lei 58/37, art. 
15). Outrossim, como se viu, dito compromisso deixou de subsistir, ante as 
operações negociais que a ele se seguiram e que com ele são incompatíveis, cir
cunstância que também afasta a pretensão perseguida na inicial.

Toda a documentação rcveladora desses fatos foi trazida pela opoente. 
Empresa S. T. A. S. A., cujo ingresso foi admitido por despacho de fis. 139, 
que restou precluso, pois o agravo que dele se interpôs não teve prosseguimen
to. Por outro lado. esse mesmo despacho relegou para esta oportunidade a ma
téria versada na petição inicialmente oferecida pela opoente a fis. 74/76, bem 
como os interesses deduzidos, facultando-lhe. inclusive, praticar os atos proces
suais á sua posição no feito.

A oposição, como se sabe, tem um caráter nitidamente ad excludendum, 
pois significa pretensão nova relativamente à coisa ou ao direito que se discute, 
com óbvia exclusão da titularidade alegada pelos litigantes primitivos. Nesse 
sentido passa o opoente a ocupar a posição de autor da demanda que propôs, e 
as partes da causa principal a de réus obrigatoriamente litisconsorciados.

No caso, é inegável o interesse da opoente de excluir o autor e os réus do 
presente processo de adjudicação, ante a documentação que adunou a fis. 78/ 
131, com a petição inicialmente oferecida, relativa à contenda que, com o au
tor da adjudicação, manteve em Processo de Dúvida, de natureza administrati
va, face as terras que o autor aqui pretendeu adjudicar evidenciarem uma coin
cidência quase perfeita com aquelas que possui, devidamente transcritas,e, ou- 
trossim, o próprio acórdão que determinou o registro da escritura de promessa 
de venda, proferido pelo Io. Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça 
local, antes do antigo Distrito Federal, no Recurso de Revista 4.922, ao deixar 
de admitir a intervenção do terceiro. Banco C. M., de quem a opoente é suces
sora, ressalvou, no processo de Dúvida retro referido, que o problema das coli-
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sõcs existentes entre duas inscrições relativas a titulares diversos deveria ser re
solvido pelas vias ordinárias, através da retificação de uma delas (Os. 164 e ver
so).

De fato. é ela titular, em razão de títulos centenários, das terras mencio
nadas na escritura de promessa de compra c venda lavrada entre os opostos em 
data de 15 de outubro de 1928. pouco inportantó a denominação que lhe foi 
emprestada. E essa titularidade, conforme comprova a documentação junta por 
linha, decorre da compra feita ao Banco de C. M.. nos termos das escrituras de 
22 de setembro de I958e de 8 de março de 1959. ambas do 10° Oficio de No
tas, respectivamente a fls, 77 do livro 1.273 e a fls. 48v. do livro 1.329. devida
mente transcritas sob o número 29.901. a fls. 142 do livro 3-BL, cm 5 de maio 
de 1959. no 9o. Ofício do Registro de Imóveis, através das quais tomou-sc se
nhora e legítima possuidora de cinco áreas de terreno da fazenda de Camorim, 
na freguesia de Jacarepaguá, ali descritas c caracterizadas, perfazendo uma área 
total de I 2.303,099,00 metros quadrados. Por seu turno o Banco C. M. dito ad
quiriu ditas terras que compõem a Fazenda de C„ e mais as Fazendas de V. P. c 
da Fazenda de V. G„ à Cia E. C. J.. por compra feita aos 3 de fevereiro de 1891 
nos termos da escritura lavrada nas Notas do Tabelião do 6o. Ofício, livro 62. 
fls. 34v., transcrita no Registro de Imóveis do Io. Ofício; a fls. 82 do livro 3-C. 
sob o no. de ordem 14.745. em 17 de dezembro de 1892. c esta por sua vez. 
houve ditas Fazendas por compra feita ao Mosteiro de São Bento, nos termos 
da escritura lavrada a fls.ól do livro 61. cm 5 de janeiro de 1891, no 6o. Ofício 
de Notas, antigo Tabelião Gabriel Ferreira da Cruz, transcrita sob o no. 14.725, 
a fls. 81 do livro 3-C, cm 17 de dezembro de 1892. no mesmo Io. Ofício do 
Registro de Imóveis. Por fim, o Mosteiro de S. B. adquiriu as terras que com
põem as referidas Fazendas de C.. V. P. c V. G„ em virtude de verba testamen- 
tária de Da. V. S., falecida aos 27 de agosto de 1677, em cujo testamento cons
ta que as terras do Engenho do C. desde o Rio Pavuna até o mar pela costa até 
junto de Guaratiba, com seus montes, campos, restingas, lagoas c rios. e por ela 
foram havidas por herança deixada por seus pais c avós. Como se vé, os títulos 
da opoente tèm sua origem mais remota nas propriedades de Da. V. de S. e, 
desde 1892, encontram-se os a ela filiados devidamente transentos no Registro 
de Imóveis.

Já os títulos dos opostos originam-se das propriedades do Visconde de A. 
A. M„ só que este jamais possuiu o terreno no lugar nominado de Saco Grande, 
na Restinga de Jacarepaguá.

De fato, o primeiro desses títulos é a escritura de remissão de foros e 
compra de terras, celebrada aos 24 de maio de 1876, entre os herdeiros do Vis
conde de A., A. M. e L. A. T. L., lavrado na 12a. Circunscnção. antigo Tabelião 
M. J. C. L„ na freguesia de Jacarepaguá, a fls. 115 do livro 6. aditada, por outra 
lavrada no 2o. Ofício de Notas, antigo Tabelião Castro, a fls. 73v. do livro 236, 
em 10 dejunhode 1876, transcritas Io. Oficio do Registro de Imóveis, a fls.no
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289 do livro 4-F sob o número 2.948, em 10 de julho de 1876, onde se transfe- 
mencionado adquircntc os sítios situados na Serra do Cafundá, nonram ao

Quilombo, no Sertão, no Rio das Pedras, no Papagaio e no Carioca, que o dito 
Visconde de A. houve dos herdeiros de L. J. C. e outros, e mais os terrenos ar
rendados nos sítios do Sertão e do Canoca, assim como qualquer outro sítio, 
toda terra e matos devolutos pertencentes aos mesmos herdeiros dó Visconde 
de A., A. M., que existem dentro do rumo do Comendador F. P. F. T. e outros.

Com a morte de L. A. T. L., procedeu-se ao inventário de seus bens, entre 
os quais não consta o nominado terreno situado no lugar Saco Grande, nome 
que aparece, pela primeira vez, na venda que, por escritura lavrada em Notas do 
antigo Tabelião L. A. F„ atual 12a. Circunscrição. a fls. 38 do livro 19. em 24 
de maio de 1902. F. A. T. L. e sua mulher, dizendo haverem adquirido o terre
no situado na freguesia de Jacarepaguá, no lugar Saco Grande, por herança de 

pai e sogro, fizeram a A. H. C. S. que, por seu turno, o revendeu a J. J. R. B 
na foi.na da escritura de 21 de junho de 1913, lavrada nas Notas do antigo Ta
belião E. M„ hoje 14o. Ofício de Notas, a íls. 8v./9v., do livro 1.

Mais tarde, em 24 de julho de 1924, o casal J. J. R. B„ por escritura la
vrada nas Notas do Tabelião do 16o. Oficio, a íls. 48v. do livro 36, vendeu dito 
terreno a J. A. M. N. que transacionou a V. L, J. O. E„ A. B„ H. N. F. e A. J. 
S. por venda aperfeiçoada por escritura de I 7 de junho de 1926, lavrada a fls. 
13 v. do livro 731, no 2o. Ofício de Notas, e estes, finalmente, o prometeram 
vender a A. S. S„ nos termos da escritura lavrada no 7o. Ofício de Notas, a íls. 
82 do livro 497, em 15 de outubro de 1928, cujos direitos foram objeto da 
ação de adjudicação compulsória.

seu

Todos esses títulos acima referidos foram transcritos no Io. Ofício do 
Registro de Imóveis, à exceção do último, cuja inscrição no 9o. Ofício do Re
gistro de Imóveis foi determinada, com ressalvas pelo lo. Grupo de Câmaras Cí
veis, como antes referido. De averbar-se que, não vigorando na época dos pnmi- 
tivos registros, os princípios da especialidade, da legalidade e da continuidade, 
tais transcrições foram procedidas sem as cautelas legais, motivo até por que 
F. A. T. L. vendeu o terreno no lugar Saco Grande, que disse haver adquirido 
por herança paterna quando tal terreno não foi objeto de inventário dos bens 
com que faleceu o seu pai, L. A. T. L. que, por igual, não o adquiriu dos herdei
ros do Visconde de A., A. M.. Pela mesma razão essa venda veio sofrendo vários 
acréscimos, que sequer constavam da venda que o mencionado F. A. T. L. fez a 
A. H. C. S., pois a venda (irregular, como já se acentuou), foi a do “terreno si
tuado na freguesia de Jacarepaguá, no lugar Saco Grande, dividindo por um la
do com terras do Banco de C. M. e pelo outro e pelos fundos com a lagoa”. 0 
casal de A. H. C. S., por seu turno, ao revendê-lo a J. J. R. B., o descreveram 
como “um terreno no lugar denominado Sacco Grande, Restinga de Jacarepa
guá medindo 15 mil metros mais ou menos de extensão” c, ao controntá-lo, o

232



fez do seguinte modo: “dividindo por um lado com o Banco de C. M. e pelo ou
tro e pelos fundos com a Lagoa de Jacarepaguá”, acrescentando, assim, sem 
qualquer justificativa dados geográficos e dimensionais que o localizavam 
gião pertencente aos antecessores da opoente e, na venda que este fez a J. A. M. 
N„ acrescentou-se que dito terreno era “parte de marinhas e parte própna". 
Quando J. A. M. N. vendeu dito terreno a V. L. e outros, a venda englobou 
“não sô o terreno acima referido denominado Sacco Grande, como também as 
demais terras que directamente lhe pertenceram de conformidade com os títu
los acquisitivos anteriores", sendo de notar que ao recolher o imposto de trans
missão de propriedade, descreveu o terreno “com a área mais ou menos de 10 
milhões de metros quadrados ou o que for encontrado entre as confrontações 
acima”. Por fim, o título do autor, oposto, refere a área constante da guia do 
imposto, não referida, nem constante dos títulos anteriores.

Como se infere, formou-se um verdadeiro "gnlo" com acréscimos e ino
vações sucessivas em cada uma das transferências da propriedade, a partir da 
venda que F. A. T. L. fez, em 1902, a A. H. C. S„ quando transmitiu o que não 
houve por herança de seu pai, L. A. T. L., em cujo título das terras que adquh 
nu dos herdeiros do Visconde de A., A. M., não figura, como se anotou, ne
nhum sítio ou terreno com o nome de Saco Grande, denominação que se pre
tendeu dar às terras da Barra da Tijuca, mas que, onginariamente, desde os idos 
cm que perteceram à Da. V. S.,constituíam o Engenho do C.

Não se argumente que as terras vendidas pelos herdeiros do Visconde de 
A., A. M., a L. A. T. L., podenam conter o terreno nominado^de Saco Grande, 
oculto sob a forma genérica, constante da escritura de 1876, como “qualquer 
outro sítio, assim como toda terra e mattos devolutos pertencentes aos herdei
ros do finado Visconde de A., A. M., (...), que existem dentro do rumo do Co
mendador F. P. F. T„ de E. J. S., dos herdeiros de J. J. O., dos herdeiros de 
J. C. B. c dos herdeiros de J. C. A.”, pois ditas terras e matos devolutos só po
deríam encontrar-se dentro do rumo dos referidos Comendador F.P.F.T. e ou
tros nominados, e nunca em terras então pertencentes ao Mosteiro de S. B„ que 
em 6 de abril de 1774 e, portanto, um século antes, firmou com o Visconde de 
A. um documento de composição amigável, onde ficou estabelecida “uma linha 
de rumo dividente entre as terras do Mosteiro e as de propriedade do Elustrís- 

•simo e Excelentíssimo Senhor Visconde de A., citas parte na freguesia de Ja- 
caré-Paguá (...) e partes a barra do Rio da Pavuna e bem no meio da corrente”, 
de onde se assentou o padrão e nele a agulha magnética “onde ferimos de fren
te para o mar e o boroeste para terra . . .”, confirmando, assim, as terras que 
pertenceram à Da. V. S., referidas cm seu testamento que, como se vê do res
pectivo documento, e linhas atrás, se sublinhou, “correm desde o Rio Pavuna 
até o mar...”, e daí a razão pela qual o terreno denominado Saco Grande, que 
não aparece na relação daqueles que pertenciam ao Visconde de A., jamais po-

na re-
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deria encontrar-se em terras que foram do Mosteiro de S. B., a quem a opoente 
veio a suceder. Eis também a razão pela qual F. A. T. L. que não o possuia. ja
mas pode na vcndc-lo cm 1902, mcluindo-o entre aqueles que pertenceram a 
seu pai, a A. H. C. S„ que, assim, o adquiriu a non domino.

Não se argumente também com os registros e transcrições desses títulos, 
pois. em época anterior às disposições do Código Civil e à Lei de Registros Pú
blicos que os regulamentou, não se observavam os pnncipios da especialidade e 
da legalidade, decorrendo do pnmeiro que toda inscrição deve recair sobre um 
objeto precisamente individuado e do segundo a validade do negócio jurídico 
que lhe deu origem, mesmo porque os registros e as transcrições não eram obri
gatórios e nem induziam à prova do domínio (§ 4o,, do art. 8o. da Lei 1.237, 
de 24 de setembro de 1864). E, exatamente por não induzirem à prova do do
mínio é que foi possível, no Registro dc Imóveis do lo. Oficio, repositório do 
aparecimento dc tantos grilos, registrar-se títulos de venda a non domino, adi- 
cionando-se-lhes sucessivos acréscimos, como são exemplos típicos os títulos 
acima enumerados, fiháveis aos dos herdeiros do Visconde de A., A. M„ com 
reflexos danosos sobre propriedades secularmente legitimas, como a da opoen
te, pois, como registrou a perícia refenda no acórdão do 4o, Grupo de Câmaras 
Cíveis do Tribunal de Justiça do Antigo Estado da Guanabara, trasladado a fls. 
78/79 dos autos da adjudicação, evidenciou-se "uma coincidência quase perfei- 

.ta do conjunto formado pelas referidas áreas, com grande parte já registrada em 
nome de terceiros", isto é, da opoente, que, por isso mesmo tem legitimo inte
resse ad excludendum das partes da ação de adjudicação. Esta circunstância 
afasta a objeção que o autor-oposto, fez, desde o início, à intervenção da opo
ente, pois a legitimidade desta não decorre de ser ou não sucessora, a qualquer 
título, da propriedade dos réus, A. B., sua mulher e outros, como equivocada
mente sustentou nesta ação, mas sim da legitimidade, à saciedade comprovada, 
de seu titulo e da sua filiação três vezes centenária, que não contém os defeitos 
e vícios insuperáveis daqueles aos quais se filia o do autor, oposto, que, extra
polando os limites demarcados em 1774 pelo Mosteiro de S. B., sucessor de Da. 
V. S„ e pelo Visconde de A„ pretendeu, em decorrência da venda a non domi
no. antes referida, estender-se por quase toda a propriedade da opoente. De sc 
ressaltar, por outro lado, que nem o de cujus, A. S. S., nem seus antecessores ja
mais exerceram posse de qualquer natureza sobre a área em questão, repelidos, 
como sempre o foram, pelos órgãos judiciários, em suas audaciosas aventuras 
possessórias, como bem o comprova a farta documentação adunada aos autos, 
razão até por que nem mesmo a prescrição aquisitiva poderá ser invocada em 
seu favor.

De tudo se infere que, se alguma terra os opostos possuem, filiáveis às do 
Visconde de A., estas, qualquer que seja a denominação que lhe queiram em
prestar, obviamente só poderão ser encontradas além da linha de rumo dividen-
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te das terras do Mosteiro de S. B., antecessor da opoente, com as do Visconde 
de A., antecessor dos opostos, talqualmcnte ficou estabelecido na demarcação 
por eles levada a eleito nos anos de 1774, precisamente com o escopo de pôr 
fim a litígios, e nunca dentro destas, em coincidência quase perfeita, como as
sinalou o acórdão retro referido, que, embora reformado, ressalvou aos teicei- 
ros prejudicados as vias contenciosas para a retificação da inscrição. Averbe-se, 
por outro lado, que a ressalva acima foi confirmada pelo lo. Grupo de Câmaras 
Cíveis que ordenou a inscrição da promessa do autor.

Quanto à prescrição suscitada pela opoente, não é a mesma de ser acolhi
da. Embora o compromisso preliminar de compra e venda do imóvel não lotea
do, com a inscrição, tenha passado a figurar entre os direitos reais, a verdade é 
que a ação de adjudicação não se funda em um ius in re, mas em um direito 
pessoal, por se tratar de simples forma coativa e específica de obrigação de fa
zer, estando, consequentemente, subordinada ao prazo prescricional ordinário 
de vinte anos, cujo termo inicial se dá com a recusa à outorga da escritura defi
nitiva. Ora, no caso específico do presente feito, se este esteve paralisado du
rante dezesseis anos, c não c verdadeiro que o tenha sido por culpa da opoente, 
a prescrição intercorrente não foi alcançada, por não haver delluído o prazo 
prescricional ordinário, que se contaria de 29 de setembro de 1959, data em 

órgão do Ministério Público opôs-se, pelos réus, ao pedido adjudicatório.que o
até 4 de setembro de 1978, data em que a ação voltou a ser impulsionada pelo 
auto, depois de uma paralisação de cerca de dezesseis anos.

Ante o exposto,
Julgo improcedente a ação de adjudicação compulsória intentada por 

A. S. S„ sucedido por seu Espólio, contra A. B., sua mulher e outro, e proce
dente a opolisão da empresa S. T. A. S. A., para, ante o reconhecimento do pe
dido feito pelos réus, através do órgão do Ministério Público, excluí-los da rela
ção processual c declarar a ineficácia e insubsistência da inscrição da promessa 
de compra e venda outorgada ao dc cujus, A.S.S., procedida pelo 9o. Ofício do 
Registro de Imóveis, sob a matrícula número 18.930, em 13 de abril de 1977, 
que, assim, deverá ser cancelada, após o trânsito em julgado da presente.

Condeno o autor, oposto, no pagamento das custas e despesas processuais 
e na verba honorária do advogado da opoente, esta fixada em vinte por cento 
sobre o valor conjunto da ação e da oposição.

P. R. I.
Rio de Janeiro, 6 dc outubro de 1980.

CARLOS RICARDO CHILETTO 
Juiz de Direito
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TRANSAÇÃO MEDIANTE ACORDO EM AU
DIÊNCIA, presidida pelo juiz. Não se exige, por 
isso, prévia autorização para o inventariante, nos 
termos do art. 992. II, do C. P. C.. Se. porém, fal
tar a audiência dos demais interessados, nula será 
a transação (art. 1.036 do Código Civil). Sendo 
nula qualquer cláusula da transação, nula será es
ta.
(Sentença do Juiz de Direito João Carlos P. A. Silva)

Vistos, etc.
Ação ordinária que A. R. promove contra J. L C., sua mulher V. L. S. C. 

e o Espólio de J. G. C., objetivando a cobrança de pensão correspondente a 
dois salários mínimos a partir de janeiro de 1977, já que pagou a pensão mensal 
a partir de 5 de maio até 5 de dezembro inclusive de 1976, tudo nos termos de 
transação homologada por sentença em ação ordinária movida pela autora, con
forme termo de audiência constante de (Is. 127 da última.

Contestação a fls. 16, onde o casal réu nega a natureza de prestação ali
mentícia para a obrigação em causa, pelo que a cobrança tem o valor certo de 
Cr$ 6.144,00, negando validade à equivalência da pensão mensal a dois salários 
mínimos e comunicando que está providenciando o exercício de ação anulató- 
ria da transação em que se funda a pretensão.

Réplica a fls. 21, juntando documentos.
A fls. 37 despacho mandando os réus se pronunciarem sobre os documen

tos produzidos com a réplica e as partes especificarem as provas justificadamen-
te.

A fls. 42 despacho mandando incluir como litisconsorte passivo o Espólio 
de J. G. C., que a fls. 43 se pronuncia.

Em apenso ação ordinária que o Espólio de J. G. C. promove contra A.R. 
objetivando ver anulada a transação honologada, eis que a herdeira J. M. C. V. 
era litisconsorte necessária e tinha de ser citada para a ação movida contra o es
pólio, assim como acordar sobre os direitos transacionados, pelo que a ação or
dinária de origem proposta por A. R. deverá ter seu prosseguimento, desde que 
ordenada a citação de J. M. C. V. como litisconsorte necessária passiva.

A fls. 24 apresenta a ré reconvenção, onde pretende que o reconvindo 
cumpra o acordo homologado por sentença, fazendo-se constar dos autos do in
ventário a instituição do usufruto, inscrevendo-o no Registro Geral de Imóveis, 
assim como 
de fls. 29/51.

A fls. 53 contestação, onde a ré afirma ter o autor, através de seu inventa
riante, reconhecido a procedência do pedido da ordinária de origem, juntando 
os documentos de fls. 71/145.

cumprindo a prestaçao mensal assumida, juntando os documentos
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Contestação e réplica a fls. 149, quando o rcconvindo alega ser confusa e 
contraditória a reconvenção.

Despacho de especificação justificada de provas a fls. 161, sobre o que se 
pronunciam autora fls. 162e 166c ré a fis. 164.

TUDO BEM VISTO E EXAMINADO.
Preliminarmente, a ação ordinária em que se consumou a transação res- 

cindenda fora dirigida contra o Espólio de J. G. C., representado por seu inven- 
trariante J. L. C„ como se vê no início daquela confusa petição inicial.

Não obstante, foi o feito inadvertidamente autuado figurando como par
te passiva J. L. C. e sua mulher, passando estes a peticionar em nome próprio.

Assim sendo, embalde a impropriedade formal apontada, transacionou J. 
com A. não só em nome próprio como na qualidade de inventariante do espó
lio.

Ainda preliminarmente, nas hipóteses previstas no inc. VIII do art. 485 
do CPC, a sentença não seria meramente homologatória, mas sim decisão coer
citiva - vel condcmnatione, vel absolutione contingit. Nesta o suporte básico 
teria sido a confissão (em suas variadas formas), a desistência (total ou parcial) 
ou a transação (v.g. a exceptio litis per transactionem finitaé). Logo, teria havi
do exame de conteúdo do mérito, onde a base do decisum teria sido uma das 
hipóteses acima.

Veja-se, contudo, que a controvérsia sub judice focaliza transação homo
logada por sentença. Trata-se, pois, de sentença meramente homologatória, pe
lo que entendemos aplicável à hipótese o disposto no art. 486 do CPC.

Diga-se, a bem da verdade, que se conjugando o art. 269 (item III), onde 
seu caput alude ao julgamento de mérito, com o caput do art. 485, onde igual- 
mente há referência à sentença de mérito, poderia se crer que a sentença de 
transação, ainda que homologatória, só fosse passível de rescisão através de 
ação rescisória. Por isso há certa perplexidade na doutrina, havendo consagra
dos autores, antes, se escusado de tomar uma posição definida em tomo do as
sunto (v.g. LUÍS EULÁLIO BUENO VIDIGAL - Comcnt. ao CPC, Ed. Rev. dos 
Trib., vol VI, art. 485, VIII, págs. 147/8; JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREI
RA, Coment. ao CPC, Ed. Rev. For., já em sua 2a. edição mais conclusivo pela 
ação anulatória, na pág. 161, letra “a”, até advertindo que o processo primitivo 
deverá retomar sua marcha; EGAS DIRCEU MON1Z DE ARAGÃO - Coment. 
ao CPC, vol. II, Ed. Rev. For., onde o autor revela nas entrelinhas o cabimento 
da ação anulatória, já que afimia na hipótese da transação haver apenas uma 
homologação do ato das partes pelo juiz, pelo que fica excluída a solução juris- 
diciònal; nas págs. 537, número 552. 538, e 539/40, número 554).
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Veja-se que, malgrado a vacilação inicial, propende a doutrina mais recen
te pelo cabimento da ação anulatória, com o que estamos acordes, quando hou
ver mera homologação do ato praticado pelas partes, tal se dando na transação 
sub judice.

No mérito, para ser consumada tal transação, tomava-se imperiosa a pré
via autorização do Juízo do inventário, ex vi do expressamente disposto no inc. 
II do art. 992 do CPC. Logo, se não tinha o inventariante condição legal para 
dispor em acordo de bens do espólio, caracteriza-se a nulidade deste.

Induvidosamente, a hipótese não é de anulabilidade e sim de nulidade ab
soluta, sendo que o resultado consistente em sua decretação decorre de culpa 
recíproca dos transatores, ao envolverem o Juízo que presidiu a audiência de 
conciliação na falta cometida.

É óbvio que a nulidade dessa transação importará no prosseguimento do 
processo primitivo para a consecução de seu fim, uma vez que de outro modo 
ficaria inconcluso (veja-se acima J. C. BARBOSA MOREIRA). Mas não custa 
se advertir de que o instrumento da transação nula poderá conservar, rcsidual- 
mente, o valor de prova documental da admissão do concubinato entre A. e o 
inventariado, o que na oportunidade própria se apreciará. Sem embargo disso, 
preservar-se-á nestes feitos em julgamento o pnncípio quod nullum est, nullum 
producit effectum, o que o decisum acatará.

ISTO POSTO
JULGO IMPROCEDENTE A PRIMEIRA ORDINÁRIA (77.853) c PRO

CEDENTE EM PARTE A SEGUNDA (78.621), JULGANDO IMPROCEDEN
TE A RECONVENÇÃO DA ULTIMA, para decretar a nulidade da transação 
realizada no termo de audiência de fls. 127 da ordinária de origem, a qual, con
sequentemente, prosseguirá após o trânsito em julgado desta sentença, conde
nada a vencida nas custas e em honorários de dez por cento sobre a soma do va
lor da causa da primeira ordinária e da rcconvenção da segunda, bem como cm 
Cr$ 1.000,00 (Um mil cruzeiros) c n? custas para a última ordinária, já que a 
nulidade ora decretada decorreu dc falta cometida pelo inventariante do espó
lio com omissão faltosa da outra parte, em o que se envolveu o próprio Mm. 
Juiz presidente da audiência, pelo que se deve crer como tendo havido a sucum- 
bência parcial da última pretensão.

P. R. I.

JOÃO CARLOS PESTANA DE AGUIAR SILVA 
Juiz de Direito

Sentença confirmada
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USUCAPIÃO - Com o advento do novo Código 
de Processo Civil, as citações antecedem, obriga
toriamente, a audiência de justificação de posse. 
(Despacho do Juiz de Direito Jasmim Simões Costa)

Mantenho o despacho agravado por seus próprios fundamentos. Pace à 
relevância da matéria discutida, permito-me acrescentar, para mais, o seguinte:

O pretender o agravante a realização da audiência de justificação de pos
se, antes das citações regulares, não tem amparo legal, assim porque, a conse- 
qücncia lógica de que estas deverão preceder àquela, deflui do disposto nos arti
gos 942 § lo. e 943 do CPC.

No regime do Código de Processo anterior, a citação dos interessados cer
tos e incertos - era realizada após a realização da audiência de justificação dos 
requisitos para o usucapião (of. art. 455), mas tal não mais ocorre em face do 
novo diploma processual, bastando, para assim concluir-se, um resumo de seus 
antecedentes. No anteprojeto, elaborado pelo Prof. Buzaid, o sistema era o 
mesmo do Código anterior, pois o artigo 958 dispunha que “Justificada a pos
se, o Juiz mandará citar, para contestarem a ação ...”. Entretanto, cm virtude 
de emenda apresentada pelo Senador Accioly Filho, o referido dispositivo, que 
acabou se transformando no artigo 492 do Código vigente, foi modificado, pro
cedendo-se à citação anteriormente à audiência de justificação.

Dita emenda teve a seguinte justificação: “Não há motivo para que sejam 
as mesmas pessoas citadas duas vezes: Uma para justificação, outra para contes
tar. Ciladas da petição inicial, ficam-no para toda a causa (g.n.). Assim sendo, o 
prazo para contestação há de correr da ciência do despacho que julgou prova
dos os requisitos do usucapião, pois, em caso contráno, será indeferida a pre
tensão, preliminarmente” - (Código de Processo Civil, Histórico da lei, publica
ção do Senado Federal, vol. 1, tomo I, pág. 152 c vol. I, tomo II, pág. 1.298).

O § lo. do artigo examinado, decorrente da emenda, deixa bem claro que 
a citação valerá para todos os atos do processo, e essa citação tem por finalida
de o chamamento do réu a Juízo, para acompanhar o processo, comparecendo 
à audiência que for designada, se quiser, e apresentar sua contestação, no prazo 
legal, para não se tomar revel.

Em dispondo o art. . . do CPC, que o prazo para contestar a ação corre
rá da intimação da decisão que declarou justificada a posse, e o artigo 236 do 
mesmo diploma legal, que no Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos 
Territórios, consideram-se feitas as intimaçóes, pela só publicação dos atos no 
Órgão Oficial, forçoso concluir-se que estas intimações só serão admissíveis, 
antccedcndo-as as citações regulares, tanto mais quando, só em assim se proce
dendo, na hipótese de indeferimento preliminar da pretensão, poder-se-á dar 
cumprimento ao disposto no art. 296 do CPC.

239



Tem portanto, a citação, no procedimento especial do usucapião, um ca
ráter ou efeito próprio. É, como nas demais, o ato pelo qual se chama a Juízo o 
réu ou interessado a fim de se defender (art. 213), mas, excepcionalmente, face 
ao dispor o parágrafo lo. do artigo 942, que dita citação valerá para todos os 
atos do processo, e o art. 943, que o prazo para contestar correrá da intimação 
da decisão que declarar justificada a posse, conclui-se que, na ação de usucapi
ão. a citação inicial é feita, não para que os citados apresentem resposta num 
certo prazo, mas para que acompanhem todos os atos do processo, intimados 
que sejam, não só da designação da audiência de justificação, como da decisão 
que declarar justificada a posse.

Como dar-se ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que fa
ça ou deixe de fazer alguma coisa (intimação, art. 234 do CPC), tanto mais se 
tais intimações consideram-se feitas só pela publicação dos atos no Órgão Ofici
al - se esse alguém ainda não é parte, ainda não foi citado?

O Agravante, ao alicerçar a tese que defende, buscou lastrcá-la nos ensina
mentos do mestre TONIES DE MIRANDA e no julgado da E. 8a. Câmara Cí
vel, os quais transcreveu, mas, facilmente perceptível, que o ensinamento e o 
julgado, conquanto posteriores à vigência do novo Código, lastreiam-se em 
acórdãos e opiniões doutrinárias proferidas ao tempo do Código anterior. As
sim é que o douto PONTES DE MIRANDA, em seus comentários, logo após a 
assertiva ‘‘Não há citação para justificação prévia’’, com o que alicerçá-la, trans
creve acórdãos em tal sentido (Turma Julgadora do Tribunal de Alagoas, 7 de 
novembro de 1952; la. Câmara do Tribunal de Alçada de São Paulo, 19 de no
vembro de 1952). O mesmo ocorre com o V. Acórdão de E. 8a. Câmara Cível, 
sendo que este invoca o ensinamento de AMORIM LIMA, declarando, “É o que 
já ensinava AMORIM LIMA em seu Código de Processo Civil Brasileiro, nos 
seus arts. 454 e seguintes.. .”

Com efeito, repita-se, à época do Código anterior, as citações não prece
diam a justificação prévia da posse, mas, na vigência do novo diploma processu
al, tal audiência não poderá realizar-se sem que feitas as citações dos interessa
dos certos e incertos”.

J. SIMÕES COSTA 
Juiz de Direito

Confirmado unanimemente pela E. la. Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça 
(Ap. Cível 1.307, Relator o Des. Roque Batista dos Santos).
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• Ações ao Portador
• Adjudicação Compulsória
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• Indenização com base em 
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- Interdito Proibitório
- Introdução, Transporte e Comércio 
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- Mandado de Segurança
• Mandato
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- Regulamentação de Visitas
- Reintegração de Posse
• Ressarcimento
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- Revocatôria
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- Transação mediante Acordo 
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O'-DIREITO CONCRETO ê uma 
experiência fascinante. As sentenças 

dos Juizes singulares, de regra, 
nascem e morrem nos autos. 
Soberbas peças de jurismo e 

sentimento de justiça, percorrido o 
caminho normal dos recursos, vão 

para o pó dos arquivos cartorais. 
Sentenças exemplares passam 
despercebidas dos Colegas e da 

elegante e sapiente classe dos 
Advogados. Só as partes e seus 

patronos ficam sabendo dos 
tesouros e das excelências da obra 

do Juiz que, entre vigílias e 
sofrimentos, passou ao papel a 

criação afanosa de seu espirito. 
Era realmente preciso que houvesse 
um órgão que expressasse e desse a 

medida do valor individual e 
coletivo da magistratura 

de primeira instância."
Ellézer Rosa
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