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APRESENTAÇAO

Com a publicação deste volume, alcança o DIREITO CONCRETO 
seu quarto ano de existência fecunda a serviço da Magistratura, am
pliando consideravelmente a abrangência da sua área geográfico-cultural, 
com a participação de Juizes de vários Estados da Federação.

Razões óbvias de'limitação de espaço editorial impediram o apro
veitamento de numerosas e excelentes sentenças de Juizes dos vários 
quadrantes do território nacional, muitas das quais servirão de material 
já selecionado para o número cinco, a ser publicado proximamente.

Tem esta coletânea o prefácio do Desembargador Sydney Sanches, 
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e Professor de Di
reito Processual Civil em São Paulo, publicando ainda, em caráter ex
cepcional, como uma especial homenagem aos Juizes latino-americanos, 
sentença do Juiz argentino Dr. Gastão Firpo, Secretário-Geral da Asso
ciação Argentina de Magistrados c Funcionários Judiciais, que, tomando 
conhecimento da publicação, a aplaudiu entusiasticamente, exaltando o 
seu pioneirismo.

Confirma-se a excepcionai aceitação de DIREITO CONCRETO já, 
agora, expandindo-se para fora das fronteiras nacionais, alcançando re
percussão em países limítrofes onde sua circulação pôde chegar, embora 
de forma restrita e dirigida.

Oxalá possa esta publicação continuar prestando à nossa Magistra
tura seus valiosos préstimos, procurando cada vez mais aprimorar-se e 
permanecer como insuperável instrumento de divulgação dos trabalhos 
intelectuais dos seus associados.

Para tanto, é indispensável que o DIREITO CONCRETO possa, 
cm seus próximos números, continuar a contar com a colaboração dos 
Magistrados brasileiros, a quem se renova, nesta oportunidade, o convite 
de co-participação nesta obra coletiva de comunhão intelectual, nos mol
des das diretrizes estabelecidas nos Boletins informativos do Instituto de 
Magistrados do Brasil.

Rio de Janeiro, março de 1984.

Eduardo Sócrates Castanheiro Sarmento 
Presidente do IMB
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PREFÁCIO

Do eminente Juiz Dr. EDUARDO SÓCRATES CASTANHEIRA 
SARMENTO, Presidente do Instituto dos Magistrados Brasileiros, re
cebí o amável e honroso convite para prefaciar esta edição do DI
REITO CONCRETO.

Como ficou ressaltado pelos Ilustres fuízes GERALDO MAGELA 
MARTINS DA ROCHA, ELIÊZER ROSA e pelo Desembargador 
fÒSE fOAQUIM DA FONSECA PASSOS, trata-se de inestimável 
contribuição, do Instituto e de Magistrados a ele filiados, para a 
cultura jurídica brasileira.

Nossos- repositórios de jurisprudência andam fartos de acórdãos 
e votos, mas faltos de sentenças do primeiro grau, onde, na esma
gadora maioria dos casos, a lide se apresenta com toda sua drama- 
ticidade, próximos que estão as partes com seus Defensores, as teste
munhas, os peritos, os Membros do Ministério Público e os fuízes.

No torvelinho dos cartórios, das audiências, no movimento inces
sante de petições e documentos, no desenrolar das provas, no cres
cente volume dos autos, muita vez se encontram a história e as
estórias de vidas e vidas humanas, de interesses em conflito, nobres 
ou menos nobres, mas sempre a desafiar a argúcia, a paciência, a de
dicação, a inteligência e a cultura do Magistrado.

Este, no dia-a-dia de trabalho, nas intermináveis pesquisas e preo
cupações, vai deixando esvair sua existência, mas até o fim conser
vando aceso o ideal.

Mesmo quando as circunstâncias não o levam a merecidas pro
moções ou ao justo reconhecimento dos mais adiantados na carreira, 
sabem que mais importante é prestar bom serviço jurisdicional ao 
povo. E estar em paz com a própria consciência.

Na qualidade de Presidente da Associação dos Magistrados Bra
sileiros, tenho percorrido os rincões da Pátria e cada vez mais me 
convenço de que ó verdadeiro Magistrado, impelido pela vocação, 
não espera recompensas nem aplausos. Basta-lhe a missão cumprida.

Deseja apenas acertar na solução de lides e no atendimento de 
simples interesses judicialmente manifestados.
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A eles há de servir o DIREITO CONCRETO em seu nobre obje
tivo de informar e, ao mesmo tempo, publicamente divulgar o valor 
de Juizes de primeiro grau.

A todos envio meu caloroso abraço de respeitosa homenagem, 
com votos de que Deus lhes conserve intangível e intacto o amor 
ao Direito e à Justiça

Desembargador Sydney Sanches 
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros
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AÇÁO DEM0L1TÔRIA — Obra edificacla 
desrespeito a negócio jurídico entre as 

partes. Restrições de direito de vizinhança. 
A livre determinação de cláusula contra
tual tem jorça obrigatória cabendo ao juiz 
assegurar sua execução.
(Sentença do Juiz de Direito (ones Figuei
redo Alves)

Juízo de Direito da 
Comarca de Surubim 
— Pernambuco

em

Vistos etc.
JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE SOUZA e sua esposa, qualifi

cados a fls., ajuizaram Ação Demolitória, resultante de direitos e 
restrições de vizinhança consagrados pelo Código Civil vigente con
tra o BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A, sociedade por 
ações, de economia mista, com agência local em prédio vizinho ao 
de propriedade dos proponentes, sito à Rua Joao Batista, neste mum- 

ocorrência de ofensas reais ao patnmonio dos Autorescípio, por _ a .
decorrentes de construção da citada agência.

Expressam verificados estes prejuízos pela abertura de janelas 
corrediças c/ vidros transparentes sem tolerar distância legal, ex-vi 
art 573 CC e, por haver a obra sido cdificada cm desrespeito ao 
estatuído’ no'negócio jurídico entre as mesmas partes, quando os 
Autores, em alienando terreno destinado ao prédio da agencia, pactua
ram fosse deixado livre o oitão direito da casa n? 38 da R. Joao 
Batista, onde residem, e que se limita, pelo lado direito, com o ter
reno objeto da transação; o que desatendido pela construção, resultou 
em insubmissão ao efeito jurídico determinado pelo negócio celebrado.

Autores o conflito 
lei (art. 573, CC)

Na espécie de restrição legal, confortam os 
afirmando infringida a distância mínima prevista em 
com a feitura de várias janelas, a uma distância de menos de um 
metro do seu imóvel, o que fere literal dispositivo da lei civil, sujei- 
tando-se por isso o banco suplicado a fechá-las, o que requerem, 
opondo-se judicialmente à infração no prazo legal.

No que pertine ao negócio jurídico, declaram que .
qualidade de proprietários de

a 31-8-78, ou
umseja. há quatro meses antes, na
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terreno limítrofe ao seu imóvel residencial situado à Rua |oão Batista, 
com área de 10,18m de largura cm sua frente por 30 ditos de com
primento, o venderam ao banco suplicado, para que ali fosse cons
truída a agência local do BANDEPE, pactuando ainda que o prédio 
a ser edificado “respeitará a estrutura da residência dos Oatorgantes 
Vendedores, ficando livre o oitão direito da casa residencial n" 38 
da Rua foão Batista, que se limita com o lado esquerdo do citado 
terreno''; condições aceitas pelo adquirente, tudo conforme escritura 
de compra c venda que exibem — fls. 15/16 v. — lavrada às fls. 35/ 
37 v. do Livro próprio de n" 134 cm 1“ Tabelionato desta Comarca 
e regularmente transcrita cm Registro Imobiliário.

Não obstante — salientam — a construção laborou em caracte
rística diferente, anexando parede do novo edifício à sua casa resi
dencial (fls. 8/12) apesar do requisito contratual, e ainda, de adver
tência do autor varão por início da obra ao responsável de sua exe
cução: com efeito, não deixando livre o oitão direito da citada casa, 
em contrário da condição a que subordinou-se o negócio.

Instruíram o pedido com título dominial referente ao prédio 
dominante (fls. 14), certidão de escritura de compra e venda que 
entre si fazem os AA. e o Bandepe (fls. 15/16 v.), documentação foto
gráfica adstrita aos fatos lesivos (fls. 8/13) além de instrumento de 
mandato (fls. 6) requerendo, afinal, fosse procedida a demolição do 
prédio na parte que ficou anexada à casa residencial, e o fechamento 
das janelas que foram abertas ao arrepio de preceito legal.

Em peça contestatória o banco suplicado fundou defesa princi
piando por repúdio ao pedido de demolição da construção, adver
tindo que os AA. não optaram por procedimento cautelar previsto 
pelo art. 846, CPC, que viabilizaria vistoria prévia a dirimir dúvidas 
existentes, antes de submeter qualquer pretensão a Juízo, preferindo, 
em contrário, que a obra atingisse seu final para então deduzirem a 
pretensão, afastando-se ainda de utilizar a Nunciação de Obra Nova; 
o que considera procedimento censurável.

Atentando às questões propriamente ditas, objeto da argüição 
dos AA., desenvolveu rebate circunstanciado de cada uma, primei
ramente discutindo a alegada violação de pacto. Neste aspecto, considera:

“. . . a existência de pacto contratual para que se deixasse livre 
o oitão direito da casa residencial n? 38, da Rua João Batista, 
localizada cm área urbana, é bem de ver que as próprias partes, 
no curso da obra, resolveram alterá-la, tanto assim que da pa
rede cdificada beneficiaram-se os próprios Autores, que assen- 
tiram até na colocação de tubos embutidos, para escoamento das 
águas provindas das coberturas de qualquer dos dois imóveis...”.
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E, enfatiza, que sobre scr defesa por lei e somente ser possível 
a construção com uma distância mínima do imóvel já existente de 
l,50m do limite comum, há equívoco no alegar-se que "se em prédio 
rústico a lei estabelece essa proibição, quanto mais em se tratando de 
prédio urbano”, desde quando a lei opta pela proibição apenas nos 

de construção de prédios rústicos, afora "a circunstância de que 
prédios urbanos subsiste uma necessidade de maior utilização do 

solo, posto que as áreas dos lotes urbanos são bem menores, não se 
podendo admitir-lhes ociosidades, por ser da natureza desse habitat a 
concentração”.

Prospera contestando, agora com respeito à abertura de janelas 
com visão para o lado do imóvel de propriedade dos AA., e com uma 
distância de menos de 1,00 m. Trata o tema em ponto que admite 
relevante, o fato do imóvel não limitar-se à ocupação residencial por 
manterem os AA. no mesmo imóvel escritório profissional (consultório 
médico) que aponta instalado no lado questionado.

Considera que a norma jurídica erigida pelo legislador visa a pro
teger a privacidade do lar, com preservação do recato, não se esten
dendo à hipótese denunciada, que descaracteriza assim a proibição da 
!ei, precisamente porque não corresponde à própria razão de ser 
da norma, e com efeito, deixa inviolado o direito de vizinhança.

Finalmente, cuida repreender o silêncio dos AA. quanto às vio
lações atacadas na inicial durante o curso da obra, asseverando que 
a jurisprudência vem se afigurando no sentido de desatender pedidos 
da espécie quando se verifica que a construção impugnada foi feita 
sem clandestinidade e sem uso de força; observando que a construção 
tendo início a 15-9-78 somente dois meses e dias depois os AA. vie
ram impugná-la.

Em réplica da contestação, os AA. com veemência, às fls. 35/38, 
inadmitem tenham silenciado sobre as violações ocorrcntes, isto por 
haverem protestado ao responsável da obra sobre elas, contrariedade 
que resultou inexitosa mercê do alegado pelo engenheiro que a exe
cução da obra estava submissa a uma planta específica, cabendo-lhe 
assim atender o projeto. Este fato — ponderam — conseqücnciou a 
propositura da ação, incontincnti, o que se apura inclusive no lapso 
temporal entre início da obra e a demanda, e em sua natureza ade
quada, máxime o ritmo veloz da construção, que finda, deixou evi
dente o devassamento pela abertura de janelas c a violação do pacto 
firmado em escritura.

O feito teve despacho saneador, dc fls. 39, sem recurso, deci
dindo realização de exame pericial (art. 331, I, CPC).

O laudo pericial está lançado às fls. 102/108.
O relatório da vistoria situa as constatações feitas, dando pela 

verificação no prédio do banco de "parede construída colada na pa-

casos
em
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rede da casa de rfi 38", elevada esta no muro divisório, e, não dei
xando aquela livre o oitão da casa cm 
de 0,50 m.

Na execução de vistoria in situ, em residência dos AA., de
clara o relatório ter sido comprovado que ruídos provocados no 
interior do prédio do banco, durante expediente burocrático, 
ouvidos claramente; identificando-se ainda que, na extensão onde fo
ram abertas as janelas corrcdiças, são vistos da casa dos A A. 
lado confinante, os cômodos destinados a consultório médico, sala

extensão aproximadauma

eram

ao

de jantar, terraço e copa.
Sustenta o laudo que as fotos de n°s 1 e 2 que instruem a ini

cial correspondem ao trecho do lado direito da casa; que observa-se 
desnível da altura do muro divisório em relação às janelas do banco 
ficando estas em plano superior; que em aproximadamente dois tei- 
ços de construção, pelo lado esquerdo do prédio do BANDEPE ficou 
oitão livre, em relação à casa residencial dos AA.; que há devassa
mento de compartimentos internos da casa através de janelas corre-

na parede lateral esquerdadiças, com vidros transparentes, abertas 
construída pelo banco.

Considera ainda que a parede edificada pelo banco do modo 
que não prejudica também não beneficia a casa dos AA.

Designada audiência de instrução e julgamento a atividade pre
paratória restou incompleta. Quando intimado o presidente do BAN
DEPE, em juízo deprecado, não observou-se a advertência do art. 343, 
§ 1*?, CPC.

Em designação seguinte, o BANDEPE questionou que a parte 
domiciliada em outro foro não poderia ser constrangida a vir pres
tar depoimento pessoal, devendo este ser tomado por meio de depre- 
cada, solicitando sustação da audiência para decisão da matéria (fls. 
178/184). Os AA., manifestando-se sobre o argüido sacrifício incom- 
portável para a parte adversa, desistiram da sua ouvida.

Em audiência instrutória, realizada afinal, o BANDEPE fez-se
presente, por preposto.

A tentativa conciliatória gestionada no limiar da audiência re
sultou inexitosa.

Na produção dos depoimentos seqüenciaram-sc ao 
[uízo, o do Assistente Técnico do banco e os dos A A. interrompendo- 
se a instrução para ouvida posterior de testemunhas encontradas em 
jurisdição outra, mediante deprecação.

Expedida precatória à Comarca do Cabo, naquele |uízo foram 
ouvidas duas testemunhas — fls. 286/287 v.

Os debates orais foram substituídos por memoriais.
Está feito o relatório.
Trata-se de Ação Demolitória assentada cm dupla fundamentação 

decorrente de restrições legais de vizinhança impostas pela lei civil

do Perito do
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e restrições convencionais e individuais sujeitas às normas gerais das 
obrigações dc natureza pessoal, firmadas civilmente pelas partes, cm 
escritura dc compra e venda.

Convém de logo, preliminarmente, cm exame da fundamentação,
admissibilidade da ação. Sãorealçar os pontos nucleares da lide e a 

dois os fundamentos da pretensão:
Os AA., proprietários de terreno vizinho à sua residência pró

pria, ao proceder alienação do mesmo ao BANDEPE, incluíram em 
escritura dc compra c venda cláusulas dc restrições convencionais 
e individuais de vizinhança, visando fixar a natureza da construção a 
admitir-sc no lote em alienação (destinação expressa para agência do 
banco) c estabelecendo o afastamento da edificação prevista (deixar 
livre o oitão direito de sua residência).

O BANDEPE, imitido na posse do terreno adquirido, cumpriu 
a primeira condição, fazendo edificar o prédio de sua agência, mas o 
fez, em aproximadamente um terço, no limite do lote, com parede 
anexa à do prédio residencial dos AA., não deixando, em consequên
cia, livre o oitão direito da casa nV 38 da Rua |oão Batista, conforme 
condição pactuada no negócio da venda.

Ainda mais, inobservou a construção distância legal prevista pelo 
art. 573, CC, com devassamento da propriedade vizinha pela feitura 
dc três (3) janelas corrediças, de vidros transparentes, com perfis 
metálicos, cm parede no flanco lateral esquerdo com recuo lateral de 
0,80 m do muro divisório, este de altura inferior às janelas.

Encontrando-se estruturalmente terminada a obra, os AA. uti
lizam dc Ação Demolitória, no prazo do art. 576, CC, c exercitando 
direito amparado por lei, vez que a todo direito corresponde uma 
ação que o assegura, ex vi art. 75, CC.

Admitir-se o procedimento como dotado de mero espírito de emu
lação e eivado de má-fé, segundo argüição do banco suplicado, seria 
negar vigência ou utilização das ações demolitórias, reduzindo-se ape
nas à possibilidade do emprego das cominatórias, quando estas se 
diferenciam daquelas, as primeiras para as obras não concluídas e 
as segundas para as obras terminadas. A aemulatio diz respeito a exer
cício gratuito do direito, sem escopo lícito ou prático, "apenas com 
o intuito de prejudicar interesse alheio”, equiparando-se no campo 
do direito privado com o abuso de direito e que o atual Código de 
Processo Civil preferiu reputar como “litigante de má-fé” aquele que 
deduzir pretensão cuja falta de fundamento não possa razoavelmente 
desconhecer.

Esta hipótese, como se vê, está afastada, mais que 1,50 m, da 
situação dos autos.

Outro aspecto argüido, o de ausência de clandestinidade da obra, 
quando se afirma que “a jurisprudência vem se afigurando no sen-
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tido de desatender pedidos da espécie’’, merece de logo apreciação. 
Dispensa todavia maior esforço. íí bastante a sábia advertência de 
HELY LOPES MEIRELLES, acompanhando-se seu entendimento:

“Algumas decisões, destoantes da lei, têm negado demolições e 
indenizações sob o fundamento de que a obra não foi construída 
com violência ou clandestinidade. Baseiam-se tais decisões em 
doutrina superada e não acolhida pelo nosso Código Civil.
A propósito, é de ser lembrada a advertência de PONTES DE 
MIRANDA de que ‘os julgados que negam a demolitória se a 
obra não joi feita com violência ou clandestinidade são contra 
direito'.

E na verdade assim é.

Que importa ao vizinho o caráter violento ou clandestino da 
construção nociva ao seu prédio? O direito de vizinhança é con
cedido para resguardo da propriedade privada e do bem-estar 
dos que a habitam, independentemente de qualquer consideração 
sobre a natureza do ato lesivo do confrontante. Ao vizinho pre
judicado é indiferente que a obra ilegal c nociva seja feita com 
violência, dissimulação ou ostensividade. Em qualquer caso, des
de que injringente dos direitos de vizinhança, a construção fica 
sujeita a demolição e dá ensejo a indenização.
O que se admite, e a jurisprudência tem tolerado, é a perma
nência de obras, cuja desconformidade com as normas de cons
trução seja mínima e irrelevante para o vizinho. Em tais casos, 
manda o bom-senso que se considere a possibilidade da adap
tação da obra às prescrições legais antes de se determinar a de
molição. O critério jurisprudencial é dos mais razoáveis e atende 
satisfatoriamente aos interesses de vizinhança c às exigências de 
ordem pública, uma vez que se ajuste a obra aos preceitos legais 
e se indenize o vizinho dos danos por ela causados (grifos nossos) 
(/« Direito de Construir. Ed. RT, 3:- cd., 1979, págs. 71 c 72).

A situação que gera o conflito não é irrelevante para os AA.; 
assim fosse não cuidariam de impedi-la, tratando-a cm condição da 
venda. De outro modo, impossibilidade material se verifica em adaptar 
a obra à prescrição contratual (deixar livre o oitão direito da casa 
n® 38) sem recurso de demolição, não sendo pois acessível a juris
prudência, cm sua tolerância, a fato dessa espécie.

Parece certo, assim, tenha o banco suplicado limitado sua invo
cação jurisprudencial à restrição legal do art. 573, CC, bastando que 
as janelas se apresentem tapadas com caixilhos não basculhantes, mas
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fixos com vidros opacos que não permitam devassamento do prédio 
confrontante, não sendo necessariamente obrigado a edificar parede 
cega; construção jurisprudencial, inclusive, que promoveu, p. ex., 
Súmula nç 120 do STF.

Assentados estes aspectos preliminares, há considerar doravante 
os pontos fulcrais da ação proposta, que cuido analisar, um e outro.

Enfrenta-se primeiramente exame do ato negociai, revestido este 
de condição especial cuja obrigação nela expressa deixou de ser cum
prida pelo adquirente.

Como ensinam os civilistas, trata-se a compra e venda, o mais 
assíduo dos atos negociais, de contrato bilateral, oneroso, normal- 
mente comutativo, consensual e traslativo da propriedade como ato 
causai da transferência c fundamento da transcrição. Três elementos 
lhe são essenciais: res, pretium e consensum.

“Uma vez perfeito, o contrato entra em fase de produção de 
efeitos, o primeiro dos quais é a instituição do nexo que vincula um 

outro contratante, e estabelece a necessidade de seu cumprimento 
— ‘pacta sunt servanda' ” —, é a lição de CAIO MÁRIO DA SILVA 
PEREIRA, que adiante pondera: “se ocorrer uma condição atuará esta 
sobre a elaboração do vínculo’’ (in Inst, de Dir. Civ., vol. Ill, págs. 
127 c 149, Ed. Forense).

Tratando dos efeitos dos contratos, que criam obrigações, aceito 
que o contrato faz lei entro as partes, enfatiza JEFFERSON DAIBERT 
(in Dos Contratos, Ed. Forense, pág. 73) que o vínculo jurídico, prin
cipal efeito dos contratos, liga o contratante à obrigação, como se 
fora a própria lei determinando. Celebrado o contrato, os contraentes 
estão realmente obrigados.

E da sua força vinculante que surgem várias conseqüências que 
envolvem os contratos de uma segurança absoluta.

Convém o acréscimo de DAIBERT:

a

ao

"Dessas conseqüências nascem os princípios da sua irretratabili- 
dade, intangibilidade, relatividade quanto às pessoais e relativi
dade quanto ao objeto. É que perfeito e acabado, afora as exce
ções legais, é irretratável, sendo desfeito só pelo mútuo consenso, 
pelo distraio. Também não pode ser alterado senão por acordo 
recíproco das partes.

E no tocante ao princípio de intangibilidade, afirma:

"Se por vontade unilateral não se desfaz o contrato, também 
essa mesma vontade de um só contratante não poderá determi
nar a modificação do conteúdo contratual. Exige-se em qualquer 
ato que implique modificá-lo, o consentimento mútuo das par
tes, sem o qual nada será alterado. Desse entendimento nasce
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o princípio da intangibilidade que é conseqüência da irretra- 
tabilidade.
Portanto, celebrado por acordo das partes, só por este acordo 
recíproco sofrerá modificações’’ (grifos nossos, obra citada).

Alegam os AA. que o BANDEPE agiu de maneira disforme do 
avençado, operando modificação por vontade unilateral, sem a reci
procidade indispensável à natureza do ato, em quebra de princípio
de direito contratual, ao edificar, sponte sua, parede anexa à de

construção do prédio da Agência local, conseqüenciando 
não deixar livre o oitão direito do mencionado imóvel residencial, 
contrariando expressa condição do negócio.

Não há cogitar para dita modificação a forma tácita a concluir 
acordo recíproco. Em sendo da substância do ato a escritura pública, 
desde que ultrapassada a taxa da lei (art. 134, 11, CC), cumpre-se 
a atração da forma para a hipótese de alteração do contrato. Uma
vez solene, as alterações hão dc operar-se da mesma forma. Com
oportunidade, a observação do insuperável CLÚV1S BEVILÁQUA:

sua casa em

“Quando o contrato exigir escritura pública para a sua consti
tuição, suas modificações e seu distrato devem subordinar-se à 

formalidade” (Direito das Obrigações, 4:- ed., 1936, pág.mesma
182).

Mesmo em se admitindo o consentimento tácito, tal forma não 
se contempla nas circunstâncias do caso sub judice, máxime da opo
sição oportuna dos AA., objeção colimada com a presente ação, não 
fazendo operar modificação tácita.

É em decorrência da ofensa à cláusula contratual, e, arrimado 
cssencialmente sobre a justa equivalência dos direitos e reciprocidade 
das obrigações que os AA. exigèm seja executada a obrigação pre
vista no contrato.

Sabido que o acordo de vontades atua na gênese do contrato,
hermenêutica contratual, interpretarcumpre-se portanto, agora, cm 

a vontade dos AA., que se apresenta lesada em sua autonomia, ampu
tada na sua intenção, vez que o agir do banco invalidou, segundo 
se afirma, a emissão da vontade tal como foi externada.

A exteriorização da vontade tal como se exprime pela declaração 
está expressa na cláusula:

“... fica ainda estabelecido que o prédio a ser edifiçado pelo 
BANDEPE, no citado terreno, respeitará a estrutura do prédio dos 
outorgantes vendedores, ficando livre o oitão direito da casa residen
cial ri1? 38 da Rua foão Batista, que se limita com o lado esquerdo 
do citado terreno".
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Esta declaração tem rigor na liberdade de contratar que faculta
autonomia das vontades

vontade

a estipulação das condições de venda e a 
pode exprimir-se na regra: “dies interpellat pro Homme .

Cabe perquirir portanto o que constitui veramente a 
real criadora do negócio que predomina em sua exteriorização, ou 
seja, a vontade declarada, com fidelidade à intenção e sem nenhum 
arbitrário subjetivismo na interpretação. Vejamos:

Os AA. são proprietários de uma casa i 
frontal (onde instalado gabinete medico) edificada^ 
rio do lote, e dispondo, cm parte posterior, de oitão livre. Em sendo 
também proprietários dc terreno vizinho, ao resolverem_ aliená-lo ao 
BANDEPE estabeleceram a condição de que a construção do prédio 
da agência deveria deixar livre o oitão direito de sua casa.

Assim dispondo, manifestaram interesse e intenção pelo afasta
mento do prédio a edificar-se, de modo que não geminando-se as pa
redes dos prédios, no limite divisório dos lotes, ficasse livre o oitão 
direito da sua casa, que em parte, não é livre porque edificada a 
casa parcialmente no limite divisório do lote.

Este, o objeto formal da vontade manifestada.
A Autora, ouvida a respeito, enunciou, com veemência, o funda

mento da vontade: “não queria casa conjugada, por esta razão so
mente concordou em vender o terreno em se deixando livre o oitão 
direito de sua residência".

Esta vontade determinou condição da venda.
HELY LOPES MEIRELLES chega a afirmar pela possibilidade 

de vontade desta espécie como restrições convencionais, dc vizinhança:

residencial, com parte 
no limite divisó-

“Além das restrições legais de vizinhança, impostas pelas leis
civis, ........... podem os interessados estabelecer, convencional-
mente, outras restrições ao direito de construir, em relação às 
suas propriedades, visando a fixar a natureza das construções 
admitidas, assim como a altura, o recuo, o afastamento, o tipo 
de edificações e o que mais convier aos confrontantes (obra 
cit., pág. 66).

ao vizinhoE arremata que sem razão estão os que negam açao
violadora das restrições contratuais (obraprejudicado pela construção 

cit., pág. 68).
Interpretar tal vontade, sob as fontes clássicas de interpretação 

da vontade contratual c sem desprezo às regras formuladas por PO- 
THIER, é tarefa que se afigura fácil.

Apresenta-se então, dc logo, evidente desacerto, datissima vema, 
do laudo pericial de fls. 102/108 no pertinente à atjrmaçao que a 
parede construída colada à parede da casa nP 38 não deixou livre 
o oitão da casa em uma extensão aproximada de 0,50 m.
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O Perito do Juízo, malgrado sua experiência conhecida, limitou 
tal extensão à parte que excedeu às paredes geminadas, ou seja, ao 
estágio final da parede edificada pelo banco no limite do lote adqui
rido e que alastrou-se c precipitou-se ao oitão livre da casa dos AA., 
que é existente na parte final da construção residencial.

Assim entendeu e limitou dita extensão sob entendimento de 
oitão como área de circulação, ao admitir, implicitamente, que a 
casa n9 38 somente dispõe de oitão quando este se apresenta livre.

O desacerto de entendimento é de tal ordem que incide em 
contradição quando responde o Perito, por afirmação, que em apro
ximadamente dois terços da construção em seu cumprimento, pelo lado 
esquerdo do prédio, ficou oitão livre em relação à casa nç 38 (fls. 105), 
o que faz corresponder à exata significação de oitão que pode não 
se encontrar liberto.

De fato.
Modernos estudos de psicologia de linguagem conduziram a uma 

importante afirmação, citada por ROBERT T. TERWILLER: "o sig
nificado de uma palavra é o conjunto dos contextos possíveis em que 
pode ser empregada" (in Psicologia da Linguagem, Ed. Cultrix, SP, 
1974, pág. 170).

Não se trata aqui, todavia, de palavra de sentido equívoco, que 
leve a interpretação ambígua. O emprego da palavra considerada está 
previamente limitado a certo e determinado contexto, de uso espe
cializado em seu aspecto técnico, significativa portanto no contexto 
semântico técnico-jurídico. Digressões sobre outros contextos é de tal 
forma aspecto secundário que incorrería na pena de finalizar-se em 
um verdadeiro idioleto.

Sem cabimento, assim, de perquirição teórica ou filosófica dos 
fundamentos da linguagem, mas restrito ao contexto semântico, que 
experimenta o significado das palavras no espaço c no tempo cm suas 
modificações, cumpre-se ficar no campo em que o vocábulo gravita 
com o seu determinado significado.

Com efeito, os AA., usuários do vocábulo oitão, fizeram dele 
bom emprego, não tornando a norma contratual obscura, posto que, 
sua utilização guarda fidelidade ao seu significado. Eles expressaram- 
se de forma correta ao emitirem a declaração de vontade, com a 
clareza da palavra adequada.

Não há enigma a resolver, obstáculo invencível a superar ou a 
dificuldade de formalização simbólica da linguagem da lógica. A pró
pria linguagem do Direito é um uso especializado da linguagem co
mum, como afirma H. PH. VISSERT HOOFT:
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"Le langage du droit est un usage spócialisé du langage ordinaire; 
sa specialisation on Va vu, se fonde tout simplemente sur une 
spécialité de 'sens’; le sens de ce que veut le droit” (in La Phi
losophic du Langage Ordinaire et le Droit, Archives de Philoso
phic du Droit, Tome XIX, Sirey, 1974, página 22).

A expressão vocabular tem, quanto bastante, sem discrepância 
dos dicionaristas, significado único, este dirigido em seu uso a fixar 
a intenção da vontade dos AA., que cxpressaram-sc de forma correta 
pelo emprego do contexto semântico próprio a não comprometer a 
norma e deixar dc todo evidente na declaração a sua vontade real.

OITÀO, ou “outão”, da forma latina “altanu”, em seu signi
ficado vocabular, ó a "parede lateral de uma casa, chamada também 
parede de oitão, parede-meia; cada uma das paredes laterais da casa”, 
definição encontradiça em dicionários como o Contemporâneo da Lín
gua Portuguesa — CALDAS AULETE (Vol. IV, págs. 2.839 e 2.903, 
5® ed„ 1968, Ed. Delta); o de AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA 
(ed. Nova Fronteira, 1® ed., pág. 1.002); o da ENCICLOPÉDIA 
JACKSON (vol. XIV, pág. 8.072).

Muitos outros chegam a definir o vocábulo como "parede lateral 
de uma casa erguida sobre a linha divisória do lote; cada uma das 
paredes laterais da casa situadas nas linhas de divisa do lote”, a 
exemplo do Die. Bras, de L. Portuguesa (Mirador Internacional, Ed. 
Brit, do Brasil, 2? ed., 1977, pág. 1.230); Die. Esc. da L. Portuguesa 
(Mec-Fcname, 1970, pág. 883); Peq. Die. da L. Portuguesa (Ed. Civi
lização Brasileira, 11® ed., 1978, pág. 864) e o Novo Die. Brasileiro 
(Ed. Melhoramentos, 5® ed., vol. IV, 1969, pág. 95).

Ainda outros o definem como "parede lateral de um edifício, 
fachada de uma casa, a que fica oposta às paredes da frente e às 
do fundo” (Ed. liras. Mérito, vol. 14, pág. 457, 1960).

E o da ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, que deve ter 
serventia maior, não adota definição diferente: "parede lateral de 
uma casa” (Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa, vol. V, pág. 
1.172, Bloch Editores, 1976).

Na interação de diversos idiomas conhecidos, forçoso também 
dizer, o termo não oferece oportunidade de significação equívoca, 
alterada, conflitante;

"ô — taoun — 'partie latérale d’un edifice, mur latérale d’une 
maison'; ‘side wall of a building’, 'muro laterale di un edificio 
chaelis Int.).

f ft (Mi-

Esta, a definição; que fica suficientemente clara quanto à coisa
definida.

A definição não pode conter mais nada do que é passível de 
ser definido.
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Isto considerado, quantum satis, a vontade dos AA.. ??"ada na 
norma, apresenta-se imune de controvérsia ou polêmica, porque per
corrido o caminho da linguagem em que vazaram a declaração per
cebe-se não ser a cláusula suscetível dc dois entendimentos, quando 
a expressão nuclear não encerra duplo sentido e está condizente 
natureza do negócio.

Os AA. estabeleceram a condição em momento volitivo pela
erguida sobre a linha

com a

situação da parede lateral de sua 
divisória do lote e nesta circunstância este oitão não ser livre.

casa ser

Assim, o erro técnico do laudo é palmar quando resume 
cerca de 0,50 m a infração da cláusula contratual uma vez que consta
tada ficou uma extensão dc aproximadamente 16 (dezesseis) metros 
de paredes geminadas.

em

Cai o lanço explicitar.
A não admitir-se entretanto, por inusitado esforço de interpre- 

parede lateral, mas somente passível dessa 
seria um estado c não a coisa

tação, seja "oitão” uma 
denominação quando livre (e isto 
determinada) convém, por derradeiro, enfatizar que no enunciado de 
regras de interpretação do contrato, nosso direito positivo ditou o 
princípio geral do art. 85, CC, segundo o qual nas declarações de 
vontade se atenderá mais à sua intenção do que ao sentido literal 
da linguagem, o que propendeu para a busca da vontade sem o 
fetichismo vocabular.

CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA no enunciar as regras 
de hermenêutica, declara:

“o espírito da declaração deve preponderar sobre a letra da 
cláusula, a vontade efetiva predominar sobre o formalismo; o 
direito repousar antes na realidade do que nas palavras .

Seria o bastante.
Os contratos devem ser interpretados sob inspiração da boa-fé, 

segundo exigem a lealdade e a confiança recíproca dos contratantes. 
Outro não foi o princípio do Código Comercial de 1850, enunciando

---- de interpretação, aglutinando o princípio da boa-fé com
a forma de entender as cláusulas contratuais:

“a inteligência simples e adequada, que for mais conforme a 
boa-fé e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá 
sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das palavras 
(art. 131, I).

Explicar mais que o explicado, é desnecessário.

essa regra
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Superada esta primeira questão, que de forma minudente, por
quanto se impunha, foi abordada, tem-se apreciar a espécie de res
trição legal de vizinhança, quando impugnam tempestivamente os 
AA., o devassamento provocado por abertura de janelas, a menos 
de metro e meio da divisa do seu prédio e exigem seu desfazimento.

O laudo pericial de fls. comprova que em parede construída no 
flanco lateral esquerdo do prédio do BANDEPE, com recuo lateral 
de 0,80 m, foram instaladas três (3) janelas, de vidros transparentes, 

perfis metálicos, de dimensões 4,10 x 1,50 cada, compostas de 
quatro (4) folhas, sendo duas fixas e duas móveis, em cada vão. 
Atesta ainda pelo devassamento efetivo, mercê da visão disponível 

cômodos destinados a consultório médico, sala- de jantar, terraço

O Código Civil veda que a menos de 1,50 m da divisa do vi
zinho se abra janela, eirado, terraço ou varanda (art. 573, in fine).

Leciona PONTES DE MIRANDA que "a proibição é objetiva 
e independe de qualquer consideração à audibilidade ou à visão” 
(Trat. de Dir. Priv., Rio, 1956, vol. XIII, pág. 392). Este entendi
mento faz lastro à Súmula n° 414 do STF.

Por seu turno, HELY LOPES MEIRELLES comenta em sua 
obra O Direito de Construir:

“Não cessa a proibição se há muro divisório ou se a visão é 
oblíqua e não direta. Num e noutro caso subsiste a vedação, 
embora algumas decisões, desgarradas do verdadeiro sentido da 
lei, se percam em sutilezas desta ordem, para contornar o im
pedimento legal. A jurisprudência mais afinada com a lei é a 
que acolhe a proibição, atenta unicamente à distância entre a ja
nela ou o terraço e a divisa do terreno, sem levar em consi
deração se há muro de permeio, se há visão oblíqua ou direta, 
se há abertura alta ou baixa, se há devassamento efetivo ou po
tencial. Infringida a distância mínima, a janela, eirado, terraço, 
varanda ou sacada ofendem o direito do vizinho, e ficam su
jeitos a fechamento ou demolição, desde que o confrontante pre
judicado o requeira dentro de um ano do término da construção 
(art. 576) (grifos nossos).

O objetivo do art. 573, CC, é evitar o devassamento do pré
dio vizinho.

Infringida que está a distância mínima, com o caráter de de
vassamento efetivo, indispensável se torna a proteção civil da privacy.

Embora discuta o banco suplicado a natureza emprestada ao 
imóvel, por funcionar ali gabinete médico dos AA., a argüição não 
tem valia de ordem fática ou lógica.

com

aos
e copa.
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Indivisível é o imóvel na sua realidade física e nele habitam 
os postulantes, tratando-se efetivamente de imóvel residencial; não 
dissentindo, ainda, os civilistas, em matéria de resguardo, sobre o uso 
irrestrito do prédio, diante da amplitude necessária do preceito.

Afinal, apurou-se violada a intimidade pessoal dos AA., inde
pendentemente da ótica do argumento, desde que sujeitos à interfe
rência visual de estranhos, quando cm circulação freqiiente entre os 
cômodos da casa, ou, em recolhidos à sala de jantar, terraço ou copa, 
como bem expressa o laudo pericial de fls.

A questão não obriga maiores estudos, diante da comprovada 
infringência da norma legal e da jurisprudência dominante sobre a 
matéria, podendo esta ser representada no seguinte julgado:

"AÇÃO DEMOL1TÔRIA
Obra nova — Preliminar desprezada — Direito de vizinhança 
lesado — Sentença confirmada.
Ementa — ‘Nunciação de obra nova. Ação procedente, provado 
que ficou ter o nunciado aberto porta a menos de metro e meio 
do prédio do nunciante prejudicado, outrossim, pelas goleiras 
da obra nova. Apelo improvido’ ”.

(Acórdão unânime da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco, em sessão de 9 de agosto de 1978, na 
Ap. Cível n*? 80.931 — São Caetano. Relator: Des. Pedro 
Malta. Reg. às fls. 89/101. Livro 731. Publicado em Diário da 
lustiça, D.O. de 8-12-79).

Isto posto, diante do acima expendido, do que o Direito dispõe 
e do livre convencimento formado nos elementos e fatos provados 
nos autos, com amplo poder na apreciação da prova, sem a su
jeição completa ao laudo pericial, ex vi art. 436, CPC, e, em consi
derando que ‘‘nada pode exprimir melhor a virtude vinculai iva da 
relação contratual do que igualar o contrato a uma lei, porque assim 
como esta impõe preceitos coativos, da mesma forma aquele os im
põe, mas especiais para as partes que constituíram o vínculo", na 
sábia afirmação de ROBERTO DE RUGGIERO; cm considerando 
que o negócio jurídico como emissão volitiva dirigida a um deter
minado fim, existe destinado a produzir seus efeitos; em conside
rando que tratando-se de livre determinação das cláusulas contra
tuais e sua força obrigatória, não só as partes contratantes que con
servam a liberdade para se obrigar, encontram no ajuste uma regra 
obrigatória, mas também o Juiz que deve assegurar sua execução, 
segundo ensinança de GASTON MORIN (in La Revolte du Droit 
contre le Code, cap. I, passim)-, em considerando a necessidade do
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restabelecimento de uma justa equiparação de proveitos de uma e 
outra parte nos ajustes bilaterais que implica e impõe o cumpri
mento integral da avença; em considerando finalmente a restrição 
legal de vizinhança (art. 573, CC) cuja infringência resultou tam
bém provada, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Dcmolitóna 
proposta neste Juízo por JOSE NIVALDO BARBOSA DE SOUZA 
e sua esposa, qualificados na inicial, contra o BANCO DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO S/A — BANDEPE — sociedade de economia 
mista. ___

Em consequência, nos termos da lei, determino que o BANDEPE
no negócio celebrado de com-satisfaça a obrigação contratual contida 

pra e venda entre as mesmas parles, ficando livre o oitão direito 
da casa de n? 38 sito à Rua João Batista, neste município, de pro
priedade dos AA., em uma distância aproximada de dezesseis (16) 
metros, mediante o recuo necessário da edificação de sua agência, si
tuada no terreno anexo e objeto da venda, pelo seu lado esquerdo, 

trecho correspondente onde situam-se as paredes geminadas, a 
exemplo como procedeu o banco recuo em parte posterior da cons
trução no lote adquirido; e, ainda, que faça cessar o devassamento 
efetivo do prédio confrontantc, com alteração significativa das janelas 
abertas, devendo se apresentarem tapadas com caixilhos não bas- 
culhantes, mas fixos com vidros opacos a não permitir nocividade.

Fixo para os procedimentos, prazo de trinta (30) dias, após 
trânsito em julgado da presente decisão, tudo sob pena de demoli
ção compulsória.

Condeno o banco sucumbente às custas processuais, demais co- 
minações legais, honorários de Perito do Juízo e Assistente Técnico 
dos AA., e verba honorária advocatícia que arbitro em vinte por 
cento (20%) sobre o valor dado à causa.

É a decisão.

no

Custas ex-lege.
Vai a presente em vinte e quatro (24) laudas datilografadas, 

por mim rubricadas e no final assinado.

P.l.R.

Surubim, 19 de junho de 1981.

JONES FIGUEIREDO ALVES 
Juiz de Direito
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AÇÃO EXECUTIVA PARA ENTREGA 
DE COISA CERTA — Citação regular e 
"atravessamento de petição" suscitadora 
de preliminares atinentes à "inépcia da 
inicial" (falta de causa de pedir), inade- 
quadação procedimental do feito, ausência 
de pressuposto de constituição e de de
senvolvimento regular do processo, além 
de “prescrição". Acolhimento parcial com 
base no art. 295, V, do CPC, e doutrina 
moderna. Falta de depósito da coisa para 
oposição de embargos pela devedora. Ex
tinção do processo de execução sem julga
mento do mérito com base no art. 267, I. 
Condenação em honorários.
(Sentença do Juiz de Direito (osé Antônio 
Macedo Malta).

Comarca de Escada
Pernambuco
Processo n? 9.072/75

SENTENÇA
Vistos etc.
LUIZ FERREIRA DA SILVA e outros, qualificados às fls., atra

vés de procurador, judicialmcnte constituído, ajuizaram a presente 
AÇÃO EXECUTIVA PARA ENTREGA DE COISA CERTA, contra a 
USINA BARÃO DE SUASSUNA S/A, empresa da atividade agro- 
industrial-canavieira, cujo fundo agrícola se sedia neste Município. 
Com a inauguratória foram apensados diversos documentos, alegando 
os credores, com relação ao mérito, haver sido processado nesta Co
marca, no longínquo ano dc 1894, o INVENTÁRIO de )OSÉ FRAN
CISCO FERREIRA, cujo acervo do espólio compreendia os Engenhos 
"CASSUPIM” e “BOA SORTE”, deixando testamento e herdeiros 
em número de quatorze (14) — filhos oriundos de dois (2) matri
mônios, figurando, como Inventariante, ANA )OAQUINA DA ANUN
CIAÇÃO e, como 19 TESTAMENTEIRO, HENRIQUE MARQUES 
DE HOLANDA CAVALCANTI (Barão de Suassuna) matrimoniado
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com MARIA LINS CAVALCANTI (Baronesa). Posteriormente, pro- 
moveram-se as alienações (vendas) de quinhões hereditários, vindo 
aqueles Engenhos a integrar o patrimônio imobiliário das antigas 
Usinas de Açúcar “MAMELUCO” e "LIMOEIRO”, hoje, de forma 
ilegal constituído parcialmentc o capital da USINA "BARÃO DO 
SUASSUNA S/A”. Com efeito, alegam que de modo artificioso e 
fraudulento o testamenteiro HENRIQUE MARQUES DE HOLANDA 
CAVALCANTI — a quem se atribui um grande prestígio político 
na época — legendário "BARÃO DO SUASSUNA”, teria alienado 
terras dos Engenhos "CASSUPIM” e "BOA SORTE”, antes adqui
ridos de modo irregular e vicioso e formadoras do patrimomo das 
Usinas "MAMELUCO" e “LIMOEIRINHO". Instruíram o pedido 

certidão da Partilha, efetuada no Inventário de JOSÉ FRANCIS-
Lastearam a

com
CO FERREIRA, dizendo-se descendentes do mesmo. 
demanda nos dispositivos dos artigos 1.620 a 1.624 do Código Civil 
e preceitos dos artigos 621, 622, 625, 627 e 584, V, do atual Có
digo de Processo Civil. Citada a devedora, ofereceu a “peça de 
defesa” de fls., subscrita por procurador judicial, legalmente consti
tuído, cm prazo oportuno. Preliminarmente ao mérito argüiu questões 
preliminares prejudiciais, tais como: a) inépcia da inicial (art. 295, I, 
c/c art. 267, CPC; b) inadequação do tipo de procedimento (artigo 
295, V); c) ausência de pressupostos de constituição e desenvolvi
mento válido e regular do processo (art. 267, IV); d) prescrição 
(art. 267, IV, c/c art. 177 do C. Civil), com a alegativa de que o 
prazo máximo prescricional atinge somente vinte (20) anos, e ainda, 
consoante o artigo 550 da Lei material civil c Súmula 237 do STF, 
o “Usucapião extraordinário” teria ocorrido. Finalmente, com base 
do artigo 301, 111, do CPC, diz-se louvar, além de requerer 
tinção do processo, fundada no artigo 329 do mesmo diploma legal. 
No prazo do artigo 740 os credores (autores) se pronunciaram so
bre a “peça de defesa” de fls., a qual não configuraria os “em
bargos” de devedor, também, refutando as “preliminares” suscitadas, 
invocando a falta do “depósito da coisa” pleiteada e, por fim, im
pugnando quanto ao rebate do mérito, louvando-se, igualmente, no 
artigo 327, CPC. Na realidade, o art. 737, II. do CPC, combinado 
c/o artigo 622, reza só serem admitidos os EMBARGOS quando 
‘‘seguro o Juizo” e, no caso vertente, pelo depósito dos bens, por 
se tratar de execução para entrega de coisa”. Daí, talvez, a estranheza 
dos credores (autores) em relação à natureza do articulado defensivo 
da devedora e a sua admissibilidade sem prévia medida assecurativa do 
|uízo (termo de depósito). Porém, acrescente-se e ressalte-se que uma 
das preliminares se refere à “PRESCRIÇÃO’. E os doutrinadores, 

WELLINGTON MOREIRA PIMENTEL, in Coment. ao CPC,

a ex-

como
vol. III, pág. 218, Editora Revista dos Tribunais, 1975, ensina que 
". . . pode ocorrer, entretanto, que, antes de citado, ou, ainda, após
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a citação, mas antes de oferecer sua resposta, o réu ATRAVESSE PE
TIÇÃO, requerendo a decretação da prescrição. É quanto basta para 
que o Juiz possa, desde logo, impedir o prosseguimento da ação, 
após o elemento provocador, indispensável à decretação da prescrição 
de direitos patrimoniais estará presente e a lei não exige forma 
própria” (grifos meus). E, evidentemente, de modo consciente ou não, 
a devedora (ré) “atravessou petição” tanto que requer, ao final de 
fls., caso não se acolham as preliminares, efetue-se e lavre-se o de
pósito (termo) ensejando-se prazo para os “embargos”. Inépcia da 
Inicial — Segundo a devedora, falta aos credores a “causa de pedir” 
(art. 267, I, 501, III e 295, I, CPC). Não acolho a preliminar levan
tada, haja vista que a petição inicial encerra um "pedido” e a “causa 
de pedir” alude ao fato de que “bens havidos por herança não te- 
riam sido entregues aos respectivos herdeiros”; se bem que não sejam 
demandantes tais herdeiros. Inadequação do tipo procedimental. Ale
ga a devedora que a natureza do procedimento (e processo) utilizado 
pelos credores não se ajusta ao pretenso pedido. Em verdade a ma
téria possui ângulos e facetas de interpretações várias, porém, 1c- 
vando-se em conta a casuísta das situações de fato. Assim, se a re
cusa ou amissão da entrega de “quinhões hereditários”, judicial ou 
consensualmente partilhados, fosse do Inventariante ou Arrolante, pre
coniza ORLANDO GOMES (m Sucessões, pág. 329) ao comentar 
os EFEITOS DA PARTILHA, bastaria que os herdeiros se munis- 

do formal de partilha ou certidão c por meio de simples petição, 
autos do próprio Inventário ou Arrolamento, exigissem do in

ventariante (ou arrolante), dos herdeiros ou sucessores a título uni
versal ou singular, a entrega dos bens. Isto, quando não há questão 
de “alta indagação”. Mas, na hipótese em foco, não exigem os au
tores (credores) a entrega dos seus presumíveis quinhões hereditá- 

intermédio do inventariante (Ana Joaquina da Conceição —

sem
nos

nos, por
já morta), dos herdeiros ou dos sucessores a título universal ou sin
gular (um dos quatorze herdeiros filhos do inventariante (José Fran
cisco Ferreira). Pretendem os de terceiro: a Usina Barão de Suas- 

S/A (do Grupo Financeiro BANORTE). E, o processualista 
ALCIDES MENDONÇA LIMA (fundador da Escola Livre de Direito 
em Pelotas) nos seus comentários ao CPC de 1973 (Editora Forense, 
vol. VI, tomo I, pág. 318, 1974) diz: "... entretanto, estando, qual
quer bem da herança em poder de terceiro, que não seja sucessor 
— universal ou singular — do inventariado, já não cabe ao her
deiro usar da execução para salvaguarda dos seus direitos. Terá de 
mover a Ação de Conhecimento competente, vg., REIVINDICATÓ- 
RIA, POSSESSÔRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA etc., com a

suna
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conseqüente execução, se necessária, da sentença proferida. Não ha
verá, assim, execução direta calcada no formal ou certidão de par
tilha, embora os documentos sirvam de prova para instruir a Ação 
pertinente...” (grifos meus). Comungo com o seu pensamento. Os 
bens da herança não estão mais na posse (ou domínio) do Inventa- 
riante ou Herdeiros (diretos) face ao decurso do tempo. E os au
tores não são herdeiros (sucessores a título universal ou singular) 
do de cujus )OSÉ FRANCISCO FERREIRA e não litigam contra 
aqueles, mas, contra terceiro. Aplicando-se subsidiariamente à EXE
CUÇÃO as disposições que regem o Processo de CONHECIMENTO 
(art. 598, CPC), invoco o artigo 295, V (in fine), obstáculos da adap
tação desta causa ao tipo procedimental legal e peculiar, pois refu
gindo ao caso específico do art. 920 (divorciado deste feito), restaria, 
segundo a orientação do Prof. ALCIDES MENDONÇA LIMA, esco
lher o tipo procedimental correto, ajustável ao Processo (Ação) cabível. 
E nesta via procedimental (rito) a lide não pode ter curso. AUSÊNCIA 
DE PRESSUPOSTO de CONSTITUIÇÃO e de DESENVOLVIMEN
TO VALIDO e REGULAR do PROCESSO. A devedora (ré) se es- 
tribou no art. 267, IV da lei instrução mental cível, porém, não PAR- 
TICULARIZOU a sua argumentação, generalizando-a. O tema é difí
cil e sutil. Confundem-se, amiudamente, ação e mérito, repositório de 
infindáveis erros, data venia do causídico signatário da “defensória" 
de fls. Assessorando-me em HÉLIO TORNAGHI (in Coment. ao CPC, 
vol. II, Rev. Tribunais, 1975) e, resumindo a apreciação de pág. 335, 
há de se distinguir os pressupostos de existência (ou de constituição 
da relação processual) que, segundo E. |. Couture (autor de recitado 
decálogo advocatício, em sua obra Fundamentos, pág. 51) e Betti (Di- 
ritto Proc. Civili Italiano, pág. 112) são três (3), pedido, jurisdição 
e partes, dos pressupostos de validez (ou de desenvolvimento, cuja 
ausência vicia a relação processual sem impedir de nascer) e que sur
preendeu as partes legitimatio ad processam — capacidade), o Juiz 
(competência e insuspeição), o objeto e originalidade (nem “litispendên- 
cia” e nem “coisa julgada”). E literalmente citando TORNAGHI 
“.. . os pressupostos de existência e validez da relação processual 
nada têm em comum com os requisitos exigidos por lei para o exer
cício regular do direito de ação, vg. TITULARIDADE DESSE DIREI
TO (legitimatio ad causam), interesse à possibilidade jurídica”. É pre
ciso que se diga que, também, as condições da ação não devam con
fundir-se com os requisitos exigidos para o atendimento do pedido 
(razões), isto é, para a sentença favorável (textual). Saliento não exis
tir preclusão neste assunto conforme unanimemente se decidiu no 
Simpósio dc Curitiba s/o CPC, em outubro de 1975. Desta forma 
não acasalo a argumentação da DEVEDORA calçada no art. 267, IV, 
do CPC.
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PRESCRIÇÃO

dcvedora (demandada) no art. 269, IV, doFundamentou-se a 
CPC e arts. 177 e 550 do Código Civil, trazendo à colaçao a bumula 
ri° 237 do STF. Tranqüilo e uniforme é o entendimento de que, cm-

matéria condizentebora despachada a inicial, não se torna preclusa a 
à “inépcia” da mesma. Antes da abordagem do mérito pode ser aven
tada. Se por um lado o direito italiano (CPC de 1942) não admite 
a decretação da prescrição sem provocação da parte, o direito pro
cessual civil brasileiro (CPC de 1973) faculta ao Juiz o reconheci
mento “cx-officio" da prescrição, exceto quando a AÇÃO versa sobre 
direito patrimonial (como esta). E WELLINGTON MOREIRA PI
MENTEL (obra já citada) diz originar a “carência de açao' a pres
crição pertinente. A pronunciada prescrição motiva a extinção do pro
cesso com julgamento de mérito. O reconhecimento da prescrição en
volve, sempre, o problema da análise do mérito. E, já havendo me 
inclinado em agasalhar a preliminar de “inadequadação procedimen
tal” deste feito, entendo que, envolvendo a matéria de “PRESCRI
ÇÃO” o próprio mérito da lide, só em processo distinto (se proposto 
for pelos interessados) c realmcnte admissível quanto ao procedi
mento, poder-se-ia analisar e verificar a sua ocorrência, inibidora do 
exercício de ação. Abstenho-me, portanto em dissecar a argüida pres- 
crição, ocorrentemente tida como existente. Por fim, rejeitando algu- 
mas e acolhendo outras do tipo de procedimento) por esta decisão 
terei de extinguir o processo (HÉLIO TORNAGHI, obra ref., página 
336 v) mas, sem julgamento do mérito, firmando-me no art. 459, 
in fine, 329, 795 e 739, § único, do CPC. Face ao narrado, julgo 
extinto este processo de execução, sem julgamento do merito, ante 
capitulado no art. 267, I, CC, art. 295, V, do Código de Processo 
Civil. Custas pelos credores (autores) a quem condeno nos honorários 
do patrono da devedora (ré), na base de 10% (dez por cento), em 
conformidade com o art. 20, § 1? e § 39 do CPC. Com relativo retar
damento em vista da complexidade da matéria de direito abordada. 
Publique-se em cartório, registré-se c intimem-se por carta postal 
(correio) ou pcssoalmente. Escada (PE), 5 de novembro de 1975.

JOSÉ ANTÔNIO MACEDO MALTA 
Juiz de Direito
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BUSCA E APREENSÃO. Ineficácia da 
medida.
(Sentença do Juiz de Direito Roberval 
Roque Borges Paiva)

Comarca de Cipó, Bahia 
Processo n? 18/81

Vistos etc.
. JOSÉ EVARISTO DOS REIS, qualificado na peça basilar, por 

intermédio de advogado legalmente habilitado, intentou perante este 
Juízo, a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra JOSÉ 
CARMO DE SANTANA, sob o fundamento fático e de direito seguinte:

1) Que,- há (60) sessenta dias passados, comprou ao suplicado 
dois bois: um castanho e outro pintado pelo preço de Cr$ 42.000,00 
(quarenta e dois mil cruzeiros), efetuando o pagamento com oito dias.

2) Que, há trinta dias passados, o suplicante fez outro negócio 
com o suplicado. Comprou um boi e uma novilha pelo preço de 
Cr$ 46.000,00 (quarenta e seis mil cruzeiros), cujo pagamento seria 
oportunamente efetuado.

3) Que, o suplicado, aproveitando-se da ausência do autor, sem 
maiores explicações, dirigiu-se à fazenda Canoa, onde estavam os 
dois bois, e sem nenhuma permissão os levou de volta a sua roça. 

Pede, finalmente, como medida dc urgência, a concessão da
liminar.

Com a inicial, o autor trouxe para os autos, apenas, o instru
mento de procuração outorgada a seu patrono.

A fls. 10, o digno titular da comarca concedeu liminarmente a 
medida, que foi concretizada poucos dias após, como se vê do auto 
de fls. 12 (24 de abril do ano p.f.).

Citado, o réu contestou a ação a fls. 13 e o autor a contraditou
a fls. 17.

A fls. 19, o MM. Titular do Juízo designou audiência, contra
riando a petição de fls. 18, na qual pretendia o réu fosse declarada 
ineficaz a medida, porque o suplicante não ajuizou no prazo de trinta 
dias contados da efetivação da mesma, a ação principal.
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A fls. 19 e 20, o réu voltou a peticionar, rogando mais uma vez
haver o autor ajuizado a açãopela ineficácia da medida por não 

principal no prazo do art. 806 da lei adjetiva civil.
Assim também entendemos, pelo seguinte:
A medida intentada pelo requerente foi preparatória de uma ação 

principal. Uma vez efetivada, tinha ele o prazo de (30) trinta dias 
para ajuizá-la e não o fez.

Segundo o art. 806 do CPC:

de trinta dias, contados“Cabe à parte propor a ação, no prazo 
da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for conce
dida em procedimento preparatório.

Já o art. 808 adverte:

“Cessa a eficácia da medida cautelar:
I — Se a parte não intentar a ação no 
art. 806’’.

Como a respectiva ação não foi ajuizada dentro do prazo esta
belecido por lei, a medida decretada não encontra outro caminho, se 
não, a perda de sua eficácia.

LOPES DA COSTA, em sua obra, Medidas Preventivas, pág. 54, 
assim se expressa acerca do assunto:

"SE A MEDIDA CAUTELAR É REQUERIDA PREVENTIVA- 
MENTE, COMO PROVIDÊNCIA PREPARATÓRIA DA AÇÃO 
PRINCIPAL, ESTA DEVE SER PROPOSTA DENTRO DE (30) 
TRINTA DIAS (prazo improrrogável) DA CONCESSÃO DA 
MEDIDA. TRATA-SE DE PRAZO EXTINTIVO DE DIREITO”.

prazo estabelecido no

SÉRGIO FADEL, tecendo considerações a respeito do assunto, 
Código de Processo Civil Comentado, tomo IV, pág. 222, assimem seu 

se reporta:

“O PROCESSO CAUTELAR NÃO SE PERPETUA. É MERA
MENTE ACESSORIO DO PRINCIPAL. POR ISSO NÃO SE 
JUSTIFICA QUE, REQUERIDO PREPARATORI AMENTE, 
NÃO SE LHE SIGA, COM IMEDIATIDADE, A AÇÃO PRIN
CIPAL, POIS É EXCLUSIVAMENTE EM FUNÇÃO DESTA, 
QUE AQUELE SE JUSTIFICA.
NÃO SE SEGUINDO, NO PRAZO, A AÇÃO, A MEDIDA 
PERDE A EFICÁCIA”.

A jurisprudência pátria segue a mesma linha de orientação.
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VEJAMOS:
“O prazo de 30 dias, dentro do qual a ação deve ser proposta, 
será contado da efetivação ou execução da medida preparatória, 
isto é, da realização do arresto, seqüestro, busca e apreensão, 
tomando-se caduca a medida após o decurso daquele prazo 
(STF, RF 177/174).

‘‘Sob pena de decretação da ineficácia da medida preparatória 
de arresto, seqüestro, busca e apreensão etc., deve a ação ser pro
posta pelo requerente dentro do prazo de 30 dias da sua efeti
vação ou execução" (TJMG Jurisp. Min. 27/103).

“Quem deixa decorrer mais de 30 dias da data em que foi efeti
vada a medida preparatória da ação, sem que promova essa, 
perde o direito ao objeto da mesma medida, que se dará como 
renunciado” (TJCE, Jurisp. a Dout. 52/80).

"Conta-se da data em que a coisa é apreendida o prazo de 30 
dias para a propositura da ação, sob pena de a medida perder 
a eficácia” (TJPR, RT 310/655).

Face ao exposto, e o que mais dos autos transparece, decreto a 
ineficácia da medida cautelar de BUSCA E APREENSÃO intentada 
por JOSÉ EVARISTO DOS REIS contra JOSÉ CARMO DE SAN
TANA, e, em conseqüência, a extinção do respectivo processo. Por 
força deste decisório, fica o autor compeltido a arcar com o paga
mento das custas processuais e honorários do patrono do réu, que 
arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Expeça-se de imediato mandado de busca e apreensão, a fim de 
bois apreendidos voltem para o réu, uma vez que, havendo 
deste decisório, será recebido apenas no efeito devolutivo

que os 
recurso
(art. 520, IV, do C. P. Civil).

Justifica-se a expedição de mandado de busca e apreensão, para 
o gado apreendido, porque, em casos tais, não há necessidade 

de remeter o prejudicado à via reintegratória ordinária.
reaver

ASSIM TEM ENTENDIDO A JURISPRUDÊNCIA:

“Não intentada a ação principal dentro do prazo de 30 dias da 
efetivação da busca e apreensão, perde esta medida cautelar sua 
eficácia, devendo a coisa apreendida ser devolvida à posse de 
quem foi retirada, sem remessa a procedimento rcintegratório 
direto. É a recomposição pura e simples do STATUS QUO ANTE” 
(Ac. unân. n® 3.849 da 1? Cam. do TAPR, de 4-6-1975, na 
Ap. 163/75, rel. Juiz Nunes do Nascimento).
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Finalmente, revogo o respeitável despacho de fls. 10, exarado 
pelo preclaro titular do Juízo.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Cipó, 5 de fevereiro de 1982.

ROBERVAL ROQUE BORGES PAIVA 
Juiz Plantonista
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condomínio horizontal carac
R1ZAÇÁ0 E UTILIZAÇÃO.
(Sentença do Juiz Gastón |. M. Firpo)

Autos: “Consorcio de 
Prop. Edif. Lavalle 
1445/47/51 y Tucumán 
1446/52/58 
c/Federación
Odontológica de la Pcia. 
de Bs.As. s/Sumarísimo”

y VISTOS: Estos autos caratulados: “Consorcio de Propietarios 
Edif. Lavalle 1445/47/51 y Tucumán 1446/52/58 c/Fedcración 
Odontológica de la Pcia. de Bs. As. s/Sumarísimo, de los que 
RESULTA:

A. — Que a fs. 47/50 se presenta la apoderada dei “Consor
cio de Propietarios Edificio calle Lavalle 1445/1447/1451 y Tu
cumán 1446/1452/1458, zona norte” promoviendo demanda contra 
“Federación Odontológica de la Província de Buenos Aires" solici
tando el cese de actividades y rcstitución del inmueblc a su destino 
cn base a las siguientes consideraciones.

1. — Manifiesta que la entidad demandada es propietaria de 
dos unidades funcionales en cl edificio dei Consorcio que consta 
de dos cuerpos, con entrada común por el número 1447 de la calle 
Lavalle y un tercer cuerpo con entrada común por el número 1452 de 
la calle Tucumán, edificio que está sometido ai régimen de la Pro- 
piedad Horizontal y que tiene legalmente constituído el consorcio 
de propietarios.

Destaca que dichas unidades son la N® 7 ubicada en el piso 1” 
e identificada como departamento 4 y la unidad N? 19 sita en cl 
piso 49, identificada como departamento N*? 10, ambas cn el primer 
cuerpo con entrada por Lavalle 1447.

2. — Afirma que de acuerdo al título tercero, art. 7Ç dei Regla- 
mento de Copropiedad y Administración las unidades de referencia 
junto a las demás que componcn el edificio y a cxcepción de los loca
les de ncgocios sitos en la planta baja, que tienen entradas indepen-
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dientes, sólo podrán destinarse a vivicnda, cn ningún caso a industrias, 
talleres, oficinas públicas, remates, casa de pensión, hospcdaje, depó
sito y venta de mercaderías, alquiler de habitaciones, sanatórios 
de intemación de enfermos, consultorios o clínicas médicas. Y que 
no puede ejercerse en ninguna de ellas profesión liberal como ninguna 
clase de comercio o cualquier otra actividad que desvirtue su destino.

3. — Senala que con posterioridad a la confccción dei Rcgla- 
mento en la Asamblea Extraordinária realizada por el Consorcio el 
16 de setiembre de 1975 se decidió excluir de la prohibición de ejer- 
cer profesiònes liberales en las unidades, a las de abogado, procurador, 
escribano o contador, de manera taxativa. Adjunta fotocopia del acta 
respectiva agregada en el Libro de Actas dei Consorcio.

4. — Destaca que cn base a los antecedentes resefiados en las 
unidades de la demandada sólo podría ejercerse profesión liberal de 
abogado, procurador, escribano o contador, adetnás de vivienda 
familiar.

casa

5. — Sostiene que esta última circunstancia no sucede y que 
desde hace dos anos primero cn la unidad sicte y luego cn la unidad 
diecinueve, la demandada tiene instaladas sus oficinas con acceso de 
público. Afirma que el cartel indicador de la planta baja a si lo 
demuestra y que junto a la puerta de la unidad N° 19 hay una chapa 
de bronce con la siguiente leyenda “Federación Odoníológica de la 
Província de Buenos Aires, dclegación Capital Federal".

6. — Sostiene que concurre gran cantidad de público a las ofi
cinas de la demandada, especialmcntc los jueves por la tarde en que 
se desarrollan reuniones, y que esporádicamente se dictan conferên
cias, se proyectan películas, se imprime la revista "Odontologia 
Bonaerense" y se procede a la distribución de dichas revistas.

Manifiesta que al edifício entra gran cantidad de papel y se 
acompanan dos fotografias que han sido tomadas en los pasillos de 
la planta baja para demostrarlo y que las dependencias de la planta 
azotea existen máquinas de imprenta.

Se acompana un cjemplar de la revista donde consta el domicilio 
de la demandada.

7. — Destaca que las actividades que realiza la accionada contra- 
vienen el destino dado al inmueble por el Reglamento y que si se 
tolera la presencia dc actividad de la misma el edifício dejaría de 
tener la categoria propia de la obra originaria de Alejandro Bustillo.

8. — Por todo ello solicita que se disponga el cese de toda acti
vidad que contradiga el Reglamento.

9. — Funda su derecho cn las disposiciones dei Reglamento de 
Copropiedad y Administración y cn el acta de asamblea dei 16-9-65
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así como en las disposiciones dc la ley 13.512 y en la jurisprudência 
elaborada sobre la materia.

10. — Ofrece prueba.

B. — A fs. 66/67 el suscripto practicó una inspección ocular en 
el inmueble y de la misma se dejó constância en el acta respectiva 
incorporada en las fojas dc referencia.

C. — Corrido el traslado de la demanda, a fs. 136/141 vta. se 
presenta el apoderado de la accionada invocando el artículo 48 dei 
Cód. Procesal.

1. — En primer lugar niega todos y cada uno de los hechos que 
no sean reconocidos y senala que si bien es cierto que la demandada 
es propiciaria de las unidades 7 y 19 en los pisos 1° y 49 respectiva
mente, no lo es el hecho de que hace dos anos tenga instaladas sus 
oficinas con acceso al público.

2. — Manifiesta que la demandada desarrolla sus actividades 
desde el ano 1974 desde el mcs de diciembre de esc ano época en 
la cual adquirió la unidad N? 4 ubicada en el primer piso.

3. — Afirma que la Asociación demandada está constituída por 
Instituciones Odontológicas con carácter de entidades civiles priva
das, que sus objetivos y fines son el estrechamiento de las relaciones 
científicas entre las entidades primarias que la componen y que el 
gobierno de la federación está en cabeza de una junta directiva de 
diez miembros, cuyas asambleas realizadas anualmente se llevan a 
cabo en Ia sede dei Colégio dc Contadores de la Ciudad de La Plata.

4. — Se remite al Estatuto de la Federación para comprobar lo 
atinente al funcionamiento y fines de la Organización.

5. — Destaca que la afirmación contenida en la demanda res- 
pecto de la concurrencia de público es caprichosa, falsa y sin ningún 
fundamento puesto que por público debe entenderse el conjunto de 
personas que acuden a un lugar del que son ajenas, no pudiendo 
estar comprendidas en ese concepto los integrantes de la junta direc
tiva o los empleados administrativos de la federación.

6. — Senala que no existe concurrencia masiva de personas, que 
el número de asistentes es siempre reducido y que la Junta directiva 
se reúne una vez por mes y los dias sábados dentro dei horário de 
11.00 a 15.00 horas de modo que tampoco los jueves se produce la 
afluência de público que pretende la actora.

7. — Niega que se imprima en las dependências dc la deman
dada la revista Odontologia Bonaerense y que se distribuya la misma.

8. — Considera que las restricciones impuestas por el art. 69 
de la ley 13.512 dc acuerdo a una jurisprudência abundante y pací
fica obcdecen al solo efecto dc preservar en forma armoniosa la con-
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vivcncia entre los copropietarios. principio este último que fué adop- 
tado y respetado por Ia demandada hasta el punto de que el consorcio 
nada dijo durante seis anos. Por ello considera que esta demanda 
es intempestiva y el tiempo transcurrido y el trato dispensado no la 
justifica.

Destaca que el destino de los inmuebles debe entenderse en 
función a la finalidad para que ha sido construído y cn el caso de 
autos el destino original fué el de vivienda de los copropietarios, que 
fué posteriormente modificado por una asamblea previéndosc un fin 
mixto o sea vivienda y ejercicio de las profesiones liberales senaladas 
por la actora.

9. — Se remite al acla de constatación practicada por el suscripto 
donde consta que la Federación Odontológica demandada desempena 
actividades meramente administrativas, siendo una sutileza diferenciar 
las mismas de la actividad de un abogado o de un escribano. Destaca 
que seguramente concurre más gente a una escribanía o a un estúdio 
que a las oficinas de la demandada.

10. — Manifiesta que en la unidad N9 3 del primer piso y dei 
primer cuerpo tiene instaladas sus oficinas la sociedad “International 
Marketing and Traiding S.A.” respecto de la cual el Consorcio nunca 
intervino. Ello indica un trato discriminatório, que no cncucntra fun
damento en asamblea alguna y que de ninguna manera tiene razón 
de ser en argumento de que se afecta la categoria dei edifício origi- 
nariamente atribuído a Alejandro Bustillo, puesto que dicha categoria 
no depende en modo alguno de la actividad de la demandada cual- 
quiera sea la fama o renombre dei arquitecto.

Invoca a sus efectos el art. 1071 del Cód. Civil.
11, — A fs. 136/137 vta. ofrece prueba.

D. — A fs. 144 se designo una audiência de conciliación que 
celebrada según constância del acta dc fs. 147 no se llegó al resultado.

Y CONSIDERANDO:

I, — Que la demanda promovida, requiriendo el ccse de la acti
vidad desarrollada por la Federación Odontológica de la Província 
de Buenos Aires en las dos unidades que posee en el inmueble. fué 
oportunamente resistida por ésta última haciendo hincapié en que los 
motivos invocados por la actora para justificar su pedido no 
ciertos y que Ia actividad que sc dice contraria al Reglamento y a lo 
decidido por la Asamblea, en realidad no está renida con la voluntad 
dei Consorcio.

I.os argumentos utilizados por cada una dc las partes no gozan 
todos ellos de certidumbre comprobada ni se ajustan integramente a le

son
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realidad y en algún caso tampoco ticnen los alcances que cada una 
le atribuye.

I. — 1. — Ha sido reconocido por el Representante de la de
mandada que cuando adquirieron los departamentos unidades 7 y 
19 no advirticron la restricción de uso contenida en el art. 79 del 
Reglamento de Copropiedad y Adniinistración dei edifício (Conf. po
sition 3a., fs. 200). Evidentemente tampoco conocían a esa fecha 
la decision de la Asamblea dei 16 de setiembre de 1965 (Conf. 21/21 
vta.) donde se especifico la restricción — aunque sin modificar su 
sentido — haciendo exclusion de ciertas profesiones libcralcs: la de 
abogado, procurador, escribano y contador; porque si no tuvieron 
oportunidad de consultar al Reglamento menos debicron tenerla de 
conocer el acta de referencia, al cual esta última nunca se incorporó.

Sabido es que cada nuevo propietario cuando adquiere un depar
tamento ubicado en un edifício somctido al régimen de la ley 13.512 
se incorpora voluntariamente a esc régimen, acepta los estatutos que 
regulan el funcionamiento y la convivência dentro dei inmueble y 
empena su voluntad de acatarlos, pues “el Reglamento de Copro
piedad y Administración es el contrato en el cual las partes exterio- 
j-izan su Voluntad de regular la vida comunitária, en la forma que 
estimen conveniente, teniendo en cuenta la finalidad perseguida y el 
destino de las cosas, que conforman el soporte material de los espa- 
cios que usan, gozan y disfrutan” (Conf. Palmiero “Tratado de la 
Propiedad Horizontal”, editorial De Palma, p. 216).

Cada nuevo propietario por el acto mismo de adquirir el domínio 
y sin necesidad de otra formalidad se adhiere sin reservas a la ley 
que organiza la vida de la comunidad que pasa a tener para él fuerza 
obligatoria “por lo que puede series opuesto en su totalidad, sin dis- 
tinción de cláusulas” (Conf. Racciatti “Propiedad por pisos o por 
departamentos” cd. De Palma, p. 143/144).

I. — 2. — En el caso de autos los accionados reconocieron no 
haber adoptado en su momento la precaución minima de informarsc 
sobre el contenido del Reglamento, lo que en modo alguno los excluye 
de la obligatoriedad de sus disposiciones.

De modo que puede aceptarse como posible que hubieran tenido 
que apelar a la benévola consideración de los restantes copropietarios 
para poder dcsplegar su actividad institucional en las unidades recien- 
temente adquiridas, precisamente con ese objeto, y que hubieran 
obtenido un consenso favorable aunque condicionada la aceptación a 
la exigencia de que no se contraviniera el orden en el edifício (Conf. 
posición 3a., in-fine).

I. — 3. — Lo cierto y realmente relevante de todo esto, es que 
discutida conformidad, aunque hubiera sido realmente expresadaesa

31



por algún sector de la asamblea, no se incluyó en actas. ni lleeó a mo- 
vilizar la opinion de la mayoría como para provocar una modificación 
reglamentaria. Quedó solo como un consentimiento precário, de cuya 
eíímera subsistência debían ser absolutamente concientes los accionados.

De tal modo que, sólo la quietud de la asamblea y el silencio de 
alguna voz en contrario podia favorecer su permanência en el inmueble 
en condiciones adversas al Rcglamento. El dcsarrollo de su actividad 
institucional, sin trabas, dependia fundamentalmente — como suele 
ser común en estos casos de que se mantuviera la misma integración 
de la Asamblea, pues la renovación de sus miembros suele provocar 
el cambio de ideas y, a través de el, una posible variación en las 
decisiones en función al uso y destino de las cosas comunes.

Aquél consentimiento, entonces, de haber existido, ningún dere- 
cho adquirido les aseguraba — y los demandados lo sabían — como 
para impedir un reclamo de esta naturaleza. De allí también, que no 
pucda calificarse de intempestiva la promoción de esta demanda, invo
cando como argumento el tiempo transcurrido y el trato dispensado 
como pretende hacerlo la accionada a fs. 140.

II. — La Federación Odontológica de la Província de Buenos 
Aires (FOPBA) pretende demostrar, además, haciendo una resena de 
las actividades que realiza, que las mismas no contradicen el destino 
para el que fué construído el edifício, ni las aspiraciones de la asam
blea (Conf. fs. 21/21 vta.).

II. — 1. — Es cierto que las características edilicias, material
mente hablando, no serían un obstáculo para que las unidades dei 
edifício se dedicaran a distintos fines que no fucra exclusivamente 
el de vivienda familiar. Como también es cierto que tampoco podrían 
constituir un impedimento para esa diversidad de aprovechamientos 
individuales, ni la categoria dei edifício.

II. — 2. — Pero si podría atentarse contra el Reglamento de 
Copropiedad y Administración, que — como se ha sostenido — es 
el contrato-lei que rige da vida dei Consorcio. De modo que sólo 
debe medirse la legitimidad del uso que cada uno haga de su depar
tamento, en función a la letra y si cs necesario al espíritu de ese Re
glamento, y excepcionalmcntc — como en este caso sucede — de 
alguna variante restrictiva en su aplicación, dispuesta por la asamblea 
en interés general dei Consorcio, que aunque no hubiera llegado a 
plasmar en una reforma dei Estatuto, fuera, por acatamiento general 
perdurable, una incorporación normativa indiscutida e indiscutible.

II. — 3. — En cuanto al art. 7? del Reglamento, ninguna duda 
puede caber que excluye la posibilidad de utilización de las unidades 
que integran el edifício para oficinas, de cualquier tipo que fueren.
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Su consccuencia es que no puede encontrar amparo la situación de 
la demandada dentro dei Reglamento.

II. — 4. — La duda — a su favor, según así lo entiende la 
accionada — se relaciona con la decisión de la Asamblea de excluir 
de la restricción estatutaria los estúdios jurídicos o contables y las 
escribanías.

En aquél momento — setiembre de 1965 — fué voluntad común 
atenuar el rigorismo de la norma reglamentaria, probablemente im
pulsada por alguna corriente renovadora dentro del Consorcio y más 
que probablemente por aquellos que tuvieran interés específico en 
obtener autorización para desarrollar su profesión. Es natural que así 
haya sido por el lugar preferencial donde está ubicado el edificio, 
epicentro de la actividad tribunalicia.

II. — 5. — Ahora bien, es de rigor en este caso, preguntarse 
si esa modificación puede interpretarse con amplitud, comprendiendo 
cualquier actividad profesional, institucional o administrativa que tu- 
viere puntos de coincidência determinados con la tarea dei abogado, 
dei contador o del escribano, conforme lo entiende la accionada, o si 
— por el contrario — debe medirse con critério restrictivo.

La 'respuesta, apreciadas las características de cada actividad y 
adentrándonos en el espíritu dei Reglamento y de la posterior variante 
impuesta por la asamblea, y valorando las consecuencias de aplicar 
uno u otro critério, en función al querer de la norma en cuestión 

reforma, debe ser adversa a las pretensiones de la demandada,con su
mal que les pese a sus responsables y aunque afecte sus intereses y 
sus honestas aspiraciones, como debe presumirse que lo son.

Por que es indiscutible que el artículo en cuestión se hizo y se 
mantuvo con alcance restrictivo, aún mediando la atenuación intro- 
ducida por la asamblea al influjo dei interés de abogados, procura
dores, contadores o escribanos, que hubieran hecho valer su peso en 
la comunidad como para incidir en su decisión. Pero aún así, digno 
es reiterado — excepción mediante — la libertad de uso de las uni
dades continuo estando constrenida al limitado marco impuesto por
el art. 7 del Reglamento.

III. — La Fcdcración Odontológica de la Província de Buenos 
Aires se considera afectada porque la presente acción no hubiera 
sido previamente tratada cn la Asamblea. De ese modo parece cuestio- 

discrecional la actuación dei Representante del Consorcio.narse como 
— Pero no es así.

Además de la inobjetibilidad de los instrumentos habilitantes 
para comparecer a juicio, nos encontramos con que el Reglamento 
en su art. 14 le encomienda al Administrador la misión de “asegurar 
la perfecta observância de la ley 13.512 y ccs., Ias disposiciones dei 
presente Reglamento y las dei interno dei edificio".
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En ningún artículo del Reglamento se dispone que para exigir 
el cumplimiento del art. 71?, el Administrador deba contar con el 
visto bueno de la Asamblea.

Por otra parte el art. 15 do la ley 15.512 es claro cuando dis
pone que “el Representante o los propictarios afectados formularán 
la denuncia correspondiente ante el (ucz competente.

Al respecto sostiene Palmiero (Conf. op. cit. p. 295) que como 
principio general para la competência del Administrador debemos 
remitirnos en primer lugar al Reglamento en segunda instancia a la 
ley y finalmente a la Asamblea de Copropietarios, en ausência — se 
entiende — de normas expresas.

IV. — Se cuestiona. asimismo, el trato discriminatório seguido 
contra “FOPBA”, en razón de que habría en el mismo edifício otros 
copropietarios — aunque concretamente se 
solo — a quienes no se les habría exigido el cumplimiento dei regla
mento en relación con la actividad desarrollada en sus respectivas 
unidades.

hace referencia a uno

No obstante la atractiva formulación del tema, la demandada 
no consiguió probar que en el inmueblc hubiera algún otro copropie- 
tario que, como ellos, pudiera dar lugar a ese tipo de reclamaciones.

V. — Los aportes testimoniales que antecedeu, sumados a los 
restantes antecedentes dei caso me llevan al convencimiento de que 
en el inmueble probablemente se haya vivido una época que bien 
podría calificarsc de excepcional, entre 1974 y 1980, en la cual tanto 
la demandada como algunos otros copropietarios debieron haberse 
beneficiado con una política más liberal seguida por el Consorcio. 
Durante su transcurso ya fuerc por consentimiento expreso, aunque 
no por cllo menos precário, de un sector de la comunidad, o simple- 
mente por desinterés o desatención en la aplicación de aquella res- 
tricción reglamentaria, se permitieron extralimitaciones a la norma 
contenida en el art. 7° del Estatuto.

Con el despertar de una corriente renovadora dentro dei consor
cio es probable que se haya recuperado aquella voluntad común, 
restauradora de la inspiración reglamentaria, que debió traducirsc 
— a juzgar por los resultados — en el alejamiento de quienes en su 
momento y al amparo de la anterior política interna, destinaron las 
unidades a fines no autorizados.

VI. — De todos modos, el proceder de la actual integración dei 
consorcio no ofrece reparos en la medida que su decisión encuadra 
coherentemcnte dentro del Reglamento, que es restrictivo, y que no 
se enfrenta a ninguna norma expresa que le impida hacerlo y que 
se torna obligatorio — sin excepción — para todos quienes componen 
el ente consorcial. Escapa a la decisión del suscripto la aspiración de
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la accionada puesto que la actora reclama la aplicación de las normas 
que internamente regulan cl consorcio respecto de uno de los coobli- 
gados a rcspetarlas. No se ha justificado debidamcnte que subsista 
para la cntidad demandada algún derecho adquirido o que la cxcep- 
cionalidad de su situación sca atendible como para exoneraria de 
cumplir una obligación que afecta a todos por igual.

Por último resulta incuestionable que el Consorcio a través del 
cumplimiento de la exigência reglamentaria que motiva este pleito, 
pretenda se respete el destino oportunamente elegido para el edifício 
o que quiera distinguir un estúdio jurídico, contable o notarial de 
cualquier otro tipo de oficinas; o que rcalice una política sclcctiva

cuanto esc critério distin-la que se le reprocha, cn tanto y en 
cstablezca diferencias irritantes para casos idênticos.

~ Porque cs sabido que por el resquício de la excepción se cor- 
rompen las mejores regias, en la medida que una situación consentida 
se convicrte en precedente, como en reciente época puede precisa
mente haber sucedido en el edifício, y como lo revela la actitud de la 
propia demandada al procurar ampararse en algún otro caso similar 

eludir las consecuencias dei reclamo de la actora.
VII. — Párrafo aparte, merece la referencia final de la deman

dada al art. 1071 del Cód. Civil.
El instituto dei abuso del derecho ha sido abundantemente tra

tado en cuestiones relacionadas con exigências dei Consorcio para con 
aquellos copropietarios renuentes en respetar limitaciones reglamcn- 
tarias. Se ha sostenido que podría haber abuso cuando se reclamó 
respecto de una alteración realmente insignificante como la de instalar 

consultorio radiológico cuando el Reglamento decía que sólo 
podrían establccerse consultorios profesionales; sin pcrjuicio que seria 
siendo de interpretación restrictiva en casos no tan limites. Y que, 
como el abuso de derecho se conecta con la mal fe, y la lleva implícita 
en el dcsco de perjudicar, “debe considerarse que la pretensión de 
hacer cumplir el Reglamento de Copropiedad no es factor suficiente 
para calificar bajo es forma la conducta dei Consorcio" (Conf. "iAca- 
tamiento al Reglamento de Copropiedad o abuso de derecho?", Luis 
M. Valiente Noailles, L.L. t. 156, p. 419/425).

Por otra parte coincido con algunos precedentes jurisprudencia- 
les que descartaron la aplicación de la teoria dei abuso dei derecho 
en relación con la exigência dei Consorcio respecto de la alteración 
de las condiciones fijadas en el Reglamento, aunque no exista interés 
manifiesto o pcrjuicio "pues lo que interesa es la violación cn si 

el dano" (Conf. C.N.A.E.C. y C. Sala IV “Consorcio de

como 
tivo no

para

un

misma y no
Copropietarios Av. Sta. Fe 189/99 c/De Fillipis Novoa E.”)

Coincido, por último, en que quien no concurrc cn su momento 
al órgano deliberativo del Consorcio para legitimar su situación anli-
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reglamentaria, pretendiemlo — al márgen de la decisión de la Asam- 
blea — obtener amparo jurisdictional, dcmuestra una conducta anti- 
jurídica "que afccta un régimen organizado en función de una armo- 
nía de conjunto y de proporcionalidades que no deben modificarse 
arbitrariamente y unilateralmente" (Conf. Valiente Noailles, art. cit. 
L.L. t? 156, p. 421). Al respecto la Sala F de la Câmara Nacional en 
lo Civil ha sostenido que admitir la subsistência de una irregularidad 
reglamentaria “importaria tanto como autorizar a una de las partes 
de un contrato a violarlo sin el consentimiento de la otra, por la 
sola circunstancia de que no le causa un pcrjuicio específico, o reco- 
nocer la vigência legal de la teoria de les hechos consumados, a la 
que, evidentemente, seria sumamente peligroso dar cabida en el de- 
recho privado” (Conf. L.L. t° 112, p. 55).

VIII. — Por todo ello, disposiciones dei Reglamento de Copro- 
piedad y Administration del edifício y art. 6 y 15 de la ley 13.512 
corresponde hacer lugar a la demanda, con costas a la accionada 
(Conf. art. 68 del C.P.).

IX. — En consecuencia, FALLO: Haciendo lugar a la demanda 
promovida por el Consorcio de Copropietarios dei edifício de la calle 
Lavalle 1445/47/51 y Tucumán 1446/52/58 contra la “Federation 
Odontológica de la Província de Buenos Aires” y condenando a ésta 
última a cesar la actividad administrativa y de caracter institucional 
desarrollada en las unidades 7 y 19 del primer piso y cuarto piso 
respectivamente dei edifício, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 
TP dei Reglamento, en el término de diez dias, bajo apercibimiento 
de aplicar sanciones conminatorias y las demás previstas en el art. 15 
de la ley 13.512 y de clausura en caso de reticência. Con costas. Re- 
gúlanse los honorários de la apoderada de la actora en la suma de 
Pesos cinco millones (5.000.000) (Conf. art. 6 inc. a), b), c), 
d) y e), 7, 9, y ccs. de la ley 21.839). Regúlanse los honorários dei 
apoderado de la demandada en la suma de Pesos um millon cuatro- 
cientos (1.400.000) (Conf. art. 6, inc. a), b), c) d), y e), 7, 9 y ccs. 
de la ley 21.839). Regúlanse los honorários dei letrado patrocinante 
de la demandada en la suma de pesos tres millones quinientos 
(3.500.000) (Conf. art. 6 inc. a), b), c), d) y e), 7 y ccs. de la ley 
21.839). Regúlanse los honorários dei perito arquitecto en la suma 
de pesos dos millones (2.000.000).

Cópiese, regístrese, notifíquese, cúmplase y oportunamente archí- 
vese. — E/l: "que”, “y” “el”. Valen.

Buenos Aires, 14 dc agosto de 1981.

GASTÓN J. M. FIRPO 
Juez
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No contrato de compra e venda mercantil, 
o vendedor só tem ação para demandar o 
comprador pelo preço das mercadorias ven
didas, se fez entrega das mesmas ou se 
houve recusa em receber a coisa vendida, 
se requereu depósito judicial dos objetos 
vendidos, por conta e risco de quem per
tencer — Não realizado o depósito judicial 
dos objetos vendidos, improcede a ação de 
cobrança — inteligência e aplicação do art. 
204 do Cód. Comercial — Para que o ven
dedor possa ser responsabilizado em perdas 
e danos pelo descumprimento do contrato, 
faz-se mister que preceda interpelação ju
dicial da entrega da coisa vendida — Inte
ligência e aplicação do art. 205 do C. Co
mercial — £ nula a duplicata extraída, 
antes da entrega ou despacho das merca
dorias — inteligência e aplicação dos arti
gos 1° e 2° da Lei 5.474/68 — Respon
sabilidade do sacador por perdas e danos 
— Procedência da reconvenção.
(Sentença do Juiz de Direito Salim José 
Chalub, confirmada unanimemente)

35." Vara Cível 
Processo n.° 19.732

Vistos etc.
M.W. BARROSO SILK SCREEN LTDA. propôs contra a CIA. 

CERAS JOHNSON a presente ação, objetivando haver a quantia de 
Cr$ 1.850.000,00 para o que alega, em suma:

1 — Que recebeu da suplicada uma encomenda de 1.000.000 de 
peças de decalques em labei branco autobrilho, com as características 
descritas na inicial, ao preço unitário de Cr$ 1,85 e assim no valor total 
de Cr$ 1.850.000,00 e feitas as amostras desse produto, foram elas 
devidamente aprovadas pelo diretor da suplicada, Sr. Paul Mattai;
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2 — Que, começada a impressSo da totalidade da encomenda, 
para surpresa da suplicante, a suplicada verbalmente mandou cancelar 
a encomenda, quando toda a impressão já levara a primeira cor e, pos- 
teriormente, voltou atrás, dizendo que honraria toda a encomenda, rece
bendo, então, a primeira parte, no total de 54.000 peças, das quais 
gostou e usou;

3 — Que depois dessa entrega, voltou a suplicada a recusar qual
quer outra partida da encomenda, fazendo com que o restante das peças 
já impresso com uma cor se perdesse, pois passado o tempo não pôde 
mais receber as outras cores;

4 — Que veio, então, a suplicante a tomar conhecimento de que 
a suplicada fizera a encomenda, mas depois adquirira uma máquina para 
fazer tais impressões, razão por que tentara cancelar o pedido; entre
tanto, como a máquina que adquirira não chegara a tempo do lança
mento do seu produto, voltou à suplicante dizendo que honraria todo 
o pedido, o que só fez em relação às 54.000 peças que recebeu e usou e 
que eram imprescindíveis ao lançamento do seu produto “Optimum ’, 
sendo que depois do lançamento, nada mais quis receber da encomenda, 
fazendo com que se estragasse a impressão total já feita;

5 — Que nesse ínterim, a suplicante sacara duplicata contra a 
suplicada c a descontara no Banco Geral do Comércio S.A., que a en
viou à sacada que não a devolveu, acarretando protesto por indicação 
e assim vê-se que a ora autora teve da ré a encomenda certa, entregou-a 
em parte, sendo o restante indevidamente recusado, em razão do que 
tem a suplicante o direito de receber o total do contrato, ou seja 
CrS 1.850.000,00, acrescidos dos consectários legais.

Citada, contestou a ré, sustentando, em síntese:
1 — Que os fatos não se passaram como se refere a autora, que 

deixou de honrar suas obrigações, porque realmente a contestante 
precisou de rótulos para seus produtos “Optimum 500 floral” e “Opti
mum 200 floral” e fez à autora dois pedidos:

a) n.° 778.5/80 de 8-12-80 para 500.000 conjuntos de rótulos 
“Optimum 500 floral” a 3,70 por conjunto e ao preço total de 
CrS 1.850.000,00, para entrega urgente, como aliás se vê às fls. 11 e 12 
dos autos;

b) n.° 779.5/80 de 19-12-80 para 350.000 rótulos “Optimum 200 
floral” a 2,50 por unidade e ao preço total de Cr$ 875.000,00, com 
entrega a combinar;

2 — Que não entregando os rótulos à ora ré até 30 de março de 
1981 — em que pese o pedido de fls. 11/12 obrigar à entrega urgente 
— a contestante viu-se obrigada, não verbalmente, mas por carta de 30 
de março de 1981, a cancelar aqueles dois pedidos suso mencionados, 
substituindo-os por dois outros;
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a) n.° 1.601.5/80 de 6-4-81, para 120.000 rótulos “Optimum 200 
floral” ao preço unitário de 2,20 c ao preço total de Cr$ 264.000,00, 
para entrega imediata;

b) n." 1.602.5/80 de 4-4-81 para 400.000 rótulos “Optimum 500 
floral” ao preço unitário de Cr$ 3,00 e ao preço total de Cr$ 1.200.000,00, 
para entrega imediata;

3 — Que apesar disso, a autora nem assim cumpriu a sua obri
gação, porquanto:

a) somente fez uma entrega parcial dc rótulos para o “Optimum 
500 floral”, em 13 de abril dc 1981, com a neta fiscal de “simples 
remessa n.° 2.927”;

b) entregou tais rótulos cm desacordo com as características „ 
amostras, porquanto: 1 — cores cm diferentes tons; 2 — sobreposição 
de cores (nos rótulos entregues, a legenda “limpador com brilho, desin
fetante” aparece cm amarelo, e não em branco como deveria ser); 3 — 
falta de brilho nos rótulos; 4 — rugas nos rótulos;

4 — Que tais fatos motivaram, por evidente, a recusa da contes- 
tante, que promoveu, aliás, o depósito judicial desses rótulos na 19.” 
Vara Cível, como medida preparatória para a ação que iria propor 
contra a autora e que agora é objeto de reconvenção e conforme deter
mina o art. 204 do Código Comercial — a operação objeto deota 
demanda é uma compra e venda mercantil, perfeita e acabada, entre 
comerciantes, sujeita às normas dos artigos 122, 127 e 191 — o ven
dedor, em face da recusa do comprador em receber a coisa vendida, 
tem dois caminhos a seguir:

a) rescindir o contrato, para haver as perdas c danos;
b) exigir o preço, com os juros de mora, previamente requerendo 

o depósito judicial da coisa vendida, por conta e risco dc quem perten
cer e, dessarte, a autora somente poderia intentar esta ação, para haver 
o preço dos rótulos vendidos, mediante o prévio depósito judicial dessa 
mercadoria, o que, todavia, não fez, não podendo, assim, a autora 
cobrar o preço dc uma mercadoria que sequer entregou à compradora.

A ré ofereceu às fls. 31/40 reconvenção, aduzindo, em suma:
1 — Que necessitando a reconvinte de rótulos para os seus produ

tos “Optimum 500 floral” e “Optimum 200 floral” fez à reconvinda 
os dois pedidos já referidos em sua contestação, sendo o primeiro ao 
preço unitário dc Cr$ 3,70 e ao preço total de Cr$ 1.850.000,00 para 
entrega urgente c o segundo ao preço unitário de 2,50 e ao preço 
total de Cr$ 875.000,00, para entrega a combinar;

2 — Que, posteriormente, devido a inexplicáveis atrasos da supli
cada cm atender a essas encomendas, aquelas duas mencionadas ordens 
de compra foram canceladas c substituídas, conforme carta anexa de 
30-3-81, nessa data entregue à reconvinda, por duas novas:
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a) n.° 1.601.5/80 de 6-4-81 para 120.000 rótulos “Optimum 200 
floral”, decalque plastificado, impresso em offset, em papel label branco, 
ao preço unitário de 2,20 c ao preço total de Cr$ 264.000,00, para 
entrega imediata;

b) n.° 1.602.5/80 de 4-4-81, para 400.000 rótulos “Optimum 500 
floral" ao preço unitário de 3,00 e ao preço total de Cr$ 1.200.000,00, 
para entrega imediata;

3 — Que a reconvinda, contudo, não cumpriu essas duas novas 
ordens de compra, porquanto:

a) somente veio a tardiamente entregar 54.000 rótulos de “Opti
mum 500 floral”, em 13-4-81, após constantes reclamações verbais 
da autora;

b) entregou lardiamonte os 54.UX) rótulos de “Optimum 500 
floral” em desacordo com as especificações que haviam sido fornecidas, 
porquanto: cores com diferentes tons. sobreposição de cores (cm os 
rótulos entregues a legenda “Limpador com brilho, Desinfetante”, 
tece em amarelo e não em branco como devido, falta de brilho 
nos rótulos);

apa-
e rugas

4 — Que isso motivou, aliás, a ida de um funcionário da recon- 
vinte às oficinas da reconvinda, onde foi verificado que não haveria a 
menor possibilidade de correção dos rótulos e que as máquinas da 
M. W. Barroso estavam, inclusive, desmontadas, sem possibilidade de 
produção da mercadoria encomendada, tendo, então, a reconvintc can
celado as ordens de compra n.03 1.601.5/80 e 1.602.5/80, consoante 
carta entregue à reconvinda, cm 24-4-81;

5 — Que não entregando a mercadoria que lhe fora encomen
dada, em virtude de um contrato de compra e venda mercantil perfei
to e acabado entre comerciante, a reconvinda obrigou a reconvinte, 
com prejuízos imediatos e mediatos, a recorrer a outro fornecedor de 
rótulos — Pinhal Ltda. — visando a obter o que, em outras condições 
mais favoráveis, lhe deixou dc ser entregue pela faltosa vendedora e 
desse novo fornecedor, conforme faturas em anexo, a reconvinte logo 
encomendou e recebeu:

a) 219.00 rótulos de “Optimum 500 floral” ao preço unitário
mais caro de 3,50 e ao preço total de Cr$ 766.500,00 quando antes a 
encomenda à reconvinda era pelo preço unitário de Cr$ 3,00, tendo 
a reconvinte, só em referência a esses 219.000 rótulos, um prejuízo 
de Cr$ 109.500,00; _

b) 109.250 rótulos de “Optimum 200 floral”, ao preço unitário 
mais caro de 2,50 e ao preço total de Cr$ 273.125,00, quando antes 
a encomenda à ré era pelo preço unitário de 2,20, tendo a reconvinte, 
então, um prejuízo de Cr$ 32.770,00;
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6 — Que, surpreendentemente, contado, a M. W. Barroso SUk 
Screen Ltda. já havia, de forma abusiva e ilícita, sacado contra a John
son a duplicata n.° 2.542, emitida em 26 de fevereiro de 1981 e com 
vencimento cm 26-4-1981, com o valor de Cr$ 1.850.000,00, correspon
dente a um total de 500.000 rótulos objeto da ordem de compra n. 
778.5/80, de 8-12-1980, cancelada em 30-3-1981 e substituída pela de 
n.° 1.602.5/80, de 4-4-1981, igualmente cancelada em 24-4-1981, du
plicata essa que a reconvinda colocou em cobrança no Banco Geral 
do Comércio S. A. e que foi, ao depois, levada a protesto, aos 8 de 
maio dc 1981, como se a mercadoria tivesse sido entregue, pratican
do, assim, um ato ilícito, já que se tratava de um título sem causa.

Pede, ao final:
a) seja condenada a autora-reconvinda, pelo dcscumprimento da 

encomenda (compra c venda) de rótulos que lhe foi feita através das 
ordens dc compra n.08 1.601.5/80 e 1.602.5/80, respectivamente de 
6-4-81 e 4-4-81 para um total de 120.000 e 400.000 rótulos “Optimum 
500 floral” para entrega imediata, que deixou de ser atendida e da 
qual se efetuou apenas, sem atendimento às especificações feitas, um 
total dc 54.000 rótulos do produto “Optimum 500 floral”, que se en
contram depositadas judicialmentef

b) seja decretada a nulidade da duplicata n.° 2.542, de 26-2-1981, 
valor de Cr$ 1.850.000,00, bem como determinado o cancelamento

do protesto cambiário respectivo, levado a efeito pela ré através do car
tório do 4.° Ofício;

c) seja condenada a reconvinda a pagar 
de danos emergentes imediatos, a quantia de Cr$ 142.270,00, corres
pondente à diferença a maior de preços, por unidade, entre os rótulos 
à autora comprados e esses mesmos rótulos que a reconvinte teve de 
comprar à Pinhal Ltda.;

d) seja condenada a autora-reconvinda, a título de danos emer
gentes mediates, a quantia que apurada, cm execução de sentença, cor
responder à diferença de preço a maior, por unidade, que ainda terá 
de pagar para adquirir os restantes 181.000 rótulos para o “Optimum 
500 floral” e os restantes 10.750 rótulos para o “Optimum 200 floral”, 
em face dc não ter a reconvinda adimplido a avença celebrada;

e) seja condenada a autora-reconvinda a pagar à reconvinte as 
perdas e danos, que apuradas forem em execução de sentença, pela

indevida da duplicata já referida e seu subseqüente e inde
vido protesto cambiário, bem como honorários, custas e correção mo
netária.

no

à reconvinte, a título

emissão

A autora-reconvinda contestou a reconvenção, às fls. 74/79, sus
tentando, em resumo:
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1 — Que a carta dc fls. 48 jamais chegou às mãos do seu re
presentante legal e nem foi recebida por nenhum empregado seu e ao 
que parece, mostra uma assinatura de um vendedor autônomo, que traz 
propostas de encomendas dc terceiros, o Sr. Daniel Fontes, e aliás, na 
carta de fls. 50 recebida pela autora, vê-se a má-fé da reconvinte, eis 
que a mesma foi datada de 24-3-81, cancelando ordens dc compra que 
só foram apresentadas em abril de 1981;

2 — Que, de qualquer modo, mesmo que a Autora houvesse re
cebido a carta dc fls. 48, na qual se estaria cancelando também a or
dem de compra n.” 778.5/80, em 30-3-1981, isso não teria o menor va
lor, eis que toda a impressão do decalque em tela já estava feita, nas 
primeiras cores c, sem que a autora soubesse, sequer, da existência des
sa carta, já em 13 de abril de 1981 a reconvinte recebia a primeira 
partida da encomenda, sem nada reclamar, perdendo até esse seu di
reito, por via de prescrição, cm conformidade com o art. 178 § 2.° do 
Código Civil, pois a ré-reconvinte pediu o depósito judicial dessa pri
meira partida, em 4-6-1981.

Despacho sancador, irrecorrido às fls. 97.
Laudo pericial às fls. 118/123.
Audiência de instrução e julgamento, consoante termo de fls. 173.
É o relatório. Decido.
O pedido constante da ação não pode merecer acolhimento, por

quanto a autora não provou haver feito a entrega da mercadoria en
comendada, nem procedeu na conformidade do disposto no art. 204 do 
Código Comercial, segundo o qual “se o comprador sem justa causa 
iccusar a receber a coisa vendida, ou deixar de a receber no tempo 
ajustado, terá o vendedor ação para rescindir o contrato, ou demandar 
o comprador pelo preço com os juros legais da mora; devendo no se
gundo caso. requerer o depósito judicial dos objetos vendidos por con
ta e risco dc quem pertencer”. Ora, a autora não promoveu o depó
sito judicial dos objetos vendidos. Veja-se a propósito a escorreita lição 
do insuperável ). X. Carvalho de Mendonça:

“Quanto à ação de pagamento do preço — O vendedor pode deman
dar o preço com os juros da mora. Fsses juros representam jus
tamente a indenização das perdas e danos.
Para que o vendedor possa iniciar esta ação, deve requerer pre
viamente o depósito judicial das mercadorias vendidas. Compre- 
ende-se facilmente a exigência legal. O vendedor não pode exigir 
o preço sem entregar as mercadorias; somente assim evitará que 
o comprador lhe oponha a exceplio venditae sed non traditae.
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Este depósito constitui preparatório da ação. Efetua-se a requeri
mento do vendedor, por mandado judicial, com citação do com
prador, sendo inadmissível quaisquer embargos" (Cf. Tratado de 
Direito Comercial Brasileiro, VI, 2.“ parte, páginas 203/204, Frei
tas Bastos, 1960).

Todavia, é forçoso convir que a ré-reconvinte reconhece, em sua 
contestação c reconvenção, que a autora entregou 54.000 rótulos de 
“Optimum 500 floral” constantes do pedido de n.° 1.602.5/80, dc 
4-4-1981, ao preço unitário dc Cr$ 3,00 e. por conseguinte, ao preço 
total de CrS 162.000,00 (fls. 22 e 32). E o ilustrado expert informa às 
fls. 121, em seu laudo, que “as cores dos rótulos confeccionados pela 
autora são bastante semelhantes às da amostra aprovada”.

E, como conseqíiência, faz jus a autora ao recebimento da quan
tia dc CrS 162.000,00.

Dos pedidos constantes da reconvenção, só merece acolhimento o 
da letra b de fls. 38 — decreto de nulidade da duplicata n.° 2.542, 
de 26-2-1981, no valor de CrS 1.850.000,00. Os demais ficam repelidos. 
Em primeiro lugar, porque, embora tenha sido feito o pedido para

o vendedor, a rcconvinda, pudesse ser con-entrega urgente, para que 
siderado em mora, era necessário que precedesse interpelação judicial 
da entrega da coisa vendida, a teor do disposto no artigo 205 do Có
digo Comercial. E, assim, não procedeu a ré-reconvinte, que optou por 
encomendar os rótulos à Pinhal Ltda., diga-se de passagem, com pre
cipitação, por preço superior, sem haver feito uma pesquisa 
cado. Como conseqüência e pelos mesmos fundamentos, fica repelido 

da letra d de fls. 39. Vem à baila, a propósito da

no mer-

o pedido constante 
matéria, o ensino de Carvalho de Mendonça, segundo o qual:

“O vendedor está obrigado a entregar no prazo ajustado a coisa 
vendida. Se viola o contrato, não cumprindo esta obrigação no 
tempo aprazado, deve ser constituído em mora por interpelação 
judicial, cabendo ao comprador as ações mencionadas no n.° 795, 
infra” (Cf. obra citada — página 63).

Entretanto, o pedido de decreto de nulidade da duplicata n.° 2.542, 
valor de Cr$ 1.850.000,00 procede, eis que a emissão do título foi 

realmente irregular. Com efeito, para que a duplicata possa ser emiti
da, é mister que antes seja extraída a fatura, como se vê dos artigos 
I.» e 2“ da Lei 5.474/68. E a fatura só poderá ser extraída, mediante 
a entrega ou despacho das mercadorias, a teor do disposto no artigo 
l.° da lei:

no
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' “Em todo cohtrato de compra e venda mercantil entre partes do
miciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 
dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o 
vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao compra
dor” (grifei).

E a duplicata somente poderá ser extraída no ato da emissão da 
fatura (art. 2.°). Daí a incensurável lição de Cunha Peixoto:

“Com efeito, para que se expeça a duplicata — diz a lei — é 
essencial ser a mercadoria efetivamente entregue — O recebimen
to da mercadoria é da substância do ato, de vez que a duplicata 
representa um contrato de compra e venda perfeito e acabado 
e com a tradição do objeto adquirido. Fora disso, como está ex
presso na própria lei, a duplicata é título simulado e um documen
to deste jaez não pode ter valor. Sua emissão sem a preexistente 
entrega da mercadoria constitui falta de natureza criminal.
A prova do recebimento da mercadoria por parte do comprador 
é que deveria dar à duplicata a feição de título cambial, de sorte 
que um documento que não trouxesse estas características não 
poderia ser protestado” (Cf. Comentários à Lei de Duplicatas, pág. 
26, Forense, 1970, primeira edição).

Dessarte, é nula a duplicata extraída, impondo-se o cancelamento 
do protesto respectivo, sendo a reconvinda responsável pelas perdas 
e danos a que o seu ato deu causa, conforme apurar-se, em execução 
de sentença, que, nesta parte, deverá ser liquidada por artigos para que 
a reconvinte prove a existência do dano efetivamente sofrido.

Face ao exposto:
1 — JULGO PROCENDENTE, APENAS EM PARTE, o pedido 

da ação e condeno a ré a pagar à autora a quantia de cento e sessenta 
e dois mil cruzeiros (Cr$ 162.000,00), com correção monetária a con
tar de 9 de abril de 1981 (Lei 6.899/81);

2 — JULGO PROCEDENTE, APENAS EM PARTE, o pedido 
constante da reconvenção e, em conscqüência, decreto a nulidade da 
duplicata n.° 2.542 de 26 de fevereiro de 1981, no valor de Cr$ 
1.850.000,00 (hum milhão, oitocentos e cinquenta mil cruzeiros), deter
minando o cancelamento do seu protesto, levado a efeito no cartório do 
4.° Ofício de Protesto de Títulos;

3 — Em conscqüência, condeno a autora-reconvinda ao pagamen
to de perdas e danos à reconvinte, em virtude do indevido protesto da
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duplicata, conforme apurar-se em execução de sentença, que deverá 
ser liquidada por artigos;

4 — Condeno a autora-reconvinda a pagar honorários advocatí- 
cios, na base de dez por cento sobre o valor da reconvenção, percen
tual que fixei, levando em consideração que a reconvinte foi vencida, 
em parte.

Despesas pro-rata, sendo noventa por cento para a autora-recon
vinda e dez por cento para a ré-reconvinte.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 1982.

SAL1M JOSÉ CHALUB 
Juiz de Direito
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CONTRATO DE TRANSPORTE.
INDENIZAÇÃO
Seguro pago. Sub-rogação.
Inocorrêricia de avaria na mercadoria trans
portada.
Falta de peso. Incidência dos arts. 102 e 
103 do Código Comercial.
Não há que se confundir aplicação do im
posto aduaneiro com a responsabilidade do 
transportador (arts. 102 e 103, do Código 
Comercial).
Franquia de 2% devidamente reconhecida. 
A franquia prevista no art. 711, do Código 
Comercial, foi instituída em favor do se
gurador, não tendo o transportador legiti
midade para agüi-la em seu prol.
(Sentença do Juiz de Direito Antônio Gui
lherme Tanger Jardim, confirmada).

Juízo de Direito da 
2.* Vara Cível 
Comarca: Rio Grande 
Processo n.° 10.507/731 
A: Cia. União de Seguros 
Gerais
R: Sudatlantica S/A 
Espécie: Ação de Indeni
zação

Vistos etc.
COMPANHIA UNIÃO DE SEGUROS GERAIS, com sede cm 

Porto Alegre, ajuizou a presente ação de indenização contra SUDA
TLANTICA S/A, estabelecida em Buenos Aires, República Argentina, 
e representada no Brasil por AGENCIA MARÍTIMA DICKINSON 
S/A, estabelecida nesta cidade dc Rio Grande, alegando haver firmado 
contrato de seguro com Kasper & Cia. Ltda. referente ao transporte 
marítimo de 1.500 toneladas de soja em grão desde Buenos Aires, que 
foi realizado pelo navio Luiz Ferro, de propriedade da ré. Acontece que, 
no desembarque da mercadoria, em 10-10-79, no porto de Rio Grande, 
foi constatada a falta de 37.800 quilos de soja, correspondente a um 
prejuízo de CrS 358.308,80. Deduzidos CrS 28.703,73, relativos à fran
quia, a autora pagou o seguro de CrS 329.605,07. Postula, assim, a 
indenização pela importância paga, acrescida das despesas de tradução 
de documentos (CrS 36.942,00), de juros e de correção monetária. Jun
tou a autora inúmeros documentos e instrumento de mandato.
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A rc foi citada através da representante e, em audiência, frustra
da a tentativa de conciliação, contestou o feito, alegando prescrição 
com base nos artigos 449, item 3, do C. Comercial, e 219, § 2.°, do 
CPC; falta de vistoria da mercadoria; quebra normal de produto trans
portado a granel, excluída da responsabilidade do transportador, e cál
culo malfeito da franquia de 2% estabelecida na apólice de seguro, 
acarretando pedido a maior de Cr$ 287.037,37. A ré apresentou pro
curação. A autora impugnou as preliminares de prescrição e de falta 
dc vistoria. Não havendo outras provas a serem produzidas, as partes 
ratificaram os dizeres da inicial e da contestação.

Passo a decidir.
Duas são as questões preliminares a serem apreciadas: a prescri

ção c a falta de vistoria da mercadoria.
No tocante à prescrição, diz a Súmula 151 do STF que “prescreve 

cm um ano a ação do segurador sub-rogado para haver indenização 
pbr extravio ou perda de carga transportada por navio”. Como a des
carga da mercadoria completou-se no dia 10-10-79, conforme certidão 
de fls. 37, o prazo prescricional só fluiria em 10-10-80 (art. 449, item 
5, do Cód. Comercial). Ocorre, entretanto, que a ação foi distribuída 
em 3-10-80 e despachada com marcação de audiência e ordem de ci
tação cm 9-10-80 (fls. 2), interrompendo-se aí a prescrição, nos dize
res do art. 219, § l.°, do CPC.

Por outro lado, descabc, na hipótese, a aplicação do parágrafo 
segundo do aludido artigo do CPC eis que inimputável à autora a 
demora na citação, que só se efetivou em 22-10-80, Acontece que a 
autora fez o preparo à Distribuição cm 6-10-80 e a taxa judiciária foi 
recolhida em 8-10-80 (fls. 126). O preparo do cartório foi realizado 
em 8-10-80, conforme anotação à margem da inicial. No entanto, o 
mandado de citação só veio a ser expedido em 20-10-80

Tem-se entendido que, não sendo atribuível ao autor a demora 
na citação, não pode cie ser prejudicado (RTJ, 81/287 e 81/990; RT, 
496/217, 499/127, 508/75 e 509/91, e R|TJESP, 47/282).

Destarte, fica afastada a argüição de prescrição anual formulada 
pela ré na contestação.

Rclativamcnte à inexistência de vistoria, a jurisprudência tem se 
mostrado iterativa no sentido de entender que a prova do extravio, 
falta ou quebra da mercadoria pode ser realizada por meio de ates
tado ou certidão da administração portuária. Neste sentido há deci
sões de nosso Egrégio Tribunal de Justiça (in RJTJRGS. 74-11/560 e 
543), do colcndo Tribunal de Alçada (in JTARGS, 36/411) e do Tri
bunal Federal de Recursos (Apel. Cível 37.232, DOU de 6-8-80, pág. 
5.618; Apel. Cível 35.429, DOU de 12-3-80, pág. 1.292; Emb. na 
Apel. Cível 42.107, DOU 12-3-80, pág. 1.294; Apel. Cível 51.015, DOU
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de 26-3-80, pág. 1.704). Aliás, a Súmula n.° 261 do STF assenta prin
cípio idêntico relativamentc ao art. 618 do C. Comercial: “Para a ação 
de indenização, em caso de avaria, é dispensável que a vistoria se faça 
judicialmente”.

Quanto ao mérito, alega a ré que é normal a quebra de 2,5% a 
5% no transporte de cereais a granel cm grandes navios, fugindo tal 
fato da responsabilidade do transportador, conforme regra do art. 711 
do C. Com. Aduz ainda que o fisco federal admite quebras de até 5% 
em cargas a granel, tendo em vista a regra do par. 2.° do art. 6.° da 
Ui 2.244/57.

As normas legais que regem o transporte de mercadorias estão 
corporificadas nos artigos 102 e 103 do Código Comercial brasileiro, 
que estabelecem a responsabilidade objetiva do transportador:

“Art. 102 — Durante o transporte, corre por conta do dono o 
risco que as fazendas sofrerem, proveniente de vício próprio, força 
maior ou caso fortuito.

A prova de qualquer dos referidos sinistros incumbe ao condutor 
ou comissário de transportes”.

“Art. 103 — As perdas ou avarias acontecidas às fazendas du
rante o transporte, não provindo de alguma das causas designadas no 
artigo precedente, correm por conta do condutor ou comissário de trans
portes”.

Tais dispositivos não fazem quaisquer restrições ao dever de in
denizar e não admitem a quebra pretendida pela ré. Para que a pre
tensão da ré fosse legítima, indispensável seria a existência de disposi
ção legal autorizadora, o que inocorre. Assim, como a ré sequer ale
gou a existência de vício próprio, força maior ou caso fortuito, e como 
não há fundamento legal para a admissão de um percentual dc quebra 
nas cargas a granel, fica a ré com o dever de indenizar pela falta de 
mercadoria transportada.

De outra parte, o invocada Lei 2.244/57, que, na verdade, é 
a 3.244/57, em seu art. 60, § 7.° (e não art. 6.°, § 2.°), com a nova 
redação dada pelo art. 169 do Dec.-Lei 3.766/66 e alterada pela Lei 
6.562/78, estipula que não constitui infração fiscal a diferença, a 
maior ou a menor de 10% quanto ao preço ou de 5% quanto à quan
tidade. Vê-se, pois, que tais dispositivos destinam-se exclusivamente 
à tributação e referem-se a diferenças na mercadoria transportada, tanto 
a mais quanto a menos. Nem de longe dizem respeito à responsabili
dade do transportador pela falta ou extravio da mercadoria.

Além disso, inaplicáveis são as normas do invocado art. 711 do 
Código Comercial, eis que “a franquia prevista pelo art. 711, do Cód. 
Com., foi instituída em favor do segurador, não tendo o transportador 
legitimidade para invocá-la em seu prol, como já ficou definido no jul-
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gamento da Apelação Cível n.° 31.085, em 21-9-78, feito pela colenda 
4.a Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado, de que 
foi relator o eminente Des. Hermann H. de C. Roenick” (in JTARGS, 
36/411).

Ocorre, todavia, que, tendo a apólice de seguro estabelecido uma 
franquia de 2% sobre o total do embarque, o que daria a importân
cia de Cr$ 287.037.37, a autora calculou a franquia em Cr$ 28.703,73 
num percentual de 0,2%. Com isso, pagou a mais a importância de 
Cr$ 258.333,64, quando deveria ter pago apenas Cr$ 71.271,43, eis 
que a mercadoria faltante importou em Cr$ 358.308,80. Desta maneira, 
por erro ou por liberalidade, a autora pagou pelo seguro mais do que 
devia, não podendo, por isso, sub-rogar-se contra a ré no total da quan
tia paga. A autora pode, assim, haver da ré apenas a quantia de Cr$ 
71.271,43, que realmente devia à segurada.

ISTO POSTO, julgo procedente em parte a ação para condenar 
a ré a pagar à autora a importância de Cr$ 71.271,43, acrescida de 
juros legais (6% a.a.) e de correção monetária, calculada esta com base 
nas ORTNs e contados ambos os acréscimos a partir da citação até 
o efetivo pagamento.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento das despesas de tradução, co
tadas a fls. 22, 25 v., 27 v., 29 v., 31 v., 58, 79 e 123 (a cota da 
tradução de fls. 102 está em branco).

Tendo em vista os critérios do art 20 do CPC, fixo os honorá
rios advocatícios em 15%, sendo os do patrono da autora calculados 
sobre o montante total da condenação e incidindo os do defçnsor da 
ré sobre a importância de Cr$ 258.333,64.

Como ambas as partes são sucumbentes, “serão recíproca e pro
porcionalmente distribuídos e compensados entre elas os honorários e 
as despesas (art. 21, caput, do CPC)”.

Registre-se.

Intimem-se.

Rio Grande, 31 de dezembro de 1980.

ANTÔNIO GUILHERME TANGER JARDIM 
Juiz de Direito da 2.‘ Vara Cível
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LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS — 
Direito cias minorias. Alienação de controle 
de companhia aberta que dependa de auto
rização governamental para funcionar (art. 
255 e §§ 1." e 2.°) e sua posterior incorpo
ração. Quando a alienação do controle é 
feita mediante simultânea oferta pública pa
ra a aquisição das ações dos “acionistas mi
noritários'', tal oferta deve alcançar todos os 
acionistas não controladores, com ou sem 
direilo de voto, e não apenas os titulares de 
ações ordinárias.
Sendo essa oferta dirigida apenas às ações 
ordinárias “em poder do público”, têm os 
outros acionistas (exceto os controladores), 
inclusive os preferenciais, o direito de exi
gir que o ofertante pague por suas ações o 
mesmo valor pago àqueles que não deti
nham o poder de controle, mormente quan
do o comprador objetiva a incorporação da 
companhia à sua empresa, caso em que, 
naquela oferta, deverá ser incluído sempre 
o valor dos intangíveis pago ao controlador, 
como forma de “tratamento eqüitativo” a 
ser “apreciado no conjunto das operações”. 
O rateio dos intangíveis, como modalidade 
alternativa, só deverá ser feito quando da 
incorporação, se não escolhida, aprovada 
ou determinada pelo órgão competente a 
oferta pública de compra de ações dos mi
noritários.
A expressão “acionistas minoritários” utili
zada no § l.° do art. 255 compreende todos 
os acionistas, exceto o controlador, inclu
sive os titulares de ações preferenciais. 
(Sentença do juiz de Direito Maurílio Ro
drigues Pereira)

21“ Vara Cível 
Proc. n.° 637
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Vistos etc.
COTIBRA S/A — DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALO

RES MOBILIÁRIOS e TEÓFILO CARLOS MAGALHÃES, acionis- 
minoritários e titulares de ações preferenciais do Banco Mineiro S/A, 

propõem ação, pelo procedimento ordinário, em face de UNI BANCO 
— UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, objetivando compelir 
o réu a pagar, pelas referidas ações ou pelos direitos delas derivados, o 

unitário ds Cr$ 54,43, que foi estendido, mediante oferta
demais acionistas não

tas

mesmo preço
pública, às ações ordinárias pertencentes aos 
controladores do mesmo Banco Mineiro, cujo controle acionário foi 
adquirido pelo Réu, devidamente autorizado pelo Banco Central do 
Brasil — BACEN, ou, então, pagar a eles, autores, o valor do rateio dos 
intangíveis na data cm que se operou a transferência do controle acio
nário para o Réu (10 de abril de 1981). isto é, o valor da diferença 
entre o preço oferecido e pago aos titulares das ações ordinárias 
(Cr$ 54.43) c o valor patrimonial contábil das ações do Banco Mineiro 
S/A (Cr$ 3,01), aferido com base no seu balanço patrimonial de 
31-12-1980, além dos juros de mora, correção monetária, custas c ho
norários advocatícios.

Alegam que o controle acionário do Banco Mineiro S/A foi adqui
rido pelo réu com o objetivo declarado de, mediante incorporação a ser 
subsequentemente procedida, extinguir aquela sociedade, transferindo 
todo patrimônio dela, inclusive — e principalmentc — os seus valores 
intangíveis, de altíssima expressão econômico-financeira, como avia
mento. clientela, cartas-patcntes, investimentos, sobrcvalor de imóveis, 
linhas de crédito etc., para integrar o acervo social dó Banco incorpo- 
rador. Não obstante, apesar de ter pago aos acionistas controladores o 
preço unitário de CrS 54,43 por ação, assim como aos demais titulares 
dc ações ordinárias, ficaram excluídos os detentores de ações preferen
ciais, que representavam 50% do capital social, nao tendo sido asse
gurado. assim, o tratamento eqiiitativo determinado nos §§ 1“ e 2.° do 
art. 255 da Lei n.'1 6.404. de 15-12-1976, a todos os acionistas minoritá
rios, entendidos como tais os acionistas não controladores, inclusive os 
preferenciais, por interpretação sistemática, lógica e ideológica da 
legal em questão, colocada pelos autores do projeto da Lei das Socie
dades Anônimas vigente com a intenção de evitar abusos do acionista 
controlador, no tocante à apropriação dos intangíveis em detrimento 
dos outros sócios, como era praxe até então, cspecialmente cm se tra
tando de companhia aberta que dependa de autorização do Governo 
para funcionar. As ações preferenciais, porque não votam, não têm 
menos direitos patrimoniais que as ações ordinárias, cujo poder político 
se exaure e se esgota no exercício das prerrogativas enumeradas 
art. 116 da Lei das S/A, sem que delas derivem privilégios especiais 
de natureza patrimonial.

norma

no
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Citado, apresentou o réu a longa contestação de fls. 240/326, 
acompanhada de vários pareceres de ilustres comercialistas, argüindo 
duas preliminares: a primeira, no sentido de que a COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS e o BANCO CENTRAL DO BRASIL são 
litisconsortes necessários, por isso que os autores pretendem discutir a 
validade e a legalidade de decisões administrativas daquelas entidades 
que autorizaram a alienação do controle do Banco Mineiro S/A e apro
varam a sua incorporação ao UN1BANCO, sendo o BACEN o verdadeiro 
destinatário da norma contida no art. 255 §§ 1." e 2.° da Lei Societária, 
não restando ao comprador do controle outra obrigação senão cumprir 
o determinado e aprovado pela autoridade competente; a segunda pre- 
facial diz respeito à ilegitimidade processual do réu e da carência de 
ação dos autores, visto que o art. 255 da Lei 6.404 e seus parágrafos 
não criam qualquer dever para o adquirente do controle acionário, 
mas somente obrigações para a administração pública, que deve zelar 
pela proteção dos minoritários, ao autorizar a compra do controle e ao 
aprovar a oferta pública de ações. Portanto, inexiste vínculo jurídico 
entre as partes demandantes e somente após a anulação no foro próprio 
e a consequente modificação do ato administrativo é que os AA. teriam 
um eventual amparo legal e direito de ação contra o réu.

No mérito, faz um histórico dos antecedentes da aquisição do 
controle do Banco Mineiro, cm face da pouca lucratividade que apre
sentava em seus três últimos balanços e quase em vias de intervenção 
do BACEN ou a sua liquidação extrajudicial, o que poderia levar, no 
último caso, à perda dos intangíveis. Nesse quadro foi examinada pelo 
réu a possibilidade de aquisição do controle daquele Banco, sendo com
pradas as quase 46 milhões ações ordinárias dos acionistas controlado
res, representativas de 82,5% do capital com direito a voto, com a 
promessa de realizar oferta pública para aquisição das demais ações 
ordinárias pertencentes aos acionistas minoritários, sendo que, não aten
dida a oferta, seriam tais ações substituídas por ações do UNIBANCO, 
quando da incorporação, ao passo que os acionistas preferenciais rece- 
beriam ações dessa espécie também do incorporador, sem direito a voto, 
operação essa que foi aprovada pelo BACEN, assim como o edital de 
oferta de ações foi submetido à CVM, que também o aprovou. Sustenta 
que as ações preferenciais, se não têm direito a voto, não participam 
do controle da empresa, do poder político desta e suas vantagens são 
cxclusivamente patrimoniais, “títulos de renda” ou de “poupança” que 
são. Invocando doutrina nacional e alienígena, defende a tese de que a 
oferta pública não abrange, nornialmente, as ações preferenciais sem 
direito a voto, c pela Lei n." 6.404, somente pode haver oferta pública 
de aquisição de controle em relação às ações com direito a voto. Ade
mais, a oferta pública é sempre feita para uma classe de ações, não 
obrigando o adquirente a comprar ações de outra classe ou categoria, 
não havendo, de toda maneira, no caso de oferta para a aquisição de
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ações sem voto, qualquer relação necessária entre o preço oferecido 
estas e o atribuído às ações ordinárias. Os acionistas preferenciais

da maioria nem da minoria, não
para
sem direito a voto não participam 
sendo afetados pela mudança de controle, a não ser no caso de liquida
ção da empresa, segundo normas próprias e que não aplicam à incorpo
ração, na qual não ocorre a liquidação da sociedade. Analisa os conceitos 
dc maioria e minoria no direito anterior à Lei n." 6.4C4. nos trabalhos 
preparatórios desta e do que nela ficou expresso, para concluir que o 
legislador e a doutrina sempre consideraram como MINORIA o con
junto dc acionistas com direito de voto, mas que não exercem o poder 
de controle da empresa, fazendo a adequada distinção entre MINO
RITÁRIOS, dc um lado, e NÃO-CONTROLADORES. de outro, invo- 

linha de raciocínio, os arts. 116, 117 § 1a, b e c.cando, em sua .. ....
276 e seu 1." c 264 da Lei das S/A, bem como a Resolução n." 401/76 
do Conselho Monetário Nacional, que se aplica também à hipótese pre
vista no art. 255 da mesma lei e não apenas ao art. 254. Contesta todos 
os demais argumentos da inicial, entendendo, ainda, que os autores, para 
que tivessem legitimação ad causam, deveríam fazer o depósito prévio 
de suas ações cm juízo, pois só assim poderíam exigir o implemento de 
eventual obrigação do réu, nos termos do art 1.092 do Código Civil.

Réplica a fls. 685/720. tendo a CVM, após intimação, apresentado 
o pronunciamento de fls. 767/775.

Requereu o Réu, a fls. 865/890 a sustação do processo até o jul- 
na 22.a Vara Cível, em que o 2.° autor, em

i

'

i

J
gamento de ação em curso 
medida cautclar, pretende, em ação principal, anylar a assembléia 
dc incorporação do Banco Mineiro, a qual, se julgada procedente, 
não mais justificaria a pretensão dos autores neste feito. De qualquer 
modo, haveria conexão de causas, a exigir julgamento conjunto. Pede, 
ainda, a citação do Banco Central como litisconsorte necessário, visto 
estarem os AA. pretendendo modificar o ato da autoridade monetária 
c seus efeitos, decorrente da autorização a que se refere o art. 255 da 
lei societária. Sobre esses pedidos manifestaram-se os AA. a fls. 948/953.

í

I
E o relatório.

EXAMINADOS, DECIDO:
O pedido de suspensão do processo feito pelo Banco-réu a fls. 865. 

com fundamento no art. 265, IV, a. do CPC, não merece atendimento, 
inexistindo, por outro lado, a alegada conexão com a medida preparató
ria intentada pelo 2.° autor, ora em curso na

Com efeito, da atenta leitura da inicial da referida medida cautelar 
(fls. 892/907), logo se conclui que a decisão a ser proferida neste pro- 

não depende do julgamento daquela causa ou da ação principal 
que parece já ter sido proposta.

I
K

i 22.a Vara Cível.

cesso
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Na medida cauteiar aludida pretende o autor sustar os efeitos da 
assembléia geral do BANCO MINEIRO S/A, realizada em 20 de ou
tubro de 1981, até que seja proferida, na ação principal a ser proposta, 
sentença anulatória das deliberações tomadas na mesma assembléia, por
que seriam infringentes de disposições legais que definem e regem os 
direitos da minoria numa assembléia geral de incorporação de sociedade 
aberta, alegando-se, inclusive, o impedimento do acionista controlador 
para votar o protocolo de incorporação. Nesta ação, proposta contra 
o UNIBANCO (e não contra o BANCO MINEIRO S/A, como na cau
teiar), outra é a pretensão dos autores e que deriva de causa petendi 
diversa, qual seja, o negócio jurídico de alienação do controle acioná
rio feito alguns meses antes, de que emergeria, para os titulares das 
ações preferenciais, o tratamento cqüitativo a que se refere o art. 255 
da lei societária.

Portanto, ainda que possam vir a ser anuladas as deliberações 
tomadas na assembléia de outubro de 1981, que aprovou a incorpora
ção do BANCO MINEIRO S/A pelo UNIBANCO (fls. 108), nenhuma 
influência terá a respectiva sentença na decisão deste processo, posto 
que o direito perseguido aqui pelos autores, se existente, deriva de 
outra causa, ou seja, a simples transferência do controle acionário de 
uma instituição financeira, independentemente da sua posterior incorpo
ração, válida ou inválida, como venha a ser decidido pela 22.a Vara 
Cível.

Pela exposição feita, de solar clareza que não são comuns nem o 
objeto nem a causa de pedir das duas ações, inexistindo, pois, a alegada 
conexão que recomendasse ou exigisse julgamento conjunto.

A perícia contábil requerida na contestação, “para fixação do 
valor das ações, de acordo com o art. 45 da lei societária” (fls. 325, 
n.° 284), é inteiramente desnecessária, impondo-se o julgamento ante
cipado da lide, visto que a matéria a decidir é exclusivamenle de direito, 
sem qualquer necessidade de prova em audiência. Na verdade, o valor 
de patrimônio líquido das ações do Banco Mineiro S/A, de acordo com 
o último balanço aprovado por sua assembléia geral e levantado cm 31 
de dezembro de 1980, foi fixado em Cr$ 3,01 (três cruzeiros e um 
centavo). Esse valor não foi impugnado pelos autores, que pretendem, 
todavia, que o reembolso de suas ações seja feito à base de Cr$ 54,43 
cada uma, pois só assim estaria sendo observado o tratamento eqüita- 
tivo determinado pelo art. 255 da lei societária, vez que o último preço 
foi o ofertado e pago aos titulares de ações ordinárias que não partici
pavam do poder de controle e portanto integrantes, como dizem, do 
grupo dos não controladores, onde também se inserem os acionistas 
preferenciais. Trata-se, como se observa, de valores incontroversos, pelo 
que se torna inteiramente desnecessária a perícia requerida, como bem 
demonstrado na petição de fls. 760/762. Aliás, o próprio réu admitiu 
o julgamento antecipado da lide após a sua contestação, porque os auto-
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teriam concordado com a lição do ex-Ministro Mário Henrique Si- 
monsen de que as ações preferenciais valeríam puramente como título 
de renda (fls. 870, item 21).

Examinemos, agora, as preliminares argüidas na contestação de 
fls. 240/326.

A primeira diz respeito ao litisconsórcio necessário da COMIS
SÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e do BANCO CENTRAL DO 
BRASIL, porque, cabendo ao último autorizar a alienação do controle 
acionário de instituição financeira e à primeira aprovar o edital da 
oferta pública de aquisição das ações ordinárias, como fizeram, devem 
ser citados para integrar a lide, visto pretenderem os autores a modifi
cação de atos administrativos, discutindo a sua validade e legalidade 
e ainda mais porque inexiste qualquer obrigação do réu que não seja 
decorrente da decisão das mencionadas entidades, descabendo, ainda, 
à Justiça Estadual examinar a legitimidade e decisões de autarquias 
lederais.

res

A prefaciai, misturada com exceção de incompetência, não tem a 
menor procedência.

O próprio contestante requereu, posteriormente, a intimação da 
Comissão de Valores Mobiliários, com fundamento no art. 31 da Lei 
n.ü 6.385/76, em sua nova redação, por se encontrar a matéria discutida 

autos dentro da competência daquele órgão (fls. 724), o que foi 
deferido, manifestando-se a CVM a fls. 767/775, onde se posicionou 

simples amicus curiae, forma correta de intervenção, não pedindo, 
admissão como assistente do réu.

nos

como
sequer, sua

O BANCO CENTRAL, por sua vez, simplesmente concedeu auto
rização para o réu adquirir o controle acionário do BANCO MINEIRO 
S/A, para posterior incorporação, c venda da carta-patentc da matriz 
do Banco a ser incorporado, a outro grupo, porque isto era de sua 
competência legal. Mas, mesmo assim, tal autorização se prendia exclu- 
sivamente “à viabilidade da operação financeira, valendo dizer, pois, 

não contemplará demais aspectos inerentes ao negócio, desde queque
de competência de outros órgãos da Administração Pública Federal” 
(fls. 115/116). Se, ulteriormente, aprovou a incorporação prevista, ainda 
que, eventualmente, se tivesse omitido quanto ao dever de zelar para 
que fosse assegurado tratamento eqüitativo aos acionistas minoritários, 

termos do art. 255 da lei societária, que recomendara no ato de 
autorização, nem por isso se imporia o seu chamamento para integrar 
a lide como litisconsorte, muito menos necessário. Simples atos adminis
trativos de autorização ou de aprovação não transformam os órgãos que 
os expediram em litisconsortes necessários nas demandas entre parti
culares, ainda mais quando não é pretendida pelos autores a modifica
ção ou a anulação desses atos, nem nada é postulado contra esses órgãos.

A segunda preliminar da resposta do réu se refere à ilegitimidade 
processual passiva e da carência de ação dos autores. Na verdade, quer

nos
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o réu aludir à ilegitimidade ad causam de ambas as partes e nunca 
ad processam dele próprio. Se o art. 255 e seus parágrafos da Lei 
6.404/76 criam ou não dever para o adquirente de controle acionário, 
mas somente obrigações para a administração pública, é matéria pró
pria do mérito, visto que nessa parte da sentença é que será decidido se 
há ou não a obrigação do réu em pagar aos autores o mesmo preço que 
foi pago aos titulares de ações ordinárias, quando da aquisição do con
trole acionário do Banco Mineiro S/A, em razão do tratamento eqüita- 
tivo determinado no mesmo dispositivo legal.

Entretanto, sobre o outro aspecto da preliminar, qual seja, de que 
“somente após a anulação do foro próprio e a consequente modificação 
do ato administrativo pelas autoridades competentes é que os autores 
teriam um eventual amparo legal e direito de ação contra o réu” (item 
23, fls. 247), cabe agora a decisão.

E evidente que o art. 255 e seus parágrafos da Lei das Sociedades 
Anônimas não cria apenas um poder-dever para a Administração Pública 
e nem somente esta é a destinatária da norma. O tratamento eqüitativo 
que deve ser assegurado aos acionistas uão controladores (digamos, por 
enquanto, assim, em oposição aos controladores), para efeito de aliena
ção do controle de companhia aberta que depende de autorização do 
governo para funcionar, constitui um direito preexistente, imanente do 
status socii e dos princípios fundamentais do direito societário. Se já 
não existisse tal direito, não haveria razão jurídica para a criação do 
dever da autoridade competente de velar pela garantia daquele trata
mento eqüitativo às minorias. Essa proteção legal, estabelecida de forma 
prévia, procura evitar que o negócio jurídico a ser realizado seja desna- 
turado ou prejudicial aos demais acionistas que não participarão direta
mente da operação financeira; mas não concede um bill de indenidade 
ao ato jurídico que vier a ser formado. A determinação legal alcança, 
também, a adquirente do controle, formando-se o vínculo jurídico com 
os acionistas não controladores, mormente quando “a compradora pre
tender incorporar a companhia, ou com ela se fundir”, hipótese em 
que o tratamento eqüitativo “será apreciado no conjunto das operações” 
(§ 2.° do art. 255). Afinal, à compradora cabe efetivar o cumprimento 
da lei, dando aos referidos acionistas o tratamento eqüitativo nela 
determinado, “mediante simultânea oferta pública para a aquisição das 
suas ações, ou o rateio, por todos os acionistas, dos intangíveis da com
panhia, inclusive autorização para funcionai” (§ l.° do art. 255). E 
esse direito, consubstanciado no “tratamento eqüitativo”, não deve ser 
postergado, nem se extingue, por uma eventual inadvertência ou omissão 
da autoridade fiscalizadora.

Por outro lado, os atos administrativos de autorização ou de apro
vação, prévia ou posterior, por si sós não geram uma situação jurídica 
inafastável, antes que sejam anulados ou modificados “no foro próprio” 
ou pelas autoridades competentes. Fosse assim, até os direitos funda-
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mentais violados por normas inconstitucionais não poderíam ser prote
gidos judicialmente enquanto não fossem aquelas declaradas como 
trárias à Constituição, pelo Excelso Pretório e subseqüente Resolução 
do Senado Federal...

Logo, não há que falar em ilegitimidade ad causam, nem dos auto
res, nem do réu, tanto mais que os atos administrativos de autorização 
ou de aprovação, unilaterais e de natureza discricionária, não se confun
dem com o negócio jurídico autorizado ou aprovado. Eles visam a efeitos 
distintos do ato controlado. Basta atentar para o fato de ser a alienação 
de controle um contrato, do qual emergem direitos não só para as 

outros acionistas; e o ato de autorização do BANCO

con-

partes, mas para os _ .
CENTRAL e o de aprovação da CVM, oú de homologação da incor
poração, não integram a formação do ato controlado. Constituem os 
dois primeiros elementos de sua eficácia, visto serem pressupostos para 
a sua realização, jamais de sua perfeição, como também o último. Na 
verdade, a perfeição do ato controlado não nasce da fusão da vontade 
deste com a do ato controlador. Decorre, tão-somente, do ato contro
lado (o negócio jurídico), embora a sua eficácia dependa do ato con
trolador.

Não se diga, porém, que o ato que aprovou a incorporação (de 
conteúdo meramente homologatório) é que deu eficácia a esta, nem 
também que a alienação do controle só se tornou válida a partir da 
aprovação do edital de oferta de ações ou do protocolo da incorporação 
pela CVM. Como a autorização para a alienação do controle foi prévia, 

incorporação, já que para este fim específico é que foi 
adquirido o controle acionário, os atos de aprovação, a posteriori, cum
pridas as formalidades e condições exigidas (certameníc na convicção da 
legitimidade da situação de fato), tomaram-se de eficácia retroativa.

Embora não argiiida como preliminar, posto que embutida na 
parte do mérito, há uma outra questão aduzida pelo réu em sua contes
tação que se insere na matéria pertinente às condições da ação. De 
fato, à fls. 324/325, n.08 278 a 282, sustenta o réu que, não tendo os 
autores depositado as ações à sua disposição, não teriam legitimidade 
ad causam para exigir o pagamento reclamado, ainda que, ad argumen- 
tandum, houvesse obrigação de pagar, ante os termos do art. 1.092 do 
Código Civil, visto que seria tal depósito condição prévia para exigir o 
implemento da eventual obrigação do réu.

Não assiste razão ao réu.
Os autores são titulares de ações preferenciais NOMINATIVAS, 

cuja propriedade se presume pela simples inscrição do nome do acio
nista no livro “Registro das Ações Nominativas”, operando-se a trans
ferência por termo lavrado no livro “Transferência de Ações Nomina
tivas”, “datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus 
legítimos sucessores" (art. 31 § l.° da Lei 6.404/76). Se essa trans
ferência ocorrer por ordem judicial, será feita apenas mediante averba-

assim como a
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ção no livro de “Registro de Ações Nominativas” (§ 2.° do mesmo 
art. 31).

Tendo os autores comprovado a sua titularidade, como proprietá
rios de ações nominativas do Banco incorporado (fls. 36 e 37), intei
ramente despiciendo o depósito judicial de suas ações, cuja falta, ob
viamente, não constitui pressuposto processual nem fundamento hábil 
para a “exceptio non adimpleti contractus” alegada pelo réu, mesmo 
porque, se for acolhida a pretensão dos autores, a transferência da 
propriedade de suas ações para o réu, tão logo efetuado o pagamento, 
se fará por ordem judicial, que será averbada no livro próprio, con
forme procedimento previsto no § 2." do art. 31 da lei societária.

Em relação ao meritum causae, sem dúvida que o nó gordio da 
questão debatida reside na interpretação do art. 255 da Lei n.° 6.404/76, 
verbis-.

“Art. 255. A alienação do controle de companhia aberta que 
dependa de autorização do governo para funcionar e cujas ações 
ordinárias sejam, por força de lei, nominativas ou endossáveis, 
está sujeita à prévia autorização do órgão competente para apro
var a alteração do seu estatuto.
§ l.° A autoridade competente para autorizar a alienação deve 
zelar para que seja assegurado tratamento eqüitativo aos acionis
tas minoritários, mediante simultânea oferta pública para a aqui
sição das suas ações, ou o rateio, por todos os acionistas, dos in
tangíveis da companhia, inclusive autorização para funcionar.
§ 2." Se a compradora pretender incorporar a companhia, ou 
com ela se fundir, o tratamento eqüitativo referido no § l.° será 
apreciado no conjunto das operações”.

Nas expressões propositalmcnte grifadas pelo julgador no texto 
do art. 255 é que se situa a divergência fundamental entre as partes 
litigantes: enquanto os autores sustentam que os acionistas ali refe
ridos constituem o grupo dos não-controladores, neles incluídos os ti
tulares de ações preferenciais, o réu defende a tese de que somente 
os detentores de ações ordinárias, com poder de voto, mas não integran
tes do bloco de controle, estão abrangidos na disposição legal, porque 
só eles constituem a minoria.

A questão, discutida em alto nível e com o apoio em valiosas 
opiniões doutrinárias, está longe de ser pacificada, haja vista as diver
gências entre os próprios mestres do direito societário, nos diversos pa
receres acostados aos autos.

ü Professor RUBENS REQUIÀO, por exemplo, sustenta que acio
nistas minoritários são apenas aqueles que têm direito de voto e que 
a expressão “todos os acionistas” constante do § l.° do art. 255 “se
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refere a todos os acionistas da mesma espécie, com direito a voto, não 
incluindo os preferenciais” (fls. 463).

O Professor MAURO BRANDÃO LOPES, da Universidade de 
São Paulo, entende que a expressão “acionistas minoritários” significa, 
porque seria a única alternativa, “acionistas minoritários de controle", 
i.e„ “acionistas não controladores titulares de ações com direito de voto, 
ou seja, acionistas controladores potenciais” (fls. 651).

Os dois eméritos Professores concluem, então, que a oferta públi
ca para aquisição de ações, no caso do § l.° do art. 255, tem por ob
jeto apenas ações com direito a voto, não abrangendo as preferenciais 
(fls. 463 e 658).

Já os autores do anteprojeto da lei das sociedades anônimas, 
juristas JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA e ALFREDO LAMY 
FILHO, embora chegando a conclusões que desamparam a pretensão 
dos autores, tém outro entendimento, ou seja, de que a expressão . acio
nistas minoritários” e por maior razão a outra “todos os acionistas , 

exceção do controlador, alcança também os titulares de ações pre
ferenciais, no caso do art. 255 (fls. 381 402, 419 e 425), mesmo sem 
direito a voto.

O Professor FÁBIO KONDER COMPARATO, por sua vez, con
quanto reconheça que a lei, em vários dispositivos, usa das expres- 

“minoria” ou “acionistas minoritários” para designar o conjunto 
dos “não controladores”, não se afasta de seu anterior entendimento 
de que “maioria” e “minoria” são noções ligadas à dinâmica social, isto 
é, são integradas apenas pelos acionistas com direito de voto, que se 
diferenciam dos que são privados desse direito. Estes últimos seriam 
simples investidores e que, como acionistas “capitalistas”, têm uma po
sição puramente “estática” (fls. 198). Mas, tendo direitos essenciais, 
não são excluídos do "tratamento cqüitativo” a que se refere o § l.° 
do art. 255, quando a aquisição de controle da companhia objetiva e 
é seguida de incorporação ou função, por ver nisto o parecerista uma 
autêntica cessão da empresa e não mera cessão de controle, legitimando 
os acionistas não votantes ao rateio dos intangíveis e ao direito de 
recesso, por se incluírem entre “todos os acionistas” mencionados pela 
lei sem distinção, portanto, quanto à espécie de ações possuídas. E 

cessionário do controle decidiu lançar oferta pública de aquisição 
das ações, com aquela dupla finalidade, os titulares das ações preferen
ciais, não abrangidos pela oferta pública, terão direito de receber, tam
bém cm dinheiro, a parte que lhes toca no valor dos intangíveis, por 
aplicação do tratamento eqüitativo previsto na lei (fls. 216).

Feitas as necessárias digressões, cabe ao julgador decidir a intrin
cada questão.

A lei das sociedades anônimas, realmente, não é uniforme quan
to ao sentido das expressões “maioria”, “minoria” e “acionista mi
noritário”. Nisto parecem não divergir os ilustres pareceristas, prin-

com

soes

se o
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cipalmente os autores do anteprojeto que redundou na Lei das S/A, 
embora haja um consenso aparentemente generalizado de que “maio
ria” e “minoria” são noções que se ligam aos acionistas com direito 
de voto. melhor dizendo, aqueles que votam na Assembléia Geral, que 
têm poder de decisão, sem que isto signifique, necessariamente, o mes
mo que poder de controle, que tem outro alcance e outras caracterís
ticas. A expressão “acionista minoritário” não tem, todavia, o signi
ficado restrito que lhe empresta o réu, pois cm vários sentidos é utili
zada na lei societária vigente.

O Prof. BULHÕES PEDREIRA, em seu longo parecer, assim 
analisa a questão:

“Os conceitos de maioria e minoria pressupõem a noção de di
versos acionistas que votam na Assembléia Geral, polarizados 
cm função de uma proposta de deliberação submetida à votação 
e classificados segundo os votos que manifestam: maioria é o con
junto dos acionistas que votam no mesmo sentido e formam gru
pos com maior número do que os que votam cm sentido con
trário; minoria é o conjunto dos acionistas que votam no mes
mo sentido mas que não conseguem determinar a deliberação da 
Assembléia porque há um outro conjunto maior, que é a maio
ria.

“59. No seu significado próprio, portanto, acionista minoritá
rio é, necessariamente, acionista votante.

"A expressão, é, entretanto, correntcmcntc utilizada para com
preender, além dos acionistas minoritários propriamente ditos (vo
tantes) os acionistas não votantes, porque não há outra palavra 
que represente o conjunto (heterogêneo) dos acionistas minoritá
rios e dos acionistas sem direito a voto.

“A expressão é usada com esses dois sentidos, tanto na linguagem 
vulgar quanto na lei. Devido a essa ambiguidade, o anteprojeto de 
lei procurou esclarecer o sentido em que era empregada sempre 
que seu significado não resultava óbvio da matéria regulada ou 
da razão de ser da norma.

“60. Emendas do Congresso Nacional substituíram (no § l.° do 
art. 250 c nos §§ 2.° e 5.° do artigo 264) a expressão ‘acionistas 
minoritários’ por ‘acionistas não controladores’, pretendendo que 
esta representaria melhor a idéia do conjunto dos acionistas mi
noritários votantes e não votantes.

“Na verdade, a substituição da ‘maioria’ pelo ‘Controlador’, como 
critério de classificação dos acionistas, nada acrescenta em ter
mos de esclarecimento do conceito. Controle pressupõe maioria e,
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portanto, direito cie voto, e a diferença existe durante as ses
sões da Assembléia Geral e os acionistas que a compõem podem 
variar em cada deliberação, enquanto o controle existe permanen
temente, independentemente do funcionamento da Assembléia 
Geral, e é exercitável por acionista (ou um grupo estável de acio
nistas), porque fundado na propriedade do bloco de controle.

“61. Essas considerações, assim como a leitura dos dispositivos 
em que a lei usa — com os dois sentidos — a expressão acionistas 
minoritários, deixa evidente que é improcedente e inútil procurar 
centrar a inteligência dos artigos 254 e 255 da lei na interpre
tação literal da expressão acionistas minoritários a partir da pre
missa _ no caso falsa — de que a lei sempre emprega a expres- 

significado" (fls. 371/372) — os grifos sãosão com o mesmo 
nossos.

O Professor ALFREDO LAMY FILHO, co-autor do anteproje
to da atual lei societária, também sustenta que as expressões “maio
ria”, “minoria” c “acionista minoritário” são empregadas na lei com
alcances variados, significando percentagens e tipos de acionistas nem 
sempre idênticos. Mas a norma legal “procurou caracterizar — na 
maior parte dos textos — a que maiorias c minorias queria referir-se”, 
citando, em prol de sua argumentação, os arts. 117, parágrafo único, 
alíneas a ec; 45, 137 e 216 § 2.°; 141; 161 § 4.°; 250 § l.° e §§ 2.° e 3.° 
do art. 264; 276; além de outros, para concluir:

“Esses exemplos ilustram a afirmativa de que os conceitos de 
maioria, minoria e acionista minoritário não são comuns a todos 
os artigos da lei, devendo ser buscado, em cada um deles, o re
ferencial esclarecedor, isto é, a qual maioria, ou minoria ou acio
nista minoritário se endereça a norma” (fls. 409/411).

Realmente, da análise do texto legal, chega-se à inevitável con
clusão de que o significado daquelas expressões é difuso, inexistindo 
uniformidade de conceitos em vários dispositivos, sendo empregadas na 
lei com sentidos diversos, principalmcnte quando se trata da expres
são “acionistas minoritários", ponto principal da discórdia e que é uti
lizada no § l.° do art. 255. Portanto, o alcance da expressão nesse 
dispositivo é da maior importância, não bastando a sua interpretação 
literal, pela própria diversidade de conceitos encontrados na lei, entre 
os quais o de “acionistas não controladores” (que abrange os acionis
tas preferenciais), utilizado nos arts. 250 § l.°, 264 caput e seu § 3.° 
(ambos com evidente erro de redação) e 277, caput, devendo, assim, 

buscados outros métodos de interpretação, inclusive o “referencial 
esclarecedor” a que alude o Prof. LAMY FILHO.
ser
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0 elemento histórico e o elemento teleológico não deixam mar
gem à dúvida dc que a expressão “acionistas minoritários” empregada 
no § l.° do art. 255 abrange todos os acionistas, com ou sem direito 
a voto, excetuados apenas os acionistas controladores. A própria ra
zão de ser do art. 255 da lei das anônimas está expressa na Exposi
ção de Motivos que acompanhou o anteprojeto, assim como a Exposi
ção justificativa das principais inovações do projeto de lei, na parte 
relativa à alienação do controle (fls. 167/168), onde se verifica que 
o legislador pretendeu pôr cobro à praxe, muitas vezes adotada e 
que era motivo de reclamos dos minoritários, de considerar o valor 
dos intangíveis das instituições financeiras como pertencente ao acio
nista controlador, e não a todos os seus acionistas, na proporção do 
capital, que “conflita com os fundamentos do direito societário”. Daí 
a conclusão do Prof. BULHÕES PEDREIRA, após analisar a origem, 
o objetivo e a função das normas do art. 255:

“ô.3 no § 1° do artigo 255, a expressão ‘acionistas minoritários 
compreende todos os acionistas, exceto o controlador, inclusive os 
titulares de ações preferenciais' ” (v. fls. 381 e 383).

Outro não é o entendimento do Prof. LAMY FILHO, o qual, 
pondo em confronto o art. 254 com o art. 255, assinala que, no pri
meiro caso, os “minoritários” são apenas os acionistas votantes não 
controladores, mas, na hipótese do art. 255, “como se trata de intangí
veis que pertencem, igualmente, a todos os sócios, a ‘maioria’ referen
cial é a totalidade dos acionistas. E o próprio texto se incumbe dc 
espancar as dúvidas ao falar em ‘rateio’ ‘por todos os acionistas’, 
dos intangíveis da companhia, inclusive autorização para funcionar” 
(fls. 419).

Portanto, no contexto do § l.° do art. 255, pelas insuspeitíssimas 
manifestações dos próprios autores do anteprojeto que redundou na 
lei das sociedades anônimas vigente, cujos pareceres foram trazidos 
pelo próprio réu, fica claro que a expressão “acionistas minoritários” 
não abrange somente os detentores- de ações ordinárias não integrantes 
do bloco de controle, mas também os titulares de ações preferenciais 
sem direito a voto, pois ali não se cuida de maioria ou minoria vo
tante, nem este é o seu significado. Através a interpretação autêntica, 
do elemento teleológico e do fundamento do dispositivo — que é o 
direito essencial dos acionistas dc participarem no lucro e no acervo 
líquido da sociedade —, não resta a menor dúvida de que o objetivo 
da lei, no § l.° do art. 255, é assegurar um tratamento eqüitativo a 
todos os acionistas não controladores (ordinários ou preferenciais), 
mediante SIMULTÂNEA oferta pública para a aquisição das suas 
ações, ou, alternativamente, “o rateio, por todos os acionistas, dos in
tangíveis da companhia, inclusive autorização para funcionar”. E, no
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caso dc incorporação ou dc fusão, a que objetive a compradora do con
trole, esse tratamento será apreciado no conjunto das operações.

Ora, o BANCO CENTRAL DO BRASIL, ao autorizar a aquisi
ção do controle do BANCO MINEIRO S/A, para posterior incorpora
ção, determinou ao réu, como adquirente, que observasse rigorosamen
te as disposições da Lei n.° 6.404/76 relativas à matéria e que ficas- 

expressamente asseguradas aos acionistas minoritários as mesmas 
vantagens de preço e condições oferecidas aos atuais vendedores (fls. 
116).

sem

O réu, com a aprovação da CVM, fez, por intermédio de sua cor
retora, oferta pública para adquirir a totalidade das AÇÕES ORDI
NÁRIAS em poder do público, pelo preço de Cr$ 54,43 por ação 
(fls. 54 e 479). Foram excluídas, portanto, da referida oferta, outras 
classes de ações, entre as quais as preferenciais, embora os respecti
vos titulares, como antes demonstrado, estivessem abrangidos, para aque
le .efeito, entre os “acionistas minoritários” a que alude o § l.° do art. 
255. A oferta de compra, conseqüentcmente, deveria atingir todos os 
acionistas não controladores, com ou sem direito de voto, de forma ne
cessária; e, se por essa omissão, os direitos dos acionistas preferen
ciais foram. postergados, cabe agora ao Judiciário ampará-los, já que, 
sòb ótica diversa, os órgãos administrativos não o fizeram.

Realmente, de DUAS maneiras poderia ser assegurado o “trata
mento eqüitativo aos acionistas não controladores: mediante SIMUL
TÂNEA oferta pública para a aquisição das suas ações, OU o rateio, 
por todos os acionistas, dos intangíveis da companhia, inclusive auto
rização para funcionar. Optando pela primeira alternativa, parece lógico 
ficar excluída a segunda. Caberia ao BANCO CENTRAL e à CVM 
verificar se a alternativa escolhida para a operação era a que melhor 
assegurava o tratamento eqüitativo determinado na lei àqueles acio
nistas, fazendo-a modificar ou ordenando, cm seu lugar, fosse proce
dido ao rateio dos intangíveis da companhia, inclusive autorização para 
funcionar (carta-patente), cuja alienação desde logo aprovara. Tudo is
to deveria ser apreciado “no conjunto das operações”, visto que a com
pradora do controle pretendia incorporar o Banco Mineiro S/A, tra
zendo, como conseqüência, a extinção da sociedade.

Não havia obrigatoriedade, portanto, da oferta pública para a 
aquisição das ações dos minoritários (ou não controladores), como 
ocorre, por exemplo, na alienação de controle de companhia aberta 
que não dependa de autorização governamental para funcionar, pre
vista no art. 254 da lei societária; o tratamento eqüitativo poderia ser 
alcançado pelo rateio dos intangíveis. Mas, escolhida, aprovada ou de
terminada a oferta pública, não poderia esta limitar-se à aquisição das 
ações ordinárias “em poder do público”, sob o equivocado entendi
mento de que só os respectivos titulares se incluíam no conceito de 
“acionistas minoritários”

.

que se refere o texto legal no art. 255.
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E se o Banco Central determinou que ficassem expressamente assegu
radas aos acionistas minoritários as mesmas vantagens de preço e con
dições oferecidas aos atuais vendedores (fls. 116), de solar evidência 
que os respectivos benefícios alcançam os acionistas preferenciais, visto 
se inserirem, no caso específico do art. 255 da Lei das S/A, entre os 
“acionistas minoritários” a que se refere o mesmo dispositivo.

O eminente Juiz Federal CARLOS AUGUSTO THIBAU GUIMA
RÃES, sentenciando sobre o tema discutido nestes autos, sob o aspecto 
da legalidade da aprovação do edital de oferta pública pela CVM, con
cedeu ao impetrante e seu litisconsorte a oportunidade de que suas ações 
preferenciais fossem compradas pelo mesmo preço e nas mesmas con
dições estipuladas no edital de fls. 54. Em suas razões de decidir bem 
esclareceu o douto magistrado:

“A exigência de oferta pública dirigida aos acionistas minoritá
rios foi introduzida na Lei n.” 6.404/76 com o objetivo de aca
bar com uma série de abusos verificados anteriormente, em que 
foram prejudicados milhares de investidores de bolsa que, após 
a alienação do controle das empresas de que eram acionistas, fi
caram com seus papéis com o preço aviltado e com pouca liquidez.

“No caso dos estabelecimentos bancários, os acionistas que eram 
chamados a oferecer recursos para possibilitar sucessivos aumen
tos de capital, dada a exigência de manutenção de um capital mí
nimo, saíam logrados com as incorporaçõçs ou fusões dessas em
presas, ao passo que os controladores, ao alienarem suas ações com 
enorme ágio, incluíam nesse ágio também os intangíveis, represen
tados pelas cartas patentes de funcionamento e das agências” 
(fls. 88).

E, a respeito da oferta pública, como meio escolhido para assegu
rar o “tratamento eqüitativo” determinado na lei, enfatiza o culto sen- 
tenciador:

"Não faria sentido que, uma vez escolhida pelos controladores a 
modalidade da oferta pública de compra das ações dos acionis
tas minoritários, o tratamento eqüitativo só fosse dispensado aos 
titulares dc ações ordinárias, enquanto que, se a modalidade es
colhida fosse de rateio dos intangíveis, só aí poderíam partici
par todos os acionistas. Tal interpretação, além de não se conci
liar com o disposto no parágrafo 2.° do art. 255 da Lei n.° 6.404/ 
76, levaria ao absurdo, pois deixaria ao alvedrio dos acionistas 
controladores a opção de incluir, ou não, todos ou só alguns de
tentores de parcelas do capital social, conduzindo-se a operação 
aos abusos que a própria lei procura evitar” (fls. 93).
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O Professor ALFREDO LAMY FILHO, nas conclusões de seu 
parecer, embora sustentando que a oferta pública 6 facultativa, no_ caso 
de alienação de controle de companhias dependentes de autorização do 
governo para funcionar, é incisivo de que a oferta a que se refere o 
art. 255 "alcança a todos os acionistas, com ou sem direito de voto" 
(fls. 425), coerentemente, aliás, com o seu entendimento de que a ex- 

“acionistas minoritários”, contida no mesmo dispositivo legal,pressão
abrange os acionistas preferenciais, como a interpreta o outro autor do 
anteprojeto da lei societária, Prof. BULHÕES PEDREIRA.

Ora, se os acionistas preferenciais NÃO foram alcançados pela 
oferta pública feita pelo réu, que só se dirigiu aos detentores das ações 
ordinárias, houve odiosa restringenda. Realmente, escolhida a modali
dade da oferta pública, todos os acionistas (os “não controladores”, 
na hipótese do art. 255) deveríam a ela concorrer, isto é, dela partici- 

titulares de ações ordinárias, pouco importandopar e nao apenas os
BACEN e a CVM, em face a seus equivocados entendimentosque o

quanto ao alcance da expressão “acionistas minoritários” no disposi
tivo legal em questão, não tivessem zelado para que fosse garantida, 
também, a oferta pública aos acionistas preferenciais com “as mes
mas vantagens de preço e condições oferecidas aos atuais vendedores" 
(fls. 116). Se não seria caso de cogitar, no art. 255, de diferença en
tre as espécies ou classes das ações para efeito de abrangência na 
operação de oferta de compra, emerge claro o direito dos autores de 
exigir que o Banco adquirente do controle pague por suas ações idên
tico valor do que foi pago aos demais acionistas minoritários, pois 
não lhes foi facultada essa opção. Esse tratamento igualitário resulta 
da própria determinação do BANCO CENTRAL, quando autorizou a 
alienação do controle (fls. 116), ainda que, provavelmente, pensasse 
que com ele só seriam beneficiados os titulares das ações ordinárias, 
esquecendo-se, porém, do elemento teleológico na interpretação da lei, 
seja quanto ao alcance da expressão “acionistas minoritários” no art. 
255, seja quanto à finalidade do dispositivo.

O rateio dos intangíveis, como modalidade alternativa a todos 
os acionistas, uma vez escolhida a oferta pública, só teria sentido para 
aqueles acionistas que não aceitassem a oferta, como meio de assegu- 

tratamento eqüitativo previsto na lei, ante a finalidade especí
fica da alienação do controle, isto é, a posterior incorporação e no mo
mento que isto viesse a ocorrer, com o direito de recesso para os dis
sidentes da mesma incorporação. Só na hipótese de recusa expressa à 
oferta, ou decurso do prazo para manifestação, teria cabimento a uti
lização da fórmula prevista no art. 264 e seus parágrafos da lei so
cietária, como meio de ratear os intangíveis pelos acionistas não acei- 
tantes da oferta. Mas, evidentemente, só estariam abrangidos aqueles 
acionistas a quem foi dirigida a oblação, no caso os titulares das ações

rar o
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ordinárias. Os demais, pela omissão do edital de oferta, nem por is
so ficariam na obrigação de receber ações da incorporadora em subs
tituição às que possuíam, ainda que em maior número, ou, pior ainda, 
dissentindo da incorporação, com o direito de reembolso a preço ín
fimo. Se não lhes foi reconhecido o direito de participar da oferta 
pública, pela equivocada interpretação do texto legal, a lesão desse di
reito pode e deve agora ser reparada, condenando-se a ofertante a 
pagar o preço oferecido aos acionistas ordinários não controladores 
que, tal como os acionistas preferenciais, integravam o bloco minori
tário e cujos direitos patrimoniais não são maiores que os dos últimos.

Ademais, dúvida não existe de que, no preço pago aos controla
dores e também aos acionistas ordinários não integrantes do bloco de 
controle, foram considerados, como não podiam deixar de ser, os bens 
intangíveis da companhia, que não pertenciam apenas a eles, mas a 
todos os acionistas do Banco Mineiro, sem distinção de espécie ou clas
se de ações. Alega, porém, o UNI BANCO, que, do preço page de 
54,45 por ação, Cr$ 35,49 correspondia ao valor do poder de controle 
dos acionistas ordinários; a direfença, Cr$ 18,94, correspondia à soma 
das parcelas do valor do patrimônio líquido contábil (Cr$ 4,16), da 
mais valia dos imóveis por ação (Cr$ 4,45) e à quota parte no ra
teio dos intangíveis por ação (Cr$ 10,36), como se vê de fls. 313. Ver
dadeira conta de chegar, que peca pela base, a começar pelo fato de 
que os acionistas ordinários minoritários não detinham o poder de 
controle e, não obstante, puderam vender suas ações, em razão da ofer
ta pública, pelo mesmo preço pago aos controladores, isto é, Cr$ 54,43. 
Dir-se-á que isto foi imposição do Banco Central, ou da CVM, mas, 
se o foi, o mesmo tratamento deve ser dado aos acionistas preferenciais, 
pois, tanto quanto os acionistas ordinários não participantes do con
trole, estavam abrangidos no conceito de “acionistas minoritários” a 
que se refere o art. 255 da Lei n.'’ 6.4Ü4/76.

É verdade que a transferencia do poder de controle tem um va
lor de mercado, pertencendo aos acionistas que detém tal poder efe
tivamente, embora prestigiosa corrente situe o controle como um bem 
social nas companhias abertas, devendo, no caso de alienação, parti
cipar igualitariamente de seu valor a maioria e a minoria, entendimen
to, aliás, que norteou a Emenda LEHMAN, ao introduzir no projeto 
da lei societária o art. 254, que tanta celeuma produz, principalmente 
se posto em confronto com o art. 255. Mas, considerado que seja como 
um bem extra-social, dificilmente poderia explicar-se, no caso dos au
tos, a grande diferença entre o valor patrimonial líquido apurado no 
último balanço do Banco Mineiro — Cr$ 3,01 por ação, e o afinal pago 
a todos os acionistas ordinários controladores ou não) — Cr$ 54,45 
— e que corresponde a mais de 18 vezes àquele valor patrimonial. E 
mesmo a diferença que é apontada como valor do controle — Cr$ 
35,49 — chega quase ao dobro da soma (Cr$ 18,94) das parcelas do
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patrimônio líquido contábil, da mais valia dos imóveis e à quota parte 
rateio dos intangíveis, apuradas para efeito de substituição de ações 

da companhia incorporada pela incorporadora.
Ora, é mais do que evidente que o preço pago aos controladores 

— e depois estendido aos demais acionistas ordinários sem o poder 
de controle — foi estabelecido em função do patrimônio líquido da 
empresa, considerando os tangíveis e principalmente os intangíveis, de 
difícil aquisição no mercado, senão quase impossível, em face à ve
dação do Conselho Monetário Nacional de conceder novas cartas-pa- 
tentes para bancos comerciais. E só essas cartas-patenles têm valor si
tuado “na casa dos bilhões de cruzeiros”, como reconheceu a própria 
CVM quando requereu a suspensão de medida liminar concedida em 
mandado de segurança impetrado por acionista do Banco Mineiro (fls. 
110).

no

O valor do controle, considerado em si mesmo, pouco ou nada 
sigpificava no vulto da operação. Primeiro, porque o Banco Mineiro 
estava em dificuldades financeiras, como informou o Banco Central cm 
pedido de suspensão de medida liminar concedida a outro acionista 
(fls. 472), havendo, portanto, a possibilidade de intervenção ou de de
cretação de sua liquidação extrajudicial; difícil conceber que fosse pago 
aos controladores qualquer parcela isolada pela cessão do poder de 
controle, muito menos dentro da desproporção antes assinalada. Aliás, 
nenhuma referência é feita a tal valor isolado no contrato de compra 
e venda de ações e outras obrigações de fls. 39/53. O preço foi certo, 
sem destaque especial para este ou aquele valor, constituindo uma uni
dade indissolúvel na operação (cláusula terceira, fls. 43). Em segundo 
lugar, sendo a aquisição das ações feita para fins de incorporação, com 
a conseqüentc extinção do Banco incorporado, o poder de controle fi
caria diluído c mesmo esvaziado de conteúdo.

Cumpre acentuar que o próprio Conselho de Administração do 
UNI BANCO reconheceu, na Assembléia Geral Extraordinária realiza
da em 3 de junho de 1981, quando submeteu à aprovação ou ratifica
ção de seus acionistas a operação de compra do controle do BANCO 
MINEIRO, que o preço pago aos vendedores — Cr$ 54,43 por ação 
— foi “fixado com base no valor do patrimônio líquido, computado a 
preços de mercado", tendo sido considerados na avaliação do patrimô
nio, “todos os bens móveis, imóveis e direitos, avaliando-se as agên
cias segundo seu potencial de rentabilidade, crescimento e respectivas 
categorias c feitas comparações com negócios semelhantes, envolvendo 
empresas congêneres", assinalando, ainda, que “o preço de aquisição, 
após as desmobilizações que normalmente se sucedem às compras de 
sociedade, por efeito das economias de escalas, ficará ainda abaixo do 
valor de mercado anteriormente referido" (fls. 96 e 502). Afirmou o 
mesmo Conselho, “que a sociedade realizou importante passo para um 
desenvolvimento ainda maior de seus negócios e operações sociais,
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quer pela multiplicação de seus pontos de vendas de produtos, a se
rem utilizados por todas as empresas do conglomerado, quer pelo /or- 
talecimento de seu patrimônio mediante a agregação dos bens e direi
tos do banco adquirido, quando de sua incorporação pelo UNIBAN- 
CO".

A imprensa especializada publicou entrevista com o Presidente do 
Unibanco, onde ficou expresso que "o negócio com o Banco Mineiro 
foi muito bom”, seja porque são raras as oportunidades de conseguir 
cartas-patentes via Banco Central, seja porque a aquisição iria permi
tir ao UNIBANCO reforçar sua posição em praças onde sua pre
sença era pequena. E, também, "o preço do negócio foi muito bom", 
não alcançando o custo líquido de cada agência mais do que 30 mi
lhões de cruzeiros (fls. 97).

Logo se vê, pois, que a ratio do negócio foi a aquisição da em
presa como um todo, principalmente em função de seus valorizadíssi- 
mos intangíveis, não registrados contabilmente, mas de cujos benefí
cios não podem ser afastados os demais acionistas da empresa, com ou 
sem direito de voto, seja mediante o pagamento do preço estabelecido 
na oferta pública, “fixado com base no valor do patrimônio líquido, 
computado a preços de mercado”, que ficará ainda “abaixo do valor 
de mercado” após as desmobilizações (fls. 96 e 502), seja pelo rateio 
dos intangíveis para os que não aceitassem a oferta, desde, é claro, que 
a eles fosse feita.

Era de presumir, aliás, que o mesmo valor da oferta servisse como 
base para o rateio. Isto era pensamento das próprias autoridades mo
netárias, ainda que entendessem que a oferta pública devia ser diri
gida apenas aos acionistas com direito de voto, não integrantes do 
bloco de controle. A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, que 
já estabelecera em sua Instrução CVM n.° 03, de 17-8-1978 (fls. 175/ 
185) que “acionistas minoritários” eram os titulares de “todas as ações 
do capital da Companhia, menos as de propriedade do acionista con
trolador e as em tesouraria”, em várias manifestações em procedimen
tos judiciais admitiu que, no processo de incorporação, todos os acio
nistas iriam participar do rateio dos intangíveis, a preços de mercado, 
salientando:

“Mais do que isso, assegurar-se-á, na hipótese, que o patrimô
nio se faça avaliar, com inclusão dos intangíveis, a valores de 
mercado, que outros não são além daqueles reconhecidos pelo pró
prio UNIBANCO ao adquirir o controle da sociedade com o pa
gamento de Cr$ 54,43 por ação.

“Nenhuma lesão, assim, dar-se-á ao acionista titular de ações pre
ferenciais, que receberá, na incorporação, ações do UNIBANCO
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bases necessariamente equivalentes-às que resultaram da con
sideração dos intangíveis, a preços de mercado (i.é., os pagos pelo 
UNIBANCO), com o rateio subseqüente” (fls. 102/103).

Afirma a mesma CVM, em pedido de suspensão de liminar em 
mandado de segurança, que a carta-patente da matriz do BANCO MI
NEIRO c as que faria jus “dentro do Programa Especial”, foi o “bem 
intangível que deu respaldo ao elevadíssimo valor pago pela transfe
rência do controle” (fls. 110), por cuja aquisição (a carta-patente da 
matriz) o UNIBANCO “vem de desembolsar quase três bilhões de cru
zeiros), salientando:

“Assim, como conseqüência última da liminar concedida, irá es- 
vair-se no ar o ativo intangível adquirido pelo UNIBANCO, cau
sando-lhe e a seus acionistas — prejuízo de bilhões de cruzeiros, 
bem como aos acionistas do próprio Banco Mineiro, cujas ações 
não mais irão valer os Cr$ 54,43 que se propôs a pagar o UNI
BANCO, com a finalidade básica, como disse em sua nota á im
prensa, de utilizar as cartas-patentes do Banco Mineiro para am
pliar sua rede de agências em Minas Gerais" (fls. 111).

Em resposta a um acionista, informou a CVM:

“No tocante às medidas adotadas por esta Comissão quanto ao 
§ l.° do art. 255 da Lei n.° 6.404/76, uma delas foi exigir que 
o UNIBANCO atendesse a oferta pública de compra de ações ao 
preço de Cr$ 54,43 aos acionistas portadores de ações ordinárias, 
visto ser do entendimento da CVM, até esta data, que “os acio
nistas minoritários” a que se refere o artigo em discussão são ape
nas os acionistas portadores de ações com direito a voto, não in
cluindo, portanto, os acionistas detentores de ações preferenciais”.

“Quanto ao rateio dos intangíveis da companhia, entende que nes
te caso deverão ser contemplados todos os acionistas, ordinários 
e preferenciais. Assim sendo, caso os intangíveis sejam alienados 
ou houver incorporação (hipótese esta que se aplica ao caso em 
questão) os valores relativos aos referidos intangíveis deverão ser 
rateados entre os acionistas remanescentes ou levados em conside
ração quando da relação de troca (no caso de incorporação). Es
ta quantia deverá ser paga aos acionistas, inclusive no caso de 
dissidência, quando o valor a ser recebido pelo acionista dissi
dente deverá ser o previsto no § 3.° do art. 264 da Lei 6.404/76, 
acrescido do valor correspondente à sua participação nos intangí
veis da companhia" (fls. 113/114).

em
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Extraem-se dessas manifestações da CVM as seguintes premissas:

a) — foi exigência da CVM (e também do BACEN, fls. 116) que a
oferta pública de compra de ações atendesse ao preço de Cr$ 
Cr$ 54,43, limitada, porém, aos acionistas portadores de ações 
ordinárias, já que só eles tinham direito a voto e assim seriam 
os “acionistas minoritários”

b) — que foram os bens intangíveis do BANCO MINEIRO, notada-
mcnte suas cartas-patentes, que deram “respaldo ao elevadís
simo valor pago pela transferência do controle”, cartas-paten
tes cuja aquisição era o fim principal visado pelo UNIBANCO, 
que lhe possibilitasse a ampliação da rede de agências, afora, 
é lógico, os outros bens intangíveis, como clientela, aviamento, 
mais valia dos imóveis, investimento etc.;

c) — que. no rateio dos intangíveis, deveríam ser contemplados todos
os acionistas, preferenciais e ordinários, que seriam levados em 
consideração quando da relação de troca, no caso de incorpo
ração, a preços de mercado, “que outros não são além daqueles 
reconhecidos pelo próprio UNIBANCO ao adquirir o controle 
da sociedade com o pagamento de Cr$ 54,43 por ação” (v. fls. 
96 e 502);

d) — qUe esta quantia deverá ser paga aos acionistas, inclusive no
caso de dissidência, que seria o previsto no § 3.° do art. 264 da 
lei societária, acrescido do valor correspondente à sua partici
pação nos intangíveis da companhia.

Entretanto, o que se viu é que, para efeito de incorporação, esses 
intangíveis foram tremendamente defasados, sendo avaliados em Cr$ 
1.150 milhões, quando só a carta-patente da matriz do MINEIRO fora 
vendida ao grupo HABITASUL por Cr$ 850 milhões (fls. 99), fixando 
o valor total de Cr$ 18,94 para fins de permuta por ações do UNI
BANCO (fls. 489). Para o valor de reembolso, para os acionistas dis
sidentes, foi fixado o valor de Cr$ 3,01 por ação, com base no ba
lanço de 31-12-80, sem que fosse acrescido um centavo sequer de sua 
obrigatória participação nos intangíveis da sociedade incorporada, co
mo resultado do espírito da lei e como determinara expressamente a 
CVM conforme se vê do telex de fls. 112.

Apesar de tudo, houve a incorporação, com inegáveis prejuízos 
aos acionistas preferenciais, que não tiveram tratamento eqüitativo. 
nem por ocasião da oferta de compra de ações — de que foram ilcgal- 
mente excluídos —, nem por ocasião da incorporação. O próprio BAN
CO CENTRAL, preocupado com as liças judiciárias que começaram a 
travar-se, informou ao UNIBANCO que a homologação final de to

que se refere o art. 255 da lei
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dos os atos concernentes à incorporação, “somente se dará quando não 
mais persistirem medidas judiciais pendentes, visando a sustar a in- 

‘ do Banco Mineiro S/A”. Além do mais, esclarecia quecorporação
a homologação se cingiria “à viabilidade do procedimento técnico, não 
entrando no mérito dos valores patrimoniais ajustados nem levando em 
conta os aspectos de natureza societária que devem ser resolvidos en- 

Sociedadcs envolvidas e seus acionistas” (fls. 506/507).Ire as
Essa manifestação do BACEN está datada de 17 de setembro de 

1981 e, não obstante continuarem pendentes medidas judiciais obje
tivando sustar a incorporação (v. fls. 892/915, por ex.), aprovou di
ta incorporação em 23 de outubro de 1981, ou seja, apenas DOIS DIAS 
depois que a AGE do UNIBANCO declarou completada a incorpora
ção e extinta a sociedade incorporada (fls. 511/513 e 521/522), ver
dadeiro recorde em questão tão complexa e tão atacada em juízo pe
los prejudicados.

Pouca proteção receberam os acionistas minoritários, ou quase 
nenhuma, das autoridades que deviam zelar pelo tratamento eqüitativo 
determinado no art. 255 da Lei n.° 6.404/76. Apenas os titulares de 

ordinárias tiveram assegurado esse tratamento, quando, na alie-açoes
nação do controle para fins dc incorporação, todos os acionistas de- 

participar do acervo social, pois ocorrerá a extinção da empresa, 
visto ser um direito coletivo que não pode ser negado a qualquer dos 
acionistas da companhia, seja qual for a classe a que pertençam as suas 

A interpretação restrita da expressão “acionistas minoritários” 
se refere o art. 255 da lei societária não se coaduna com a occasio

vem

açoes. 
a que
legis e a ratio juris, cumprindo “atribuir ao texto um sentido tal qüe 
resulte haver a lei regulado a espécie a favor, e não em prejuízo de 
quem ela evidentemente visa a proteger” (CARLOS MAX1M1LIANO, 
Hermenêutica e Aplicação do Direito, pág. 156, com apoio em PAC
CHIONI).

O equivocado entendimento ou a omissão dos órgãos administra
tivos incumbidos da proteção da minoria, em casos como o dos autos, 
não prejudica o direito dos acionistas preferenciais, pois, afinal, tais 
órgãos não são tutores, representantes ou mandatários dos mesmos, 
muito menos com poderes para, tacitamente, renunciarem a seus direi
tos. Da ação, omissão ou má interpretação do texto legal pela autori
dade administrativa, ainda que na convicção dc sua legitimidade, não 
resulta imunidades para o adquirente do controle, único beneficiado 
por tal entendimento ou omissão. Se pagou aos acionistas controlado
res e aos não controladores portadores de ações ordinárias a sua parte 
proporcional no valor dos intangíveis, terá que pagar aos demais acio
nistas a parte que lhes corresponde nesses intangíveis; se pagou todo 
o valor desses intangíveis, “situado na casa dos bilhões de cruzeiros" 
(fls. 110) apenas aos titulares dc ações ordinárias, deixando pequena
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parcela para ser distribuída aos demais, pagou mal, pois aqueles de
tinham menos da metade do capital social.

Assim, em conclusão:

a) — na alienação do controle de companhia aberta que dependa da
autorização governamental para funcionar, feita mediante simul
tânea oferta pública para a aquisição das ações dos “acionistas 
minoritários”, tal oferta deve alcançar todos os acionistas não 
controladores, com ou sem direito de voto e não apenas os ti
tulares de ações ordinárias;

b) — que, sendo essa oferta dirigida apenas às ações ordinárias “em
poder do público”, têm os outros acionistas (exceto os contro
ladores, por ser óbvio), inclusive os preferenciais, o direito de 
exigir que o ofertante pague por suas ações o mesmo valor pago 
àqueles que não detinham o poder de controle, mormente quan
do o comprador objetiva a incorporação da companhia, caso em 
que, naquela oferta, será incluído sempre o valor dos intangí
veis pago ao controlador por ação adquirida, como forma de 
tratamento eqüitativo a ser apreciado “no conjunto das opera
ções” e que a autoridade administrativa deve zelar;

c) — que o rateio dos intangíveis, como modalidade alternativa, só
deverá ser feito quando da incorporação, se não escolhida, apro
vada ou determinada a oferta pública de compra de ações;

d) — que, ainda havendo oferta, deve ser assegurado o rateio dos in
tangíveis pelos acionistas não aceitantes da oblação, expressa
mente ou por decurso de prazo, também como forma de trata
mento eqüitativo;

c) — que os dissidentes da incorporação devem receber o valor pa
trimonial de suas ações, acrescido do valor correspondente à 
sua participação nos intangíveis da companhia, sob pena de não 
estarem sendo tratados de forma cqüitativa, antes com total de
sigualdade;

0 — que, não havendo oferta pública de compra de ações dos acio
nistas minoritários, o rateio dos intangíveis por todos os acionis
tas deve ser igual ao que foi pago ao acionista controlador, pois 
seus direitos patrimoniais são idênticos aos do acionista prefe
rencial, no que tange ao acervo societário.

ÍSTO POSTO:

fULGO PROCENDENTE o pedido principal dos autores, para 
condenar o réu UNIBANCO a pagar-lhes pelas ações do BANCO MI-
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NEIRO S/A, de que são titulares, o mesmo preço unitário de Cr$ 
54,43 (cinqüenta e quatro cruzeiros e quarenta e três centavos) que foi 
estendido, mediante oferta pública, às ações ordinárias pertencentes 
aos demais acionistas não controladores do mesmo Banco Mineiro S/A. 
O referido valor será corrigido monetariamente a partir da citação ini
cial, nos termos da Lei n.° 6.899/81, que, na hipótese, é inteiramen
te aplicável, desconsiderada, portanto, a pretensão dos autores quanto 
à atualização a partir da data em que se consumou a transferência do 
controle acionário.

Será admitida, na execução, a compensação prevista no subitem 
1.4 da oferta pública (fls. 53), ató quanto corresponder.

Condeno o UNIBANCO a pagar, ainda, os juros legais da mora, 
a partir da citação, custas corrigidas e verba honorária de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1982.

MAURÍLIO RODRIGUES PEREIRA 
luiz de Direito
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NU LI DADE DE NOTAS PROMISSÓRIAS 
QUE EMBASAM PEDIDO DE FALÊN
CIA — Os títulos teriam sido emitidos em 
caráter particular pelo réu (ex-sócio) e não 
em nome da sociedade postulante.
Com isso, protela a autora o andamento do 
processo jalimentar, cuja suspensão logrou 
obter, alegando "conexão de ações. .Tal 
expediente, de natureza indiscutivelmente 
protelatória, caracteriza a autora como liti
gante de má-fé. Daí o julgamento anteci
pado da lide, ex vi do art. 330, I, do Cód. 
Proc. Civil. Condenação, de ofício, do liti
gante da má-fé.
(Sentença do Juiz de Direito Paulo César 
Salomão, transitada livremente em julgado)

Comarca de Mendes 
Gabinete do Juiz 
Processo n.° 209/71

SENTENÇA

Vistos etc..
OLARIA VERA CRUZ LTDA. propõe a presente AÇÃO ORDI

NÁRIA contra MANUEL REZENDE DA SILVA, objetivando a decla
ração de nulidade das Notas Promissórias, que instruem o pedido de 
falência da Autora, efetuado pelo Réu perante esse mesmo Juízo, ale
gando, em resumo, que tais títulos são de emissão particular do ex- 
sócio Olair Ferreira, não havendo, pois, responsabilidade da A. por 
débitos particulares do mesmo. Juntou os documentos de fls. 4/9.

O Réu apresentou a contestação de fls. 24/26, onde aduz, em 
resumo, que “todo alegado na inicial é um amontoado de mentiras”, já 
que os títulos provem de vendas de gasolina para abastecer os cami
nhões da A. no posto de gasolina que era de propriedade do R. e que 
a ação é meramente temerária, “via escusa de elidir uma falência”;

Ofereceu, também, “exceção de incompetência” (fls. 21/22), decli
nando a remessa dos autos para a Comarca de Angra, digo, de Duque
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de Caxias, por ser o foro de seu domicílio, que foi rejeitada, nos 
mesmos autos, pela decisão de fls. 39, que ficou preclusa;

Juntou o Réu, ainda, através da petição de fls. 29, os documentos 
de fls. 30/34, “que comprovam que o Sr. Olair é o representante legal 
da A.”;

Réplica a fls. 36/37, prestigiando o pedido inicial;
Instadas a especificarem provas pelo despacho de fls. 47, as partes 

deixaram transcorrer in albis o prazo;
Inobstante, mais uma vez, foi a A. intimada, em 19-5-82, a dar 

prosseguimento ao feito, o que fez pela petição de fls. 63, datada de 
18-5-82, em que requereu a realização de perícia;

Ordenada a regularização da representação da A. pelo despacho de 
fls. 65, foi o mesmo cumprido com a juntada do documento de fls. 71;

Releva notar que encontra-se apensado ao presente o processo n.° 
65/71 — requerimento de falência — em que é requerente o ora réu 
e requerida a ora A. Tal processo está suspenso pelo despacho de fls. 
64/65, com base no art. 265, item IV, letra b, do CPC e foi apensado a 
estes autos por determinação do despacho de fls. 66.

Ê O RELATÓRIO. PASSO, POIS, A DECIDIR.

II

1.1 Incide na hipótese o art. 330, I, do CPC, ensejando o julga
mento antecipado da lide.

1.2. Em primeiro lugar, a perícia requerida pela A., um ano após 
ter sido intimada para a especificação de provas, além de intempestiva, 
é descabida e não tem razão de se realizar, pois a questão se apresenta 
límpida, independendo de mais provas a serem produzidas, seja pericial, 
seja testemunhai.

1.3. Da mesma forma, a alegação de fls. 63 de que a A. não foi 
intimada do despacho de fls. 47 (especificação de provas), porque o 
AR. foi devolvido com a informação que o destinatário mudara-se, é 
afrontada pela clara disposição do art. 39, I e seu parágrafo único do 
CPC.

1.4. Por outro lado, o requerimento dos ilustres advogados do 
Réu, a fls. 55, onde dizem que não são advogados constituídos neste 
processo e que a intimação é equivocada, só pode ser fruto de desídia 
profissional, data venia, em face do instrumento de mandato junto a
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fls. 23 destes autos, onde o réu confia o patrocínio da causa exata
mente a eles.

* * *

2.1. No mérito, a A. pretende a declaração de nulidade das pro
missórias, que embasam o pedido de falência, alegando que são de 
“emissão do cx-sócio Olair Ferreira, que afastou-se da firma desde 
15-1-60”;

2.2. Com efeito, as Notas Promissórias foram emitidas algumas em 
13-8-68 e outras em 7-3-69 (fls. 4/9 do requerimento de falência em 
apenso);

2.3. Realmcnte, pela última alteração do contrato social da A., que 
consta dos autos, verifica-se que OLAIR cedeu a integralidade de suas 
cotas em 15-1-60, registrado no RTD desta cidade cm 17-11-60 e na 
Junta Comercial, conforme documentação de fls. 5 do presente processo 
e fls. 43/59 do apenso.

2.4. Porém, ele não se afastou da empresa, conforme quer fazer 
crer a A., argumentação esta que sustenta o pedido inicial.

2.5. E isto é facilmente demonstrado:
a) Com o desinteresse de seu antigo patrono, outorgou a A. pro

curação ao novo patrono, em conformidade com o documento anexado 
a fls. 64. E, talvez, por um lapso — esquecendo-se da argumentação 
inicial — tal instrumento foi firmado exatamente pelo Sr. OLAIR FER
REIRA, ali identificado como representante legal da A.:

b) Este Juízo ordenou que a A. comprovasse a qualidade de repre
sentante legal do referido signatário, ocasião em que, cumprindo o des
pacho, veio aos autos, junto pela própria A., o documento de fls. 71, 
onde o Sr. Francisco Corrêa da Costa (na qualidade de detentor de 
480 cotas das 500 que compõem o capital social e dc sócio gerente da 
A.) outorga “os mais amplos e iljmitados poderes”, através de instru
mento público datado dc 17-4-61, podendo o outorgado, OLAIR FER
REIRA, dentre outros tantos atos, “representar o outorgante e junto a 
firma... praticando em seu nome todos os atos que são conferidos pelo 
contrato da sociedade por mais especiais que sejam, comprar e vender 
mercadorias c bens móveis e imóveis, assinar contas, faturas, livros e 
balanços, aceitar e assinar duplicatas, títulos de dívidas, admitir e de
mitir empregados” etc. etc., já que os poderes são tantos c tão amplos 
e ilimitados, que preencheríam mais uma folha de papel datilografado;

c) Portanto, desde 17-4-61, Olair Ferreira é “procurador” da A., 
ou melhor, é um sócio em condição privilegiada, pois só “aparece” 
quando há conveniência;

d) Mas, se isso não fosse o suficiente para colocar uma pá dc cal 
na questão, os documentos de fls. 30/34 certamente o seriam, pois neles 
OLAIR FERREIRA aparece como representante legal da A., assinando
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autos dc peuhora e procurações. Isto sem relacionar as inúmeras ações 
em curso neste Juízo na mesma situação;

e) E mais. Em todos os mandados expedidos, o Sr. Oficial de 
Justiça sempre encontrou no estabelecimento da A. o referido OLAIR 
FERREIRA, como responsável legal, de acordo com fls. 46, 57, 59 
destes autos e fls 23 do apenso, na pessoa de quem foram cumpridos;

f) O documento dc fls. 33 dos autos do pedido de falência indica 
um acordo firmado por OLAIR para pagamento das notas promissó
rias em questão, onde foram dadas cm pagamento duplicatas emitidas 
pela própria A., conforme fls, 41 dos mesmos autos;

2.6. Assim, cai por terra o argumento, que se baseia a inicial, ou 
seja, que OLAIR FERREIRA emitiu, indevida c ilegitimamente, como 
representante da A., as Notas Promissórias, pois esteve, sempre, o refe
rido elemento à testa da empresa.

2.7. Dúvida alguma existe que os títulos, pelo menos por este 
aspecto, foram emitidos de forma regular;

2.8. Portanto, improccde, inteiramente, o pedido inicial.

* • *

3.1. Como se viu acima, o objetivo da A. no presente processo não 
era, como é óbvio, de ver declarada a nulidade das promissórias.

3.2. Tinha ciência antecipadamente que o pedido era totalmente 
improcedente e usou o processo, em flagrante má-fé, para conseguir 
objetivo ilegal.

3.3. Seu comportamento enquadrou-se perfeitamente à definição 
legal dada ao litigante de má-fé pelo art. 17, do CPC, incisos I e III.

3.4. Destarte, quando da propositura da presente ação, tinha ciên
cia que o R. havia requerido a decretação de sua falência nesse mesmo 
Juízo, fundado exatamente nas promissórias que pretendia, neste pro
cesso, que fossem declaradas nulas;

3.5. A ordem cronológica fala por si mesmo:
a) 22-5-70, entrada do requerimento de falência;
b) 12-11-70, acordo para pagamento do débito, onde foi mencio

nado no documento "que se encontra em princípio de ação” (fls. 33- 
falência);

c) 5-3-71, despacho ordenando a citação na falência;
d) 15-9-71, propositura da presente ação ordinária;
e) 29-9-71, certidão negativa do Oficial de Justiça que dirigiu-se, 

por diversas vezes, ao estabelecimento da requerida e não encontrou o 
“responsável legal” (fls. 28 v.-falência), cujo mandado foi expedido em 
2-9-71;

f) 6-10-71, publicação do edital para citação da falência (fls. 27).
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3.6. Por conseguinte, conseguiu a A. da presente ação e requerida 
na falência procrastinar a decisão daquele processo por mais de 11

3.7. É importante notar que aquele processo de falência 
suspenso devido a pedido da requerida, à espera da solução da presente 
ação, dada “a conexão de ações, que reclama ambas serem decididas 
por uma só sentença, evitando-se decisões conflitantes (fls. 64/65);

3.8. Não foi feito depósito elisivo;
3 9. Portanto, o objetivo real da A. foi amplamente atingido, pois, 

sem desembolsar um tostão sequer a favor do credor, protelou e tumul
tuou de tal forma o desfecho das duas ações, que pode ser considerada 
a vencedora de ambas as ações, independente do resultado.

3.10. Se existiam bens em seu patrimônio naquela época _ 
livros eram irregulares etc., o tempo ganho foi mais do que suficiente 
para as correções e “acertamentos”, com fuga à responsabilidade.

5.11. E, ainda, nesta altura, pretendia produzir prova testemunhai 
e pericial, o que, por certo, lhe proporcionaria mais alguns longos 
meses!

encontra-se

se os

outubro de 1979. ainda3.12. Tive oportunidade de escrever 
como advogado, em um trabalho intitulado “O Litigante de nia-fé 
Dano Processual”, que mereceu publicação na Revista funscivel do 
STF n.° 83, página 7/34 e no Jornal do Commercio do Rl, edições de 
25 a 31-7-80 e 1 e 2-8-80:

“A ousadia e o descaramento do litigante processual de má-fé — 
na prática é o virtual vencedor da demanda, embora sem direito 
algum — levam aqueles que procedem corretamente e de boa-fé 
a desacreditar de tudo e de todos, principalmente dos advogados e 
juizes, que são os mais ligados diretamente à questão”.

cm
e o

* * *

A. como litigante de má-fé,4.1. Logo, claramente caracterizada 
resta enfrentar a questão da aplicação das sanções, de ofício, indepen
dente de requerimento da parte, o que considero a parte mais difícil, 
já que grandes nomes do Processo Civil Brasileiro a isso se opõem.

4.2. Em primeiro lugar, é certo que quando o R. contestou a pre
sente demanda, em 29-9-71, ainda não estava em vigor o CPC atual.

4.3. Porém, é certo, também, que houve um desinteresse geral 
pela sorte das ações, tanto por parte do R. pessoalmcnte, como por seus 
advogados, que chegaram oficiar, a fls. 55, que nunca foram constituídos
neste processo.

4.4. Assim, por uma razão ou por outra, não pleitearam a aplica
ção à A. das sanções cominadas ao litigante de má-fé.
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4.5. Sobre o tema, tenho posição firmada, há muito, que devem 
ser aplicadas, de ofício, as sanções ao litigante de má-fé, tão logo detec
tada sua perniciosa atuação:

“A despeito das respeitadas opiniões em contrário (Pontes de Mi
randa e Arruda Alvim), entendemos que tal condenação deve ser 
aplicada independente de requerimento e a sua liquidação (apu
ração de perdas e danos quando não for possível ao Juiz fixá-la de 
plano) deve ser feita nos próprios autos, sem necessidade de outra 
ação” (trabalho citado).

4.6. Nesse mesmo sentido a opinião de HÉLIO TORNAGHI, in 
Comentários ao CPC, 2.“ ed., 1976, RT, pág. 150.

4.7. Na jurisprudência, sustentando expressamente a condenação 
de ofício do litigante de má-fc: 2.a CC do TARJ, Rei. Áureo Carneiro, 
Apels. 39.685, 68.997 c 51.101 — ATARJ 24/170, ATARJ 15/124 e 
Adcoas 75.632; 4.“ CC do TARJ, Rei. Renato Maneschy, Agr. 18.894
— ATARJ 23/111; 4.a CC do TARJ, Rei. Geraldo Guerreiro, Apel. 
46.054 — Adcoas 76.309; 7.° CC do TARJ, Rei. Paulo Roberto Freitas, 
Apel. 47.778 — Adcoas 74.612; 3.“ CC do TJSP, Apel. 236.295 — 
RJ. do TJSP 32/80 e Rep. Jur. lur. do CPC de Edson Prata, vol. 
1/192, 1977; 5.” CC do TJSP — RJ. do TJSP 42/143 e RT 514/117;
1. * CC do TASP, Rei. Prado Rossy, Apel. 270.031 — Adcoas 78.750;
2. “ CC do TASP, Rei. Geraldo Arruda, MS 264.564 — Adcoas 71.694; 
5.“ CC do TASP, Apel. 34.965 — RT 486/139; 1.“ CC TJSC, Rei. 
Napoleão Amarante, Apel. 15.290 — Adcoas 76.599; 3.a CC do TJSC, 
Rei. Ney da Gama Ahrends, Apel. 30.191 — RJ. do TJSC e Adcoas 
63.735; 4.a CC do TJRGS, Rei. Edson Alves de Souza. Apel. 34.985
— RJ. do TJRGS 82/377 e Adcoas 76.720; 3.a CC do TARGS, Apels. 
18.294 e 20.256, Rei. Túlio Medina Martins — Julgs. do TARGS 
29/370 e 31/351; 2.a CC do TAMG, Apel. 16.753, Rei. Humberto 
Teodoro Jr. — RBDP 26/129; 2.a CC do TJMT, Apel. 9.247 — RT 
507/201. Contra: 5“ CC do TJRJ, Rei. José Carlos Barbosa Moreira, 
Apel. 18.499 — Adcoas 83.712; 8.“ CC do TASP, Rei. Toledo Naca- 
rato, Apel. 136.929, Adcoas 85.019; R. Processo 3/342 — Ement. 129.

4.8. Registro, também, que na doutrina, são contra a aplicação de 
ofício, além dos já citados Arruda Alvim c Pontes de Miranda: José 
Carlos Barbosa Moreira, Wellington Pimentel e Moacyr Amaral Santos 
(as posições de Arruda Alvim e Amaral Santos não são muito claras, 
pois aceitam a aplicação de ofício, ‘‘desde que se conceda ao acoimado 
litigante de má-fé oportunidade de defender-se e oferecer prova con
trária, inclusive dos prejuízos alegados, em face do princípio do con
traditório’’, in CPC Com., vol. II, 153, ed. RT, 1975, e Primeiras Li
nhas. .. 2.° voL/281, ed. Saraiva, 1.377).
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4.9. Argumentam aqueles que entendem não ser aplicável de ofício, 
que a condenação em Perdas e Danos tem caráter de ressarcimento e 
não de multa em favor do Estado. Assim, sendo benefício de ordem 
patrimonial, é disponível, dependendo, portanto, de requerimento da 
parte prejudicada.

4.10. Mas, disponível, data venta, é a cobrança e não a aplicação 
das cominações.

4.11. Os preceitos dos artigos 16 a 18, do CPC, são imperativos 
(“responde”, "reputa-se”, “indenizará”) e têm como destinatário prin
cipal o Juiz.

4.12. Ora, entre os deveres do Juiz, discriminados na seção I, do 
Capítulo IV, do CPC, destaca-se o imposto pelo art. 125:

“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 
competindo-lhe:

I — assegurar às partes igualdade de tratamento;
II — velar pela rápida solução do litígio;

III — prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da 
justiça”.

4.13. Sobre este artigo já me manifestei no mesmo trabalho men
cionado acima:

“Não é preciso muito esforço para ver que o procedimento do 
litigante processual de má-fé causa a desigualdade das partes, atrasa 
terrivelmente a solução do litígio e, finalmente, atenta desonrosa
mente contra a dignidade da Justiça.

Portanto, tais atividades (as do litigante processual de má-fé) cho- 
cam-se frontalmente com as do Juiz, sendo certo declarar que 
quando o litigante processual de má-fé atinge o seu ilícito objetivo 
colimado, não só a outra parte ficou prejudicada, mas, também, a 

• própria Justiça sai desacreditada e desprestigiada”.

4.14. E mais. Doutrina c Jurisprudência são unânimes em consi
derar que independe de. pedido expresso a condenação da parte vencida 
em custas e honorários. Trata-se, também, dc benefício meramente pa
trimonial e disponível, pois basta o interessado não promover a execução.

4.15. Como explica CHIOVENDA o fundamento para a imposi
ção de honorários ao sucumbente decorre do FATO OBJETIVO DA 
DERROTA, já que

“a atuação da lei não deverá representar uma diminuição patri
monial para a- parte a cujo favor se efetiva; por ser de interesse 
do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo
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dc quem tem razão, e por ser, de outro turno, interesse do comér
cio jurídico que os direitos tenham um valor tanto quanto possível 
nítido e constante” (in Instituições..., vol. III, pág. 285).

4.16. Ora, qual a razão que no caso do litigante de má-fé o trata
mento seja diferente, já que não só a outra parte tem interesse, mas, 
também e sobretudo, a própria justiça?

4.17. E quanto mais me aprofundo e reflito sobre o tema, mais 
me convenço do acerto da posição anteriormente adotada. Este processo 
é um exemplo vivo da necessidade e do dever que tem o juiz de zelar 
pela dignidade da justiça, rápida solução do litígio e igualdade de tra
tamento das partes.

* * *

5.1. Para efeito da fixação das perdas e danos, podería ser consi
derado que o débito das Notas Promissórias, Cr$ 13.700,00, com ven
cimentos entre 1968/1970, conforme foi alegado nos autos, é prove
niente de fornecimento de gasolina. Bastaria, assim, comparar-se o preço 
do litro daquela época e o atual, para se ter, desde logo, o total do 
prejuízo.

5.2. Essa seria uma das formas para arbitrar desde já, o valor da 
indenização, porém os elementos constantes dos autos não são sufi
cientes para esta afirmação, que ficará para liquidação.

* * *

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e condeno 
a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% 
(dez por cento) sobre o valor dado à causa, corrigidos moneiaríamente, 
de acordo com a Lei n.° 6.899/81, desde a sua vigência.

Outrossim, reputo a Autora litigante de má-fé e a condeno a com
por Perdas e Danos, como for apurado em liquidação por arbitramento, 
em conformidade com o art. 17, I, II e III c/c art. 18, § 2.°, ambos 
do CPC.

Sejam desapensados estes autos dos autos do requerimento de fa
lência, trasladando-se para aquele cópia desta decisão, vindo-me, em 
seguida, conclusos.

Envie-se cópia desta decisão à subsecção da OAB, juntando cópia 
dos documentos de fls. 9, 23, 55 e 64, para as providências cabíveis.

P.R.I.
Mendes, 8 de outubro de 1982.

PAULO CÉSAR SALOMÃO 
Juiz de Direito
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NULIDADE DE TESTAMENTO — Con
cretizada hipótese do art. 984 do CPC, 
milidade de testamento argüida nos autos 
de inventário deve ser julgada no mesmo 
processo. Homem casado, mas separado de 
jato da mulher, pode testar em Javor de 
companheira, assim como instituí-la bene
ficiária de seguro de vida. A incapacidade 
sucessória relativa, prevista no art. 1.719, 
111, do Cód. Civil, é aferível na data da 
abertura da sucessão e não na data do tes
tamento.
(Sentença do Juiz de Direito Asclepíades 
Eudóxio Rodrigues)

A.3 Vara de órfãos e 
Sucessões
Comarca da Capital do 
Estado do Rio de faneiro

testamento público de P.M.O., falecido cmL. M. apresentou o 
2-1-83, para registro e cumprimento.

O d', cujus morreu no estado de divorciado, deixou um filho maior 
e instituiu L. M., a apresentante, herdeira da parte disponível, indican- 
do-a para a testamentaria e confiando-lhe a administração do espólio.

O filho do inventariado suscitou a nulidade do testamento por 
infração ao art. 1.719, III, do Cód. Civil, alegando que na data do testa
mento, 10-8-82, seu pai era casado com J.S.O., de quem só se divorciou
em 16-12-82.

A herdeira testamentária sustenta a impropriedade do procedimen
to de inventário para exame e julgamento do suposto vício do testamento, 
sugerindo a remessa da questão às vias ordinárias.

O órgão do M. P. opinou pela nulidade da cédula.
Dispõe a lei que o juiz do inventário “decidirá todas as questões 

de direito e também as de fato, quando este se achar provado por do
cumento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem 
alta indagação ou dependerem de outras provas” (art. 984 do CPC).

Ocorre na hipótese uma questão de direito. Entre a data do testa
mento (10-8-82) e a data do óbito (2-1-83), houve o divórcio do testa-
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dor (16-12-82). A intermediária dissolução do casamento afastaria a 
vedação do art. 1.719, III, do Cód. Civil?

O eminente SÁ PEREIRA, relatando acórdão da 1.* Câmara, res
pondeu a uma questão semelhante:

“Argumenta-se, porém, que o testador quando doou ainda não 
estava desquitado. Pouco importa a data da doação, se ela é causa 
mortis. A sua data será a da abertura da sucessão. Se nesta data 
o doador podia dispor dos seus bens, a doação é válida. Ele pode
ría até ter doado bens que não fossem seus, como é expresso no 
art. 1.678 do Cód. Civil, contanto que, ao se abrir a sucessão, eles 
estivessem no seu patrimônio (Rev. de Direito, 82/161, apud CAR
VALHO SANTOS, Cód. Civ. Bros. Interp., 7." ed, 24/52-57).

Mesmo se o de cujus falecesse no estado de casado, a validade do 
testamento poderia ser apreciada nesta oportunidade, tendo-se em conta 
a tranqüilidade dos seguintes fatos:

1) duradoura separação de fato anterior ao divórcio do inventaria
do, tanto que foi homologado nos termos do art. 40 da Lei n.° 6.515/77;

2) a convivência de L. com o testador, como consta do próprio 
tes.tamento e'constitui o fundamento da argüição de nulidade da cédula 
testamentária.

As proibições de o homem casado testar (art. 1.719, III) e instituir 
seguro de vida em favor de concubina (art. 1.474), derivam do impedi
mento de doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice (art. 1.117, tudo 
do Cód. Civil).

Na hipótese do art. 1.474 do Cód. Civil, o egrégio STF abrandou 
antigo entendimento, admitindo seguro instituído por homem casado em 
favor de companheira (Ac. da 1.“ T. do STF, no R. Ext. n.° 85.930, 
de 10-5-77, rei. o Min. ANTÔNIO NEDER, in RTJ, 82/930-936). Para 
isso distinguiu companheira de concubina, segundo conceituação de 
OSNI DUARTE PEREIRA:i

“Concubina é a amante, é a mulher do lar clandestino, oculto, 
velado aos olhos da sociedade, como prática de bigamia e que o 
homem frequenta simultaneamente ao lar legítimo e constituído 
segundo as leis”...

“Companheira é a mulher que se une ao homem já separado da 
esposa e que a apresenta à sociedade como se legitimamente casados 
fossem” (sentença na 18.° Vara Cível desta cidade, em 26-7-55, 
in Rev. Forense, 166/291).

A razão do veto do art. 1.474 é a mesma do art. 1.719, III, ambos 
do Cód. Civil. Ubi eadem est ratio, idem jus.
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Resumindo:
1) O homem casado, mas separado de fato da mulher, pode testar 

em favor de companheira, assim como instituí-la beneficiária de seguro 
de vida:

2) A incapacidade sucessória relativa, prevista no art. 1.719, 111, 
do Cód. Civil, é aferível na data da abertura da sucessão.

Registre-se, arquive-se e cumpra-se o testamento.
A herdeira testamentária, que está na administração do espólio, 

exercerá a inventariança juntamente com a testamentaria.

Intimem-se.

Rio de Janeiro, 3 de março de 1983.

ASCLEPÍADES EUDÓXIO RODRIGUES 
luiz de Direito

í
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ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CASA
MENTO. MORTE DO AUTOR NO CUR
SO DA LIDE.
Habitação incidente requerida por irmão do 
falecido para prosseguir na ação.
As doutrinas estrangeira e nacional, embo
ra admitam ser o direito de propositura 
exclusivo do cônjuge, admitem, igualmente, 
por outro lado, que, desde que proposta 
a ação, nela prossigam os interessados, entre 
os quais os herdeiros.
(Sentença do Juiz de Direito Femando 
Pinto, unanimcmentc confirmada pelo 
TIER])

5.* Vara de Família 
Proc. 54.162

I
Vistos etc.
1. A.C. de A. e ANT. C. de A. requerem, com fundamento nos 

arts. 1.055 e 1.060, I, do Cód. Proc. Civil, habilitação incidente nos 
da ação ordinária de anulação de casamento proposta por A. A. C. 

de A. contra C.J.S.A.
Os habilitantes, irmãos de A., falecido aos 16 de junho de 1977, 

durante o curso da lide em que contendia com sua mulher, argúem que 
o de cujus não deixara ascendentes nem descendentes, motivo pelo 
qual eles, como colaterais (art. 1.603, IV, do Cód. Civil), têm interesse 
e legitimidade para agir (art. 3.°, do CPC) no sentido de levar a cabo a 
ação intentada pelo cônjuge enganado.

Inicial instruída (does. fls. 4/27).
A ré ofereceu a impugnação de fls. 31/35, a qual, em síntese, se 

funda em que o falecido não era incapaz de consentir, havendo-se o 
casamento celebrado normalmente, com habilitação regular e juiz com
petente; que, funcionário do Banco do Brasil, não fora aposentado por 
incapacidade, e ali recebia normalmentc seus vencimentos; que seus irmãos 
não lhe promoveram a interdição; que tanto A. era capaz de consentir 
que outorgou instrumento procuratório a advogado. Além do mais, não 
havia falar em anulação de casamento com fundamento no art. 178 §
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5.°, II, da lei civil, que faz remissão ao art. 212 do mesmo Código, 
hipótese condizente com pessoa sujeita ao pátrio poder, tutela ou cura- 
tela — circunstância que não se ajusta ao caso vertente.

A Ilustrada Defensoria do Vínculo manifestou-se às fls. 38/40, 
e alegou, em resumo, que se trata de ação personalíssima, cujo direito 
de agir 6 intransmissível, ex vi do disposto no art. 220, do Código Civil. 
Assim, a presente ação extingue-se pela morte de qualquer das partes, 
independentemente de tratar-se de ato inter vivos ou causa mortis.

A Curadoria de Justiça manifestou-se, às fls. 36 v./41, 45 e 47. Às 
fls. 51 fez-se oficiar ao Juízo orfanológico solicitando-se fosse sobresta- 
do o andamento do processo sucessório.

Solicitado, por sua vez, o Banco do Brasil remeteu-nos os ofícios 
de fls. 57, 62 e 68, no último dos quais informava que A. A. C. de A., 
no período de 1969 a 1977, fora acometido das seguintes enfermida
des: “011 ,em 1970 e 1975), 250, 300.4 e 303 N.I.D., com tratamen
tos em regime ambulatorial e hospitalar”.

EXAMINADO TUDO, DECIDO.

2. A presente habilitação timbra cm fazer valer aos irmãos do 
falecido autor da ação de nulidade de casamento o direito de prosse
guir na lide, levando a cabo a pretensão do autor, que consubstanciara 
seu pedido nos arts. 183, IX, 218 e 219, I, todos do Código Civil.

EDUARDO ESPlNOLA, depois de mencionar que só o cônjuge 
enganado pode promover a ação com fundamento em erro essencial 
(art. 220, civil), ressalva, no entanto, com supedâneo na legislação suíça 
(art. 135, Code civil, verbis-. “Le droit de faire prononcer la nullité 
d’un mariage ne passe point aux héritiers. Toutefois, ils peuvent con
tinuer Taction intentée”), e nas opiniões de AUBRY e RAU, que os 
herdeiros poderão prosseguir no feito, caso venha a falecer o cônjuge 
enganado.

PONTES DE MIRANDA (in Tratado, vol. VII, págs. 395 e segs., 
& 810, assevera: “1. Podem pedir a decretação da nulidade do casa
mento: a) qualquer interessado; b) o Ministério Público”. Temos, pois, 
de examinar o que se entende, aí, por “interessado”, e por “Ministério 
Público”. O interessado, tratando-se de nulidade, é toda pessoa que 
precise (grifo do autor da obra) do julgamento da nulidade para que 
algum direito, ou situação, ou estado, seu, se declare, ou não seja ofen
dido, ou para que lhe nasça ou se lhe restabeleça algum direito, situação 
ou estado.

4. Interessados. Não seria possível exaurir-se a lista dos que são ou 
podem ser interessados no julgamento da nulidade do casamento, quer 
se trate de nulidade prevista no art. 208, quer das outras (grifos nossos). 
Tem de começar pelos próprios cônjuges, pelas pessoas da família, pelo
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cônjuge do bígamo, pelos filhos do leito anterior, por quaisquer pes- 
sucessívcis (grifos nossos), pelos credores, ou aqueles que têm 

contrato com um dos cônjuges, pelos adquirentes dos bens de um deles, 
ou de ambos; porém não seria possível dizer-se onde acabaria. Por 
outro lado, basta o interesse moral (grifo nosso). A doutrina tem enten
dido que o próprio cônjuge culpado de bigamia, ou que foi condenado 
por homicídio do primeiro cônjuge da pessoa com quem se casou, pode 
pedir o julgamento de nulidade. Não cabe invocar-se o princípio de 
que ninguém pode ir a juízo expor a própria torpeza.

3. É certo que o falecido autor não fora interditado. Isso, porém, 
não basta a que seus irmãos, contemplados, aliás, pela vocação hereditá
ria do art. 1.603, do Código Civil, se considerem interessados, não 
importando que venham cm quarto lugar e após o cônjuge sobrevivente. 
Exatamente, por isso, que pretendem a continuidade da anulação do 
casamento — ação cuja procedência afastaria o cônjuge supérstite , 
há que, em tese, reconhccer-se-lhcs tal direito.

De conseguinte, não foi a pretensão afetada pelo decurso do tempo, 
inferior ao biênio, que flui da data do casamento das partes, ocorrido 

novembro de 1976 (fls. 9 do apenso).
Logo, in thesis, reconheço aos colaterais o direito de levar adiante 

a pretensão que informa a inicial da ação anulatória.

4. Ex positis e considerando o mais, dou pela PROCEDÊNCIA 
dos artigos de habilitação e declaro habilitados os herdeiros colaterais 
de A. A. C. de A.

Prossiga-se, na forma da lei.

Custas pela ré.

soas

em

P.R.I.

Rio de janeiro, 10 de abril de 1978

FERNANDO PINTO 
luiz de Direito
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ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO — Re
presentação comercial — contrato autôno
mo, distinto dos de corretagem, mandato e 
locação de serviços.
Por meio da representação mercantil, a pes
soa (física ou jurídica) serve de mediado
ra de negócios entre o Representado e ter
ceiros.
(Sentença do Juiz de Direito Diodes 
Gelatti)

Juizado de Direito 
Pelotas.
Proc. n.° 30.116-246/80 
Ação de Indenização 
Autor: Lincoln de Araújo 
Ré: Máquinas Vitória S/A

Vistos etc.
LINCOLN DE ARAÚJO propôs a presente AÇÃO ORDINÁRIA 

DE INDENIZAÇÃO contra MÁQUINAS VITÓRIA S/A expondo o 
seguinte:

Em junho/75 estabeleceram contrato verbal de representação co
mercial, sendo o primeiro o representante da segunda; em fcvcreiro/76 
firmaram contrato escrito; durante 3 anos procurou tornar conhecidos 
e negociar os produtos da ré; aberta concorrência pela CIBRAZEM 
para compra de produtos eletromecânicos, particularmente, secadores de 
cereais não poluentes, diante da argumentação do autor mostrando as 
perspectivas de bom negócio, a ré concorda em participar, mas de forma 
indireta, isto é, vendendo a terceiros que participariam da concorrên
cia; diante disso, o autor começa a executar um trabalho grande c dis
pendioso, com inúmeras viagens a diversos pontos do País, para acertos 
com os clientes que participariam da concorrência; para as negociações, 
utilizava a lista de preços da ré, conhecida como “Lista Sul’’, que era 
a normal para tais casos; inopinadamente, a ré determina a utilização 
da “Lista Norte”, de preços mais elevados, que trazia preços com alte
rações mensais até outubro/78 e, em maio/78, altera os preços para 
mais, numa média de 395%; com isso, tornou-se inviável a participação 
na concorrência c o autor viu desperdiçados mais de 3 anos de viagens 
cansativas, contatos difíceis, despesas de transporte e, telefonemas, telex, 
hospedagens etc.; entende haver semelhança entre o mandatário e o
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representante comercial e por isso pediu o ressarcimento das despesas 
então feitas, mas não foi atendido; além disso, em setembro/78, sem 
aviso prévio e sem motivos, a ré comunica-lhe a rescisão do contrato 
entre as partes e assim também lhe retirava qualquer chance de se re
cuperar das despesas que tivera com a concorrência mencionada, da 
qual não participara por exclusiva culpa da ré; o doc. de fls. 264 não 
serve como pré-aviso; além disso, a ré atrasou pagamentos de comissões 
e efetuou vendas diretamente em áreas reservadas ao autor, sem lhe 
dar conhecimento e nem lhe pagar comissões respectivas; a retirada 
média mensal do autor era de Cr$ 21.430,11. Requer seja-lhe pago pela 
ré o seguinte: multa pela rescisão; percentagem sobre vendas diretas 
feitas pela ré na área reservada ao autor; indenização de mercado pela 
implantação dos produtos, com resultados perpétuos à ré, cuja clientela 
adquirida suplanta o período contratual fixado; perdas e danos, cal
culados em Cr$ 300.000,00, pela rescisão do contrato, que levou o autor 
a precisar vender pertences seus e a conseguir novo emprego somente 

depois; perdas e danos pelas despesas efetivas para a participa- 
concorrência da CIBRAZEM; lucros cessantes pelo que deixou

um ano
çao na
de ganhar na participação da concorrência mencionada; correção 
netária sobre as verbas supra; custas e honorários.

mo-

Juntou vários documentos (fls. 10/363). 
Contestou a ré, dizendo:
Foram realizados 3 contratos de representação comercial, o pri

meiro verbal e os demais pela forma escrita, sendo que o último era 
pelo prazo de 2 anos, iniciando-se em 1-8-77; repete partes do contrato, 
principalmente sobre a área de atuação do representante, trabalhos de 
apoio nas cobranças pelo autor, liberdade de negociação por outros 
meios pela ré nas mesmas áreas, desde que de produtos, digo, não 
exclusividade de representação, desde que as outras fossem de pro
dutos não concorrentes e não vinculação emprcgatícia; pela experiência 
em contratos anteriores com a CIBRAZEM, nos quais não teve, prati
camente, resultados positivos, pelas dificuldades impostas nas monta
gens, resultando nos pagamentos das parcelas 
previstas, resolveu a ré não participar diretamente da concorrência 
mencionada pelo autor, mas fez propostas para outras empresas, a fim 
de que estas participassem de tal concorrência; os preços para estas

vários outros fatores deve-

datas posteriores àsem

propostas não poderíam ser os normais, mas 
riam ser levados em conta como: possíveis atrasos nos pagamentos face 
às dificuldades que as empresas encontrariam nas respectivas monta- 

econômico-financeira, com dispensa de metade dos emprega-gens, crise
dos e se tivesse que produzir o produto deveria contratar mão-de-obra 
muito cara, aquisição de matéria-prima de outras empresas, vez que não
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havia recuperado seu crédito junto a tradicional fornecedora; nunca 
ocorreu atraso nos pagamentos das comissões; a fixação dos preços 
acima dos normais não foi abusiva e nem se destinava a impossibilitar 
a atividade regular do representante; deu o pré-aviso contratual para a 
rescisão; não é de responsabilidade da ré as despesas feitas pelo repre
sentante para o exercício de sua atividade; o autor é que não concordou 
em continuar como representante junto aos órgãos públicos, os únicos 
que poderiam fazer concorrências outras; em 1977, a média mensal de 
retirada de comissões foi de Cr$ 17.858,45, em 1976, de Cr$ 7.854,95, 
em 1978, de Cr$ 3.433,29.

Juntou vários documentos (fls. 380/423).
O autor falou sobre a contestação e juntou documentos (fls. 

427/497). Nova manifestação da ré (fls. 500/504). Realizada perícia 
contábil, cujo laudo está às fls. 527/533). Informações da CIBRAZEM 
às fls. 537/549 c 554/561. Sobre a perícia manifestou-se o autor (fls. 
562/567). Em audiência foram inquiridas 3 testemunhas. As partes 
desistiram das demais. Em debates as partes ratificaram suas posições.

É o relatório.
Decido.

ALEGAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ASSEMELHADA A 
MANDATO MERCANTIL

Diz Rubens Requião, sobre o assunto:

“A representação comercial constitui hoje, um contrato autônomo, 
distinto da corretagem, do mandato ou da locação de serviços... 
Pode tal contrato conter mandato, mas com este não se confun
de. .. Não é mandato, com efeito, pois este constitui, segundo a 
doutrina, uma relação interna entre mandante e mandatário, sendo 
projetado no mundo exterior pela representação que com ele foi 
conjugado no direito brasileiro. A representação comercial se deriva 
do instituto geral da representação nos negócios jurídicos, pela 
qual uma pessoa age cm lugar c no interesse de outra, sem ser 
atingida pelo ato que pratica, ü representante comercial é, assim, 
um colaborador jurídico que, através da mediação, leva as partes 
a entabular c concluir negócio.. . São contratos de mediação, desti
nados a auxiliar o tráfico mercantil... Pratica ele habitualmente, 
atos de mediação. Essa é sua atividade específica, aproximando 
as partes para a realização de negócios” (Curso de Direito Co
mercial, págs. 95/96 — citado in RJTJRS 50/215).
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Estabelece o art. l.° da Lei 4.886, de 9-12-65, que trata da repre
sentação comercial:

“Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a 
pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter 
não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para 
a realização de negócios mercantis, agenciando propostas 
pedidos. . .”.

Lê-se no art. 140 do Código Comercial:

“Dá-se o mandato mercantil, quando um comerciante confia a 
outrem a gestão de um ou mais negócios mercantis, obrando o 
mandatário e obrigando-se em nome do comitente..

Os contratos de representação escritos e firmados entre as partes 
— antes houvera um verbal (fls. 21/23 e 29/34) têm a designação de 
“representação” e o seu conteúdo é nítido no sentido de ser realmente 
de representação, pois a atividade prevista do representante era de me
diar negócios.

ou

Em alguns casos específicos, a ré outorgou procurações ao autor 
(fls. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 69, 160, 161)_, para fins também 
específicos. Nestas situações, ocorria certa cumulaçao de representação 
e mandato, embora este último fosse tão-somente em pequena escala e 
para aperfeiçoar alguns negócios alcançados com a mediação do autor.

De qualquer sorte, as circunstâncias não desnaturaram o contrato 
de representação. Verificou-se, tão-somente, o previsto no § único do 
art. l.° da Lei 4.886, que diz:

“Quando a representação comercial incluir poderes atinentes ao 
mandato mercantil, serão aplicáveis, quando do exercício deste, 
os preceitos próprios da legislação comercial .

Como a questão não foi prevista no contrato e as situações foram 
específicas, há que se admitir certa dose de mandato mercantil somente 

casos concretamcnte ocorridos.
De ressaltar, que não aconteceu qualquer atividade atinente 

dato nas tratativas para a participação dos produtos da ré na 
rência da C1BRAZEM que é objeto de discussão. Neste caso, toda a 

„ colhida leva à conclusão segura de que se tratava de representação 
, dentro dos estritos termos do caput do art. Io da Lei acima citada. 
Ainda que em alguns pontos a representação e o mandato comer

cial se confundam, na essência são bastante distintos e a caracterização 
de cada um é possível ser feita com segurança.

nos
a man- 
concor-

prova
pura,
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inúmeras outras empresas devem ter sido feitos. Ê de se considerar, tam
bém, que o vulto do negócio, 40 ou 50 milhões de cruzeiros, em 1978, 
merecia, por certo, que todas as despesas necessárias fossem feitas sem 
muitas restrições. É de se admitir, então, que o autor tenha efetivado

__L

ATRASOS NAS LIBERAÇÕES DAS COMISSÕES

Conforme o item 4 do contrato (fl. 31), a liberação das comis
sões só ocorrería após a liquidação total da dívida pela empresa com- 
pradora do produto.

A conclusão do laudo pericial é de que inicialmente a liberação 
das comissões ocorria antes da liquidação total da dívida e, posterior
mente, só após a referida liquidação.

Não existem elementos que mostrem ter ocorido descumprimento 
da cláusula contratual atinente.

CORREÇÃO MONETÁRIA

Conforme a presente decisão, o autor tem direito a receber inde
nização de gastos feitos nos trabalhos para a participação na concor
rência da CIBRAZEM e comissões por vendas diretas pela ré a clien
tes residentes em Goiás. A primeira foi fixada em Salários-Mínimos, 
descabendo, pois, a aplicação da correção monetária, visto que a atua
lização ocorre pelo simples reajuste, digo, reajuste do salário. Já so
bre a comissão não paga incide a correção monetária, conforme a 
variação das ORTNs, a contar de 27-10-78, data da última venda, vez 
que inexistem elementos seguros sobre a data ou datas da liquidações 
ds dívidas correspondentes a tais vendas.

ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTES, em parte, as pretensões do autor e:
1. Condeno a ré ao pagamento de 10 (dez) salários-mínimos re

gionais, a título de indenização de gastos efetivamente realizados para 
a participação na concorrência da CIBRAZEM;

2. Condeno a ré ao pagamento da comissão de Cr$ 5.111,73 
(cinco mil, cento c onze cruzeiros e setenta e três centavos), acresci
da da correção monetária obtida pela aplicação da variação das ORTNs 
a contar de 27-10-78;

3. Julgo improcedentes os demais pedidos;
4. Condeno a ré ao pagamento de 20% de honorários advoca- 

tícios, aplicados sobre o valor da condenação, considerando o valor 
desta, o tempo decorrido entre a propositura da ação até agora, a



6. As verbas honorárias devem ser compensadas;
7. As custas processuais serão suportadas, 30% pela ré e 70% 

pela parte autora, diante das proporcionalidades das respectivas su- 
cumbências.

P.R.l.

Pelotas, 14 de outubro de 1982

DIOCLES GELATTI 
luiz de Direito
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ORDINÁRIA DE NU LI DADE DE ESCRI
TURAS PUBLICAS, REGISTROS IMOBI
LIÁRIOS E PROCURAÇÃO.
Venda a non domino. Alo jurídico nulo de 
pleno direito, julgamento antecipado da li
de, ex vi do art. 330, II, do Cód. Proc. 
Civil.
(Sentença do Juiz de Direito Wandyr Clait 
Duarte, confirmada em grau de Apela
ção Cível, conf. v. Acordão de 15-12-80, do 
E. TJMT)

4.* Vara Cível 
Cuiabá — MT.

Vistos etc. 
Omissis

Os Autores HENRIQUE SIROTSKI e ANITA SCHNEIDER vi- 
seja declarada a nulidade das Escrituras de Compra c Venda e res

pectivas matrículas, celebradas nos Cartórios do 5.° e 7.° Ofícios, am
bos desta Capital, bem como de instrumento procuratório lavrado no 
Cartório de Paz do Distrito de Fátima, Comarca de Dom Aquino.

sam

Sustentam os Autores essa pretensão no fato de que as alienações 
estampadas nessas escrituras são nulas, visto que provenientes de fal
sidade, mesmo porque nunca os Autores outorgaram procuração a nin
guém, para vender sua propriedade.

Examinando os autos, verifico que os Autores adquiriram do Esta
do de Mato Grosso a área de terras objeto da controvérsia, com 9.882 
ha e 6.410 m2, devidamente registrada no Cartório do 2.° Ofício, sob 
n.° 15.191, às fls. 135 do livro 3-P em 24 de abril de 1961. Inclusi
ve, esse mesmo lote fora prometido à venda pelos Autores à empresa 
SIBISA SIROTSKI BIRMANN S/A pelo contrato particular firmado 
em 15-5-1962, inscrito no Registro Imobiliário, às fls. 270, sob n.° 720, 
do livro n.° 4-A, em 2-9-1963. A falsificação denunciada repousa no 
fato de que os Autores teriam alienado essa mesma área, pela falsa pro
curação passada no Cartório de Paz do Distrito de Fátima, em 29-9-1977
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(fls. 13/14), às fls. 121 v. do livro n.° 01, onde o Autor varão figura 
como solteiro, portando o CIC n.° 072.324.842/30 e RG. 8.41.332-PR. 
O “procurador” fora o cidadão João Batista da Silva.

Com base nesse instrumento procuratório é que foi lavrada a pri
meira escritura, às fls. 15/19, na qual o Autor varão já aparece ven
dendo a área ao Réu Odair Antônio da Silva, ato esse celebrado às 
fls. 172 v. a 174 v. do livro n.° 27-B do 5.° Ofício, merecendo o ato 
de matrícula n.° 2.428 no livro 2, sob registro n.° 01 cm 4-11-77, no 
Cartório do 6.° Ofício.

A segunda escritura, às fls. 21/24, já contempla o Réu Odair An
tônio da Silva e sua mulher vendendo o mesmo imóvel ao Réu Jorge 
Amin Madi, celebrada às fls. 57/58 do livro n.° 29 do Cartório do 7.° 
Ofício, tendo sido matriculada sob n.° 2.914, livro 2-A, registro n.“ 
01, em 28 de rnarço de 1978, também no Cartório do 6.° Ofício.

Todos os atos aludidos, ou seja, a procuração e as escrituras, bem 
assim as matrículas delas decorrentes, são nulas de pleno direito!!!

De início, cumpre-me perquirir do julgamento antecipado desta li
de, no estado em que se encontra. O art. 330 do vigente diploma pro
cessual civil confere ao magistrado a oportunidade de prolatar a sen
tença, quando a questão deduzida for unicamente de direito, ou, sendo 
dc direito c de fato, desnecessária for a produção de provas em au
diência. In casu, a hipótese legal se ajusta plenamente, aliando-se a tanto 
o fato de que nenhum dos réus contestou a ação proposta, segundo se 
infere da certidão de fls. 92.

O ensinamento jurisprudencial tem recomendado o julgamento ime
diato da demanda, logo que verificada a revelia do Réu. Trago a lume 
este aresto do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, in verbis:

"REVELIA — verificada a revelia, o Juiz deve proferir a senten
ça de plano, sem designação de audiência.” (Ac. 240.248, 20-2-75, 
Rei. Des. Macedo Bitencourt, TJSP.) (Jurisprudência do Código de 
Processo Civil — Ementário, vol, II, pág. 391.)

Ante o que ressai dos autos, inclino-me a dar como procedente a 
ação intentada pelos Autores. Realmente, as escrituras lavradas nos Car
tórios do 5.° e 7.° Ofícios às fls. 15/19 e 21/24) são nulas, porque 
advieram dc procuração falsa. O mandato, supostamente outorgado pelo 
Autor varão, foi forjado pelo Réu Adalberto Alves Novaes, em conluio 
com os demais, visando a retirar do domínio dos Autores — de quem 
nunca realmente saiu — o imóvel objeto das fraudulentas vendas.

Vê-se, desde logo, que os Autores não outorgaram procuração a 
ninguém, nem muito menos venderam o seu imóvel. Corrobora esta afir
mação o seguinte fato: o C/C apresentado nas escrituras falsas tem o 
n.° 072.842/30, quando, na verdade, o do Autor-varão tem o n.° 
001862440-53; a identidade estampada nas escrituras e procuração fal-
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sas tem o n.° 8.41.332-PR, quando, na verdade, a identificação real do 
Autor-varão tem o n.° 1007082851-RS (fls. 27); afinal, o Autor Henri
que Sirotski é dado como “solteiro”, mas realmente é casado com Ani
ta Schneider Sirotski (cert. de fls. 29).

Ademais, note-se que tais fatos foram devidamente comprovado- 
da falsificação engendrada pelos Réus Odair Antônio da Silva, Jor

ge Amin Madi e Adalberto Alves Novaes.
Prescreve o art. 145, inciso II, do Código Civil:

res

“Art. 145 — Ê nulo o ato jurídico:
I — .................................................

II — Quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto”.

Efetivamente, a hipótese vertente se ajusta adequada e convincen
temente ao texto legal. A doutrina tem reconhecido c atribuído o caráter 
de nulidade a vendas feitas a non domino.

Ensina o festejado mestre WASHINGTON DE BARROS MON
TEIRO:

“. .. se o transmitente não era dono, minha aquisição realizou-se a 
'non domino' e, assim, um belo dia poderei ser citado pelo verda
deiro proprietário, vindo a ser, afinal, compelido a entregar-lhe o 
que lhe comprara" (apud Revista da Faculdade de Direito de São 
Paulo, pág. 155) (grifei).

Corroborando, emerge a tese do não menos ilustrado LAFAYETE:

imóvel não pertence ao alienante, a transcrição não im
porta transferência de domínio, que fica salvo a quem for" (Direi
to das Coisas", pág. 132).

Na faltispécie, os Réus Odáir Antônio da Silva, Jorge Amin Madi 
fizeram, realmente, aquisições nulas de pleno direito, pois advieram de 
atos praticados por quem não era dono do imóvel, não detendo tam
bém mandato válido, hábil e firme para tal alienação. E, para a frau
de, o Réu Adalberto Alves Novaes concorreu, lavrando, nas notas do 
seu Cartório de Paz, a procuração falsa, de fls. 13/14 v. Não obstante 
ter ele recebido o telex n.° 0329.1640, que lhe fora dirigido pelo pa
trono dos Autores (fls. 30), os autos não trazem nenhuma resposta ou 
mesmo manifestação sobre o assunto — aliás, este mesmo réu não con- 

própria demanda proposta também contra ele, tornando-se, as
sim, revel, como os demais Réus.

... se o

testou a

100



A Jurisprudência tem assentado de forma sapiente e clara:

“Reconhecida a existência de dolo essencial na formação do ato 
jurídico, impõe-se a decretação de sua nulidade, bem como a de 
outros títulos ou documentos deles resultantes” (Rev. For., 234/ 
179).

Deprcendc-se que a matéria aqui tratada é, de modo cristalino, de 
jurídico nulo, sendo de notar que a aquisição feita pelos Réus Odair 

Antônio da Silva e Jorge Amin Madi do imóvel de legítima proprie
dade dos Autores fora feita A NON DOMINO, não gerando nenhum 
direito, em tempo algum, para quem quer que seja. Vale dizer, por 
oportuno, não se cuidar de anulabilidade do ato jurídico, mas sim de 
nulidade absoluta, emergindo o pronunciamento jurisdicional tão-somen
te para reconhecê-la e declará-la. Não há, pois, necessidade de se anu
lar aquilo que já nasceu morto —, no caso, as vendas feitas pelos 
Réus.

ato

De outro modo, entendo importante assinalar, também, que do 
aspecto contratual, a “venda” afetivada pelo falso procurador vem in- 
quinada de nulidade. Ora, o Código Civil estabelece taxativamente:

“Art. 1.122 — Pelo contrato de compra e venda, um dos contra- 
entes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro a 
pagar-lhe certo preço em dinheiro”.

“Art. 1.126 — A compra e venda, quando pura, considerar-se- 
obrigatória e perfeita, desde que as partes ... acordarem no ob
jeto e no preço".

Na espécie, vale lembrar que, segundo está assentado na lei Civil, 
os elementos da perfeita compra e venda são: coisa, preço e con
sentimento. Este último, na lide cm apreço, não foi dado pelo Autor, 
pois a “alienação”’ operou-se através de mandato falso. Eis a feliz lição 
de ALÍPIO SILVEIRA, trazida no livro A Boa-Fé no Código Civil, 
págs. 131/138:

“Os atos do falso procurador são absolutamente nulos, conseqücn- 
cia óbvia da inexistência de mandato. A ausência de manifestação, 
de vontade torna todo e qualquer ato juridicamente inexistente’’ 
(grifei).

Discorrendo sobre os elementos integrantes da compra e vendí., 
ensina com invulgar brilho o renomado civilista WASHINGTON DE 
BARROS MONTEIRO:
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“Elementos constitutivos do contrato: coisa: Esses elementos são 
três: res, pretium et consensus, ou, em vernáculo, coisa, preço e con
sentimento”.

E continua na exegese:

“Estudemos o primeiro, a coisa. São vendíveis todos os objetos que 
se achem in commercium, isto é, as coisas sobre as quais pode re
cair uma obrigação: compram-se ou vendem-se, pois, não só as coi
sas corpóreas, como as incorpóreas, não só as singulares como as 
coletivas, não só as existentes como as futuras e até mesmo a 
simples esperança de ganho ou vantagem”.

"Preço: O segundo elemento do contrato de compra e venda é o 
preço (sine pretio nulla vendilio est). Tão essencial é esse elemen
to que dele chegou PAPINIANO a afirmar ser a sua própria subs
tância (emptionis substantia consisti! ex pretio)".

“Consentimento — O último elemento do contrato de compra e 
venda é o consentimento das partes. O consentimento é a conver
gência de vontades sobre a coisa, o preço e as demais condições 
do negócio” (Curso de Direito Civil — Direito das Obrigações — 
2.* parte — 14.* ed., págs. 79/80/84).

Tem o mesmo pensar o clássico J. M. CARVALHO SANTOS, 
quando pontifica sabiamente:

“A compra c venda é um contraio sinalagmático, isto é, um contra
to em que os contraentes se obrigam rcciprocamentc um para com 
o outro.

A compra e venda apresenta ainda outros caracteres e são:

a) é um contrato consensual, porque depende do mútuo consenso 
das partes, para que fique perfeito (art. 1.124);

b) é oneroso, porque cada contratante se obriga a dar a outro o 
equivalente do que recebe;

e) é comutativo, porque o preço estipulado deve ser equivalente, 
em regra, à coisa vendida” (Código Civil Brasileiro Interpretado, 
vol. XVI, 9“ ed., pág. 9).

Considero, ainda, oportuno carrear para este decisório o magis
tério de SERPA LOPES, acerca do consentimento. Proclama com feli
cidade:
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"O consentimento é um dos elementos indispensáveis ao contrato. 
Trata-se de um fato essencialmente bilateral: cum sentire, in idem 
placitum consensus. Conceituando-o, disse GIORGI: ‘é a manifes
tação recíproca do acordo completo de duas ou mais pessoas, em 
relação ao objetivo de cada uma de obrigar-se a uma prestaçao em 
relação a outra; ou ainda no obrigar-se uma ou algumas unica
mente em face de outra ou outras, que aceitam, sem assumir qual
quer obrigação correspcctiva’. O consentimento, portanto, pressu
põe a existência de duas distintas declarações de vontade, emiti
das cada uma de per si e insentas de defeitos' [Curso de Direito 
Civil — vol. Ill, 4.a ed„ pág. ‘iü — grifei).

Cumpre dizer que, na demanda vertente, os Autores não deram, 
momento algum, consentimento para as vendas efetivadas pelos 

Réus, inexistindo, assim, esses elemento contratual. Disso decorre, con- 
seqüentemenle, a ausência dos demais, ou seja, a coisa e o preço, isto 
porque, o imóvel supostamente vendido, não saiu da esfera da vontade 
subjetiva dos Autores. Desse modo, não houve venda alguma, donde 
se conclui nulidade da procuração e das escrituras lavradas. Não é 

douto SÍLVIO RODRIGUES preleciona:

em

sem razão que o

‘‘Se o ato jurídico é fundamentalmente um 
que ele se aperfeiçoe faz-se mister que essa vontade, efetivamen- 
tc, se externe livre c consciente. Se tal inocorre, falta o ele
mento primordial do ato jurídico, que, por isso mesmo, logica
mente, não pode prevalecer” [Dos Vícios do Consentimento, Ed. 
Saraiva, 1979, pág. 10).

ato de vontade, para

Após todas essas considerações, vê-se que os atos praticados são 
nulos, decorrentes de falsificação. Üs Réus maquinaram a farsa, a frau-

não lhes pertencia, lesarde, no intuito precípuo de. vendendo o que
também, que estes já haviam firmado, anterior

mente (15-5-62), o “Instrumento Particular de Promessa de Compra 
c Venda de Um Lote de Terras Rurais", de fls. 11/12, devidamente 
inscrito no Cartório do 2." Ofício, às fls. 270. Livro n.” 4-A, sob n.u 
720. em 2-9-65 (certidão de fls. 10). Por isso, constata-se mais ainda 

despidas de vontade, de ânimo, enfim dc consentimento, a

os Autores. Note-se

ven-serem
da" urdida, com inegável má-fé, pelos Réus, e as escrituras e procura
ção utilizadas para tão abominável manobra.

No mais, as outras imperfeições existentes nas "alienações” feitas 
pelos Réus üdair Antônio da Silva e Jorge Amin Madi, com o con
luio do Réu-Tabelião Adalberto Alves Novaes, estão satisfatoriamente 
demonstradas e provadas (n.” de CIC, Identidade, estado civil etc. ..), 
vindo servir de lastro à proclamação da nulidade pleiteada.
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Por outro lado, entendo cabível o pedido cumulativo de perdas e 
danos, formulado na peça exordial, visto que é induvidoso terem os 
Réus causado sérios prejuízos aos Autores, fato que independe de 
maiores indagações e outras provas. É evidente, pois, que os Réus 
agiram dolosamente e com má-fé, realizando uma “venda” do imóvel 
sempre pertencente aos Autores. Tem inteira aplicação no caso, a re
gra de direito material contida no art. 159 do Código Civil, que diz:

“Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligên
cia ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, 
fica obrigado a reparar o dano.

A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam- 
se pelo disposto neste Código, arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553” 
(grifei).

A propósito, é mister volver-me à lapidar doutrina do renomado 
mestre WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, nestes termos:

“Por outras palavras, o direito à indenização surge sempre que 
prejuízo resulte da atuação do agente, voluntária ou não. Quan
do exige intenção deliberada de ofender o direito, ou de ocasionar 
prejuízo a outrem, há o dolo, isto é, pleno conhecimento do mal 
e o direto propósito de o praticar” (Curso de Direito Civil, l.° 
vol., pág. 276 — grifei).

Os fatos aqui narrados, com grande nitidez, evidenciam a práti
ca de ilicito penal por parte dos Réus, sendo de notar, o ilícito ad
ministrativo praticado pelo Tabelião Adalberto Alves Novaes, que pre
varicou no cumprimento de suas funções notariais, sujeitando-se às 
sanções do vigente CODJ do Estado (Resolução n.° 3/71, do Tri
bunal de fustiça do Estado), pertinentes ao caso. Contudo, a ilicitude 
administrativa do Réu-Tabelião Adalberto Alves Novaes não lhe tira 
a eventual responsabilidade criminal em todos os fatos, pois está su
jeito a ambos os ordenamentos legais. Assim, a este Juízo cumpre por 
dever de ofício, e à vista do disposto no artigo 40 do CPP, fazer 
a remessa das peças necessárias ao Ministério Público, para as provi
dências cabíveis e necessárias.

A corroborar a procedência do pedido está o substancioso pa
recer do Ministério Público, lançado às fls. 96/98, cm que diz, cm 
síntese:

“MM. Juiz:

Efetivamente, comungando do mesmo ponto de vista esposado 
pelo Autor, eis que, de fato, a alienação por quem não é dono 
da coisa é um ato criminoso, que a lei condena e pune, e não 
pode gerar direito.
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Nessa linha de entendimento forçoso é afirmar-se que Ato Jurí
dico fundado em instrumento falso é nulo de pleno direito, por
que ilício o seu objeto.

Face ao exposto, entendemos, data venia, pela procedência da
inicial, em todos os termos” (grifei).

Enfim, ante as fartas provas carreadas ao feito, fundadas em 
fortíssimas razões jurídicas — muito bem lançadas na substanciosa 
petição introdutória —, não há como deixar de se acolher, in totum, 
a pretensão deduzida pelos Autores. E 6 esta a decisão que adoto.

“EX POS1TIS”, por tais fundamentos e pelo mais que consta 
dos autos, com base nos arts. 145, inciso II, 159, 1.122 e 1.126, do 
Código Civil e art. 330, inciso II do CPC, fULGO PROCEDENTE a 
presente Ação proposta por HENRIQUE SIROTSKI e sua mulher 
Anita Schneider Sirotski contra ODAIR ANTÔNIO DA SILVA e 
mulher e JORGE AMIN MADI e sua mulher e ADALBERTO ALVES 
NOVAES, todos qualificados nos autos, para: I. Declarar a nulidade 
das escrituras públicas e procuração lavradas, nos Cartórios do 5.° e 
7.° Ofícios desta Capital e Cartório de Paz do Distrito de Fátima, Co
marca de Dom Aquino, e respectivos registros efetivados no Cartório 
do 6.° Ofício (RG1), conforme discriminação seguinte: A) Escritura 
de fls. 15/19, lavrada às fls. 172 V./174 v. do livro n.° 27-B do
Cartório do 5.° Ofício, datada de 26-10-77 e respectivo registro de
n.° 01 da matrícula 2.428, de 4-11-77, do livro de Registro Geral 
n.° 02; B) Escritura de fls. 21/24, lavrada às fls. 57/58 do livro n.° 
29 do' Cartório do 7.° Ofício, datada de 17-3-78 e respectivo regis
tro de n.° 01 da matrícula n.° 2.914, de 28-3-78, do livro de Regis
tro Geral n.° 02-A; C) Instrumento Público de Procuração de fls. 
13/14 v., lavrado às fls. 121 v. do livro n.° 01 do Cartório de Paz 
do Distrito de Fátima, Comarca de Dom Aquino. Em conseqüência, 
fica restabelecida, em toda sua plenitude, a transcrição anterior do tí
tulo dominial dos Autores, de n.° 15.191, fls. 35, livro n.° 3-P, de
24-4-61, no Cartório do 2.° Ofício desta Capital, e bem assim a ins
crição da Promessa de Compra c Venda do imóvel dos Autores, feita 
neste mesmo Cartório, sob n.° 720, fls. 270, livro n.” 04-A, em 2-9-63. 
Portanto, determino que, após a fluência do lapso recursal, seja ex
pedido o competente Mandado de Cancelamento das Escrituras aos 
Cartórios do 5.° e 7.° Ofícios desta Capital, e dos Registros e matrí
culas já aludidos, ao Cartório do 6.° Ofício desta Capital; remessa 
de Carta Precatória à Comarca de Dom Aquino, no sentido de proce- 
der-sc ao cancelamento da procuração lavrada no Cartório de Paz do 
Distrito de Fátima, com os requisitos do art. 202 do CPC; expedição 
de Mandado de Restauração de Registro ao Cartório do 2.° Ofício, vi-

sua

105



sando a proceder-se• ao restabelecimento da transcrição n.° 15.191 aci
ma referida e respectiva inscrição. 11. Condenar os Réus, pro rata, 
ao pagamento de indenização por perdas e danos, custas e despesas 
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o 
valor dado à causa, tudo a se apurar em execução de sentença. III. 
Determinar a remessa de peças processuais (petição inicial de fls. 02/06; 
certidão de fls. 09; does. de fls. 10/12; procuração de fls. 13/14 v.; 
escrituras de fls. 13/19 e respectiva certidão de fls. 20/20 v. e 21/24 
c respectiva certidão de fls. 25/25 v.; does. de fls. 26/27; certidão 
de casamento de fls. 28; doc. de fls. 29/30; do parecer de fls. 96/98; 
e desta sentença) por fotocópias autenticadas aos seguintes órgãos: 
Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria-Geral da Justiça e 
Procuradoria-Geral da Justiça, para os fins administrativos e crimi
nais pertinentes.

P.R.I.

Cuiabá — MT, 25 de junho de 1980.

DR. WANDYR CLAIT DUARTE 
Juiz de Direito da 4.“ Vara Cível
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Procuração em causa própria, com pode
res irretratáveis e irrevogáveis, não per
de a eficácia com a morte do mandante. 
Inteligência do art. 1.317, do Código Civil. 
(Sentença do Juiz de Direito Ralph Lopes 
Pinheiro)
Observação: A inclusa sentença foi confir
mada por unanimidade pela Egrégia Segun
da Câmara Cível do Tribunal de Justiça — 
Rei. Des. Nélson Martins Ferreira — Jul
gamento de 12-4-19831.

7." Vara de Órfãos e
Sucessões
Proc. n.° 43.386

Vistos ctc.
LAURA PINTO lhe seja concedido alvaráPretende a requerente

transferência do aparelho telefônico de n.° 259-0003 para o seu 
telefone este que pertencia ao finado AURÉLIO PINTO.

E fez o seu requerimento com base na procuração em causa pró
pria. lavrada por instrumento público, como se vê de fls. 5.

Ouvida a Fazenda, esta. através de sua ilustre Procuradora, re
quereu fosse ouvida a herdeira, filha do de cujus, como consta na cer
tidão de óbito (fls. 4), tendo ela ingressado nos autos para se opor 
tal pretensão, dizendo ser a cia que deve ser 
(fls. 20).

para
nome,

a
transferido o telefone

Foi proferido o despacho de fls. 32, determinando novo pronun
ciamento da Fazenda, considerada a circunstância de, no caso, tra
tar-se de procuração in rem suam, ou em causa própria, tendo então 
a digna Procuradora se pronunciado a fls. 32 v. no sentido do atendi
mento da pretensão da requerente de fls. 2.

Determinada á audiência de Wanda Pinto Loureiro (filha do 
finado) — fls. 33 — esta se pronunciou a fls. 34/36, basicamente 
sustentando que se trata de uma procuração e se o outorgante já fa
leceu extintos ficaram os poderes constantes do referido mandato.
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Este o relatório.

TUDO BEM VISTO, DECIDO.

Data venia do ponto de vista sustentado a fls. 34/36, não assiste 
razão à herdeira Wanda Pinto Loureiro.

No caso trata-se não dc um simples mandato, que realmente se 
extingue com a morte do mandante, nos precisos termos do art. 1.316, 
n.0 II, do Código Civil, mas dc um mandato irrevogável, com assento 
noutro dispositivo legal, ou seja o art. 1.317.

É a hipótese dos autos, em que foi outorgada a procuração dc 
fls. 5 com poderes “irrevogáveis, irretratáveis e em causa própria para 
transferir para si o aparelho telefônico 259-0003”.

Ora, é sabido que o nosso legislador, certo ou errado, adotou a 
chamada procuração em causa própria, ou procuratio in rem suam, de 
forma expressa, induvidosa, inquestionável.

Como adverte Clóvis, citado no V. Aresto da Egrégia 1.° Câmara 
Cível do nosso Colendo Tribunal de Justiça, in Rev. de Jurisprudência, 
n.° 28, pág. 392, “trata-se de uma cláusula desnaturadora do man
dato, acrescentando Carvalho Santos que, em última análise, a pro
curação em causa própria não produz, apenas, os efeitos do mandato, 
mesmo porque não traduz representação, mas consubstancia os efei
tos da cessão, venda ou doação”.

Por sua vez, o douto DE PLÁCIDO E SILVA, in Vocabulário Ju
rídico, Forense, pág. 985, deixa consignado:

“Mandato em causa própria: — É a denominação dada ao man
dato, em que se institui a cláusula in rem propriam. Por ela, o 
mandatário converte-se em dono do negócio, que serve de objeto 
ao mandato. Por ela, o mandante, dentro dc um direito, que lhe 
assiste, cede e transfere ao mandatário, na própria instituição 
do mandato, a coisa, a que se refere o mandato, agindo o man
datário em nome do mandante, mas como coisa sua.

Em decorrência, o mandato em causa própria importando numa 
cessão de direitos ou na transferência dc uma coisa, é irrevogável, 
não se extinguindo mesmo com a morte do mandante ou do man
datário" (grifei).

À sua vez, o renomado ORLANDO GOMES, tratando do assunto 
no seu livro Contratos, Forense, n.° 282, deixou consignado:

“Procuração em causa própria — Com esse nome designa-se um 
negócio jurídico que, de procuração, tem apenas a forma, ou,
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quiçá, a aparência. Trata-se, a rigor, de negócio de alienação, seja 
por cessão gratuita, ou onerosa”.

“Intuitivamente, a procuração em causa própria é irrevogável, 
não porque constitua exceção à revogabilidade do mandante, mas 
porque implica transferência de direitos” .

Ainda sobre o assunto, precioso, erudito e elucidativo é o Aresto 
do Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo relator o mestre Aliomar 
Baleeiro, publicado na Revista Trimestral de Jurisprudência, n.° 68, 
página 671.

A ementa dessa decisão está assim consubstanciada:

“Ê nula a retratação de mandato cm causa própria, irrevogável, 
conferido exclusivamente para ultimação de negócio jurídico bi
lateral, de exclusivo interesse do mandatário”. “Em tais casos, 
a revogação unilateral não se resolve em perdas e danos, por
que se contamina de eficácia completa”.

Nessa decisão, o ínclito Ministro Relator faz referência a outros 
precedentes daquela Suprema Corte, inclusive tendo ele tomado par
te dos respectivos julgamentos.

No corpo dessa comentada decisão há trechos que resumirei aqui, 
pela oportunidade da semelhança das situações.

O acórdão impugnado tinha assentado: “O mandato irrevogável 
não tem somente o efeito de assegurar uma indenização por perdas 
c danos, mas a própria obrigação contratada”.

O eminente Ministro Relator ressalta a orientação seguida pelo 
nosso Código Civil, que diz ser claro, expresso, admitindo inequivoca
mente a irrevogabilidade do mandato cm certos casos taxativos cm 
seu art. 1.317, contrariando a orientação seguida por alguns países 
cultos do mundo e dizendo que quem primeiro consagrou essa verda
de foi o próprio douto autor do Projeto, Clóvis Beviláqua, para quem 
“melhor seria admiti-la, mas reconhecida a sua eficácia jurídica, for
çoso será aceitá-la como ela realmente ó”.

Depois invoca a autoridade do culto SERPA LOPES, que deixou 
consignado:

“... Ora, quando se outorga in rem propriam, ou um mandato 
irrevogável, forma-se um ato já organicamente irrevogável”.

No mesmo sentido, cita o V. Aresto a autoridade de João Luiz 
Alves, Caio Mário da Silva Pereira e outros, dizendo, por outro lado,
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coincidiu o direitoque não difere a doutrina de outros países em que 
positivo em tal questão.

Longe iria se quisesse citar ou
Tribunais e opiniões de outros autores, o que me parece despi-

comentar outras decisões de nos
sos
ciendo.

Ressalte-se que na hipótese presente, a procuração de fls. 5, se 
não pudesse refletir uma autêntica compra e venda, por falta de um 
dos seus elementos — o preço — que não ficou declarado, há de ser 
entendida como cessão gratuita, pois expressa foi a vontade do outor- 
gante de transferir para 
Iho telefônico, ato este que vale por si mesmo, por constituir um ato 
já organicamente irrevogável, para usar a expressão do douto Serpa 
Lopes.

outorgada, no caso a requerente, o apare-

A intervenção do Judiciário, na espécie, se deu certamente por 
obstáculos criados pela Telerj em fazer a transferência em face do 
falecimento do outorgante de que teve obviamente conhecimento.

A procuração em causa própria de fls. 5 somente pelos meios 
ordinários poderia ser anulada se provados vícios do consentimento 
do mandante, o que em momento algum foi sequer alegado.

O simples fato da morte do mandante não tem o condão de tor
nar sem efeito tal procuração, que não se trata de procuração comum, 
mas especial, com tratamento jurídico totalmente diverso, do que não 
se apercebeu, certamente, a herdeira, que singelamente se limita a in
vocar tão-só a circunstância do óbito do mandante.

Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, HEI 
POR BEM DEFERIR O PEDIDO INICIAL DE FLS. 2, autorizando 

expedição do alvará solicitado após transitada esta decisão em jul
gado.
a

Sem honorários. 
Custas ex lege.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1982.

RALPH LOPES PINHEIRO 
Juiz de Direito
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RI-LAÇÁO CONCUBINÁRIA POR MAIS 
DE DEZ ANOS CONSECUTIVOS. 
Comprovada a longa prestação de serviços 
por parte da concubina, assiste-lhe direito 
à remuneração. Do contrário, seria presu
mir-se enriquecimento ilícito em favor de 
quem se beneficiou da prestação.
(Sentença do Juiz de Direito Nagib Slaibi 
Filho)

2“ Vara Cível da Comar
ca de São Gonçalo 
l.° Ofício
Prcccsso n.° 23.037

Vistos etc.
MARINA CHAVES AMORIM move ação ordinária contra fOSE 

MARIA DOS SANTOS MENEZES dizendo que, já no estado de viu
vez, concubinou-se com o R. cm 1968; que residiram juntos em Du
que de Caxias e neste município, com a A. pagando o aluguel da casa, 
em face das precárias condições financeiras do R.; que auxiliava a 
mantença da casa com a sua profissão de vendedora a domicílio de 
roupas de senhora, enquanto que o R., marinheiro, estudava e progre
dia na carreira militar, chegando ao posto de Terceiro-Sargento da 
Marinha dc Guerra; que depois de longa vida em comum, o R. pas- 

viver com a ex-nora da A., constituindo nova família; que osou a
R.. por sua própria vontade, dá à A. uma mesada que, na época da 
propositura da ação (agosto de 1982), era de Cr$ 12.000,00; que pede 
indenização pelos serviços que prestou ao R.

Contestação às fls. 14/18, dizendo que a A, só ficou viúva em 
1980; que a relação concubinária teve início em julho de 1969 e ter
mo final em outubro dc 1980; que foi o R. quem sempre arcou com 
o sustento da A. c dos seus quatro filhos do primeiro casamento; 
que a união sempre foi proveitosa à A. em detrimento do R.; que 
a A. só exerceu atividade remunerada por um ano, logo no início do 
relacionamento, vivendo todo o período restante à custa do R., que, 
inclusive, sustentava os filhos dela; que ele sempre lavou e passou 
sua fardamenta e contribuiu com outros serviços domésticos; que a 
A. reteve diversos objetos, alguns de grande valor, quando da sepa-
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ração, inclusive um automóvel; que não é presente o suporte fático da 
Súmula 380 e sim uma relação parasitária que favoreceu, exclusiva
mente, a A.; que a relação concubinária não é indenizável, a não ser 
que se queira dar preço ao “convívio de cama” (pretium carnis); que 
a atividade exercida pela A. durante os anos do concubinato era de
senvolvida em benefício próprio; que traz à colação o ensinamento 
de WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO (Curso, v. II, 6.a ed., 
página 20): “A concessão de salários ou de indenização à concubina 
situa o concubinato em posição jurídica mais vantajosa que a do pró
prio matrimônio, redundando em manifesto contra-senso em detri
mento da justiça”; que não houve formação de patrimônio comum; 
que a tendência que atualmente se observa de amparar a concubina 
não pode ir ao extremo de colocá-la em posição superior à mulher 
casada; que pede a improcedência.

Saneador irrecorrido às fls. 22.
Em audiência, aconteceu o que está narrado no termo de fls. 33, 

manifestando-se as partes em debates finais.
É o relatório.

relação concubinária entre 1969 e 1980,Tenho como certa 
fato afirmado pelo R. às fls. 14 in fine e confessado às fls. 35. Du
rante esse período, as partes viveram como marido e mulher (fls. 37, 
38 e 39).

Está provado, também, que durante a vida em comum do casal 
com eles sempre viveu um ou mais filhos da A., como ela confessa 
às fls. 34, inclusive dizendo que sempre alugavam casas de moradia 
com dois quartos.

Como o próprio R. afirma em seu depoimento pessoal, às fls.
35, ao conhecer a A. era marinheiro, tinha 23 anos e estava fazendo 

para cabo. A testemunha de fls. 36 completou dizendo que real
mente o R. fazia curso e era a A. quem o sustentava, porque ele ga
nhava pouco.

De qualquer forma, é incontroversa a existência de concubinato 
por mais de 10 (dez) anos, como também que o R., nesse período, 
passou de marinheiro à graduação de 3.° Sargento.

A A. informa, às fls. 34, que houve a formação de um patri
mônio que ficou com o R., com um automóvel e um lote de terreno. 
Contudo, ele afirma que foi a A., e seus filhos, quem deu fim ao 
automóvel (fls. 16, item 11). Além do mais, vê-se que a A. não fez 
prova robusta de que tivesse, com sua atividade de revenda de roupa, 
contribuído para a formação de patrimônio (cf. testemunhas de fls.
36, 37, 38 e 39).

No entanto, o pedido da inicial é de indenização de serviços pres
tados durante a relação concubinária.

curso
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Não me impressiona o argumento de que não podem ser ressar
cidos os serviços prestados à concubina, para não lhe dar status su
perior ao da mulher casada.

O Estado protege a família legitimamente organizada (Consti
tuição da República, art. 175) mas, não tendo havido matrimônio, não 
pode o R. usufruir de tal circunstância, pois é co-réu naquilo que con
sidera ilícito. Seria impossível à mulher viver em concubinato sem 
o homem o qual, conivente e ciente, não pode agora alegar a pró
pria torpeza em seu favor para se desobrigar (nemo creditar turpitu- 
dinem suam allegans).

Por outro lado, o casamento é uma instituição jurídica, prevendo 
as formas de proteção aos cônjuges. Se a lei não prevê o que o R. 
denomina favor à mulher casada não tem o R. como pedir a seu fa
vor a proteção do casamento, instituição que ele, também, não abraçou.

Pela condição das partes, pelo meio social em que vivem, não 
tiveram pruridos em se unir extramatrimonialmente em época que não 
existia divórcio, visando a latere do casamento, o amparo mútuo e o 
remédio à concupiscência.

Se o Direito ampara o casamento, não pode desconhecer o fato 
social do concubinato.

A união livre do homem e da mulher é fato jurígeno, pois evi
dentes suas conseqüências sociais.

O Estado Moderno não é mais o Estado-Guardião do liberalismo 
forjado no individualismo extremado, que, proclamando a liberdade 
individual, simplesmente propiciava, em nome da igualdade formal, a 
supremacia econômica e jurídica dos melhores aquinhoados. RUI en
sinou que "igualdade é tratar os iguais com igualdade e os desiguais 
com desigualdade, visando maior igualdade”.

Permito-me citar o conterrâneo Min. VILAS BOAS, 2.* Turma, 
RE 51.480, acórdão na RT 279/868, sobre os direitos da concubina 
em matéria de seguro:

“A equiparação in casu da concubina à esposa se afeiçoa perfei-
tamente ao disposto no art. 5° da Lei de Introdução ao Código
Civil”.

O enunciado da Súmula 380 considera que para a partilha dos 
bens não basta o concubinato, sendo preciso que se demonstre a so
ciedade de fato (CC, 1.363). É a linha seguida pelo Min. MOREIRA 
ALVES — RTJ 75/936, Min. CORDEIRO GUERRA — RTJ 79/229, 
78/619. Outros Juizes consideram desnecessária tal demonstração — 
comprovada a vida more uxorio, daí decorre a sociedade de fato (Min. 
LEITÃO DE ABREU — RTJ 89/187, 92/775).
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Longe estão as épocas cm que vigoravam as Ordenações Filipi- 
cujo Liber Terribilis, o Livro V, título 27, cominava à mancebianas,

pena pecuniária e degredo.
Antigo o adágio popular: “Quem ama com fé, casado é".
O próprio CLOVIS, a quem nunca se chamou de revolucionário, 

lembrava os versos de LOYSEL, os quais transcrevo, certamente sem 
vulnerar o disposto no artigo 156 CPC, para não prejudicar a rima:

“BOIRE, MANGER. COUCHER ENSEMBLE 
EST MARIAGE, CE ME SEMBLE”.

O concubinato não é contrário ao nosso sistema jurídico. Na Lei 
Comum, os dispositivos a ele referentes visam proteger a família, não 
a punir aqueles que o abraçaram: 178 § 7.° VI, 248 IV, 1.177 c 
1.719 III.

O legislador ordinário, em vários passos, desde a década de 40, 
protege a concubina, como se vê na legislação previdenciária, de in- 
fortunística e, até mesmo, propiciando-lhe o uso do patronímico do 
companheiro (Lei 6.015, art. 57).

A jurisprudência não o repudia — antes lhe dá efeitos como na 
Súmula 35.

Pouco importa, para o deslinde do caso, que passasse o R. a 
maior parte de seu tempo nos navios da Armada, pois a Súmula 582 
reconheceu: "A vida em comum sob o mesmo teto, more uxorio, não 
é indispensável à caracterização do concubinato”. No leading case — 
RE 49.212, assim se expressou o Min. RIBEIRO DA COSTA: “Para 
a existênJa do concubinato não é necessária a vida em comum, sob 
o mesmo teto 
relações íntimas e freqüentcs”.

O Mestre CAIO MARIO aponta os elementos do concubinato:
1) comunidade de vida, embora não mais como elemento essencial:
2) notoriedade, mesmo discreta; 3) fidelidade: e 4) continuidade das 
relações (cf. verbete CONCUBINATO I, na Enciclopédia Saraiva do 
Direito, v. 17, pág. 258).

Na RT 500/189, encontramos o seguinte:

“Se, na longa existência more uxorio, em
dentro do clima de máxima honestidade, estabili

dade, compostura, coabitação, respeito recíproco c imposto a ter- 
criou-se e manteve-se essa situação, pode-se admitir, de 

conformidade com a doutrina e a jurisprudência, a sociedade de 
fato que impõe partilha eqüitaliva dos bens adquiridos pela co
mum cooperação”.

como marido e mulher, senão se reclamam, apenas, as

comunhão de vida e
de interesses

ceiros,
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Talvez por sua condição social, pediu a A., tão-somente, que se 
lhe fossem indenizados os serviços que prestou durante o concubi
nato, a “comunhão de vida, afeição e interesses” referida às fls. 4.

O pedido, aqui, é um minus que o de meação de bens — busca 
a condenação em obrigação de restituir o enriquecimento que o R. 
teve durante a vida em comum.

Temos, assim, a actio de in ran verso ou ação de locupletamento 
ou ação de enriquecimento, pretensão para haver a restituição.

Como bem afirma ORLANDO GOMES (Obrigações, ForQnse, 
Rio 1972, pág. 289) a inexistência cm nosso direito legislado de pre
ceito a respeito do enriquecimento sem causa não significa sua rejei
ção, pois há regras particulares que o introduzem em casos mais co
muns, como, por exemplo, nos artigos 513, 515, 541 inf fine, 613, 
964, 1.332, 1.339, todos do Código Civil.

O BGB (Código Civil Alemão de 1896) dá a seguinte proposi
ção básica sobre o enriquecimento ilícito no seu § 812: “Quem, pela 
prestação de um outro, ou à custa dele, por qualquer outro modo, ad
quirir sem fundamento jurídico alguma coisa, estará obrigado, para 
com ele, à restituição. Esta obrigação existe ainda quanto o funda
mento jurídico, mais tarde, vier a faltar ou (quando), com uma presta
ção, não se’ realize o resultado visado de acordo com o conteúdo do 
negócio jurídico” (os grifos não estão no original).

Tal dispositivo, confessadamente, inspirou o artigo 473 do Códi
go Civil Português de 1966, o qual alude expressamente à obrigação 
de restituir “o que foi recebido por virtude de uma causa que deixou 
de existir”, no caso presente entendido causa ou fundamento jurídico 
como o extinto concubinato entre as partes.

Realmente é o Direito das Obrigações o ramo mais universal da 
Ciência Jurídica pois as condições da actio de in ran verso são sem
pre apontadas como: 1) enriquecimento do réu; 2) empobrecimento 
do autor; 3) relação de causalidade entre o enriquecimento e o em
pobrecimento; 4) ausência de justa causa. Faço constar que, na Fran
ça e Portugal, é exigido o caráter subsidiário, ou como está na expres
siva dicção portuguesa: “Art. 474 — Não há lugar à restituição por 
enriquecimento quando a lei facultar ao empobrecido outro meio de 
ser indenizado ou restituído, negar o direito à restituição ou atribuir 
outros efeitos ao enriquecimento” (cf. ORLANDO GOMES, op. cit., 
página 291, RENÉ SAVATIER. Cours de Droit Civil, t. II, 1949, pá
ginas 101/103; DIOGO JOSE PAREDES LEITE DE CAMPOS, A 
Subsidiariedade da Obrigação de Restituir o Enriquecimento, Livra
ria Almedina, Coimbra, 1974, o qual, aliás, esgota o assunto).

Examinemos, de per si, cada condição para que se verifique se 
há incidência no caso concreto.

O enriquecimento compreende todo aumento patrimonial c todo 
prejuízo que se evite. JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA (Das
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Obrigações em Geral, Almedina, Coimbra, 3.“ cd., 1980, pág. 373) 
diz que pode ser Iraduzido por um aumento do ativo patrimonial (v. g. 
— preço de alienação de coisa alheia) ou numa diminuição do pas
sivo (i>. g. — pagamento de débito por terceiro na errônea suposição 
de que está obrigado a efetuá-lo) ou no uso ou consumo de coisa 
alheia ou no exercício de direito alheio (v. g — utilização de assina
tura de outrem no teatro) ou na poupança de despesa (,v. g. — ali
mentação do filho menor por outrem).

RENÉ SAVATIER (op. cit., página 101), sobre esse aspecto, lem
bra a valorização que a lei protege no fundo de comércio. É enri
quecimento, assim, não só o valor pecuniário que entra no patri
mônio, mas também a valorização que determinado interesse tem, com 
reflexos econômicos.

Ê clássico o conceito de GROFPALI: “interesse é a exigência de 
um bem que se considera útil, ou seja, pronto para satisfazer uma 
necessidade”.

Durante o concubinato, passou o R. de marinheiro a 3.°-Sargento 
da Marinha. Diz a testemunha de fls. 36 que era a A. quem o susten
tava e até lhe trazia, do hospital, o prato de comida que seria o jan
tar dela. Pode-se dizer que repugna valorar economicamente tais ges
tos pois foram motivados por esse incocrcível sentimento chamado 
amor, comum entre os namorados, rotineiro entre aqueles que, por 
longos anos, se mantêm unidos buscando, no outro, senão a realiza
ção pessoal, ao menos a vitória de continuarem vivos. O zelo e o ca
rinho dela permitiram-lhe completar o desenvolvimento como homem 
e como profissional.

“O trabalho da concubina mais se equipara à indenização civil, 
pois é a contraprestação do zelo e carinho que a mulher dá ao 
homem, cuidando-lhe materialmentc, do lar, dos bens e da pes
soa.” (RT 452/225.)

Não se paga o amor — mas já que não há mais o amor (“mo
mento eterno enquanto dura”, segundo o Poeta Menor) paga-se o que 
dele foi recebido:

“CONCUBINATO — SOCIEDADE DE FATO — DIREITOS 
PATRIMONIAIS — Ação ordinária para declarar a existência 
dc sociedade de fato entre concubinos. Segundo entendimento 
jurisprudencial calcado na melhor doutrina, ainda que a mulher 
nada tenha levado, mas desde que tenha acompanhado, com seu 
apoio, interesse, respeito, coabitação, dentro de um ambiente de 
perfeita comunhão, os negócios do companheiro, não se lhe po
de negar o direito à participação nos bens existentes”. (TJRJ, 
3.° G.C. Cív., de 20-11-79, Embargos na Ap. 6.957, reg. em 23-5-80, 
rei. LUIZ STEELE.)
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Ê inegável que houve o concubinato c, nesses dez anos de con
vivência, o trato que ela dedicou ao companheiro tem indiscutível ex
pressão econômica, ainda que fosse ele quem cuidasse de sua farda- 
menta e ajudasse, esporadicamente, nas lides domésticas (fls. 35). Algo 
mais, além do mero intercurso sexual, o manteve unido, por mais de 
10 anos, a uma mulher que conheceu com o dobro de sua idade...

Sobre o montante do enriquecimento, matéria a ser decidida cm 
execução, assim se

“Na fixação do enriquecimento patrimonial, influi não só o co
nhecimento dos encargos que o beneficiário estaria disposto a as
sumir ou teria realmente dc suportar, sem a deslocação operada 
(situação hipotética), mas também a utilização que ele tiver efe
tivamente dado à vantagem adquirida até ao momento em que 
se determina o montante do benefício (situação real atual). O 
montante do enriquecimento — o idi quod interest será um, sei 
a vantagem adquirida se consolidou no seu patrimônio; será ou
tro, se ele a consumiu, no todo ou cm parte, com um trem de 
vida superior ao que teria noutras condições" (os grifos não es
tão no original).

Também comentando a execução, leciona DIOGO JOSÉ PARE
DES LEITE DE CAMPOS (op. cit., página 523):

“Sc o pedido for, incertamente, da restituição do enriquecimento 
da contraparte, esta não poderá ser condenada a restituir mais do 
que aquele enriquecimento”.

A segunda condição da actio de in rem verso é o empobrecimento 
do autor, o sacrifício econômico que se contrapõe ao enriquecimento 
do demandado, a danno di un'altra persona (Cód. Italiano, 2.041), à 
custa de outrem (Cód. Português, 473).

RENÉ SAVAT1ER (op. cit., pág. 102) dá o exemplo no médico 
que trata, sem prévio ajuste, um doente inconsciente, sendo conside
rado que o profissional empobreceu na vantagem patrimonial corres
pondente ao tratamento.

Quanto à relação de causalidade, o nosso Código adotou, no art. 
1.060, a teoria da causalidade imediata, a qual, no caso presente, está 
suficientcmcnte comprovada, pois houve, entre o enriquecimento dele 

empobrecimento dela, uma linha causai direta e imediata.
Quanto à quarta e última condição essencial, entende-se causa, 

para os efeitos dos arts. 90 CC c 2.° da L. 4.717, “a situação de fato 
ou de direito que ensejou o ato”. ORLANDO GOMES (op. cit., pági- 

290) prefere, para o caso, a expressão “causa de atribuição pa
trimonial” bem mais expressiva.

manifesta ANTUNES VARELA (op cit., pág. 375):

e o

na
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A causa do enriquecimento do demandado foi o concubinato, o 
qual cessou. Enquanto existiu, tal causa legitimou o acréscimo patri
monial. Cessando, tornou certa a restituição.

A subsidiarieilade, que algumas legislações exigem expressamen
te para a actio de in rem verso, em matéria de concubinato, assim 
aparece, na lição de EDGARD DE MOURA BITTENCOURT:

“Na ausência de prova da sociedade de fato para aquisição do 
bens ou valores, aceita-se supletivamente a prestação de servi
ços, sempre presumida, quando a mulher, no trato do companhei
ro e da casa comum, desenvolveu atividades que tem, indiscuti
velmente, expressão econômica. Ninguém admite que o trabalho 
da mulher, no lar ou em qualquer profissão fora dela, não me
reça respeito. Concubina ou não, conserva a propriedade do pro
duto de seu trabalho; faz dele o uso que entender. Se o dedica 
ao lar concubinário e ao companheiro, tem o direito de ser in
denizada no caso de extinção do concubinato, por abandono ou 
por morte, sob pena de se premiar o enriquecimento ilícito. Com
pete-lhe a ação por remuneração dos serviços prestados, que os 
Tribunais aceitam, inclusive o Supremo Tribunal” tin Enciclo
pédia Saraiva do Direito, volume 17, verbete CONCUBINATO 
II, página 265).

E cita os seguintes arestos da mais alta Corte: RTJ 9/ 163, 12/233, 
64/517, 65/134 e 66/765.

Sobre a susomencionada presunção do esforço comum no con
cubinato, imprescindível a transcrição do seguinte acórdão:

“CONCUBINATO. SOCIEDADE DE FATO. PRESUNÇÃO RE
LATIVA DO ESFORÇO COMUM. Na classe operária, urbana 
e rural, há presunção relativa do esforço comum, que inocorre 
na classe média c alta, em que depende de prova a contribuição 
dos concubinos”. (TJRJ, l.° Gr. C. Cív., Emb. na Ap. 8.619, 
reg. em 
RT 540/165.)

Ê, assim, de ser reconhecido o direito pleiteado pela A., conde
nando-se o réu, deixando-se para fase de liquidação a apuração do 
quantum debeatur, levando-se em conta os serviços domésticos pres
tados e a apuração da medida, ou da extensão, em que tais serviços, 
mensuráveis economicamente, poderão ter repercutido em favor do R. 
Consulte-se, sobre esse aspecto, RTJ n.° 80/260 e 81/238.

Observe-se que a restituição pretendida pela A. é medida pelo 
enriquecimento do R. à custa dela é só o que ele enriqueceu devido 
ao esforço dela (cf. ANTUNES VARELA, op. cit., páginas 405 c 407).

18-6-80, rei. PAULO DOURADO DE GUSMÃO —
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Referido autor, para os casos de intromissão em bens ou direitos 
alheios (ut supra), assim se expressa:

“Por conseqüência, nos casos de intromissão em coisa alheia, a 
restituição terá por objeto tudo aquilo que foi obtido à custa do 
titular da coisa, mediante o uso, a fruição ou o consumo inde
vido dela. Se nos proventos acima arrecadados houverem con
corrido, além do uso ou fruição da coisa, outros fatores diferen
tes, como o trabalho, a experiência, o espírito de iniciativa ou a 
perícia do beneficiado, haverá que abater no lucro por ele obti
do a parte correspondente a esses faclores, porque só a diferen
ça se pode, rigorosamente, considerar como alcançada à custa do 
titular da coisa” (op. cit., pág. 409).

Mutatis mutandis, assim se fará a liquidação da sentença para que 
se encontre a mais perfeita c justa retribuição.

Pelo exposto, ., , ,
JULGO PROCEDENTE o pedido para, considerando provada a 

prestação dos serviços por parte da A., condenar o R. a lhe pagar o 
que for apurado em liquidação por artigos, a qual Ievará_ em conta 
os serviços domésticos e a apuração da medida, ou extensão, em que 
tais serviços, estimados economicamente, repercutiram cm favor do R.

e honorários advo-CONDENO o R., também, a pagar as custas 
catícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da conde
nação (CPC, § 3.°).

P.R.I.

Em 25 de março de 1983.

NAG1B SLAIB1 FILHO 
Juiz de Direito
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RENOVATÔRIA DE LOCAÇÃO — RE
TOMADA — RECONVENÇÃO — Pre
sunção não absoluta de sinceridade cm 
javor do retomante que pode ceder com 
prova em contrário — Desnecessidade de 
reconvenção — Pedido de retomada que 
pode ser apreciado com a simples alegação 
do tocador na contestação — Indenização 
do locatário indevida se acolhido o pedido 
de retomada — Dois direitos legítimos em 
confronto na busca da prestação jurisdicio- 
nal — A retomada é prejudicial da reno- 
vatória.
(Sentença do Juiz de Direito José Luiz 
Nunes, confirmada)

1." Vara 
da Comarca 
de Itaperuna - RJ

Vistos etc.,
LUNDGREN IRMÃOS TECIDOS S.A. (CASAS PERNAMBUCA

NAS), firma comercial qualificada na inicial de fls. 2 e 3, ingressou em 
Juízo através de procuradores habilitados, com a presente AÇÃO OR
DINÁRIA DE RENOVATÔRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
contra ADHERBAL CARNEIRO TERRA e sua mulher, também qua
lificados na peça inaugural. O objeto do presente pedido é a renovação 
do contrato de locação da parte térrea do Edifício Itaperuna, de pro
priedade dos réus e situado à Avenida Cardoso Moreira n.° 321, nesta 
cidade. Com o pedido a firma autora juntou cópia do contrato de loca
ção cuja renovação pretende c mais os documentos de fls. 8 a 48. Foi 
determinado a citação dos réus c efetivada esta. Os réus contestaram o 
pedido às fls. 53 a 62, juntando os documentos de fls. 63 a 74, ar- 
güindo em preliminar que a autora não preencheu os requisitos essen
ciais à propositura da ação e, no mérito, disseram da pretensão de 
retomar o imóvel para uso próprio. Formularam os réus, em peça que 
está às fls. 76 a 77, pedido de reconvenção pleiteando a retomada do 
imóvel para uso próprio do réu varão alegando que nele irá instalar e
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explorar REPRESENTAÇÕES, CONSIGNAÇÕES E CONTA PRÓ
PRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E AGROPECUÁRIOS. Ré
plica à contestação às fls. 82 a 85 e contestação à reconvenção às fls. 
89 a 93 dos autos. Saneador às fls. 95, dando as partes como legítimas 
e considerando saneado o processo. Os réus agravaram do despacho 
saneador — agravo retido —, que foi tomado por termo às fls. 112. No 
saneador nomeei Perito o Sr. )OSÉ CÂNCIO BARBOSA SOARES. A 
autora nomeou
FRAGA e os réus nomearam Assistente Técnico o Engenheiro WEL
LINGTON TINOCO MURY c formularam quesitos. O Perito e os 
Assistentes Técnicos indicados foram compromissados (fls. 114, 115 e 
116). A firma autora impugnou às fls. 104 a 107, os quesitos 5.°, 6.°, 
7.° e 8.u formulados pelos réus. A impugnação foi julgada procedente 
pelo despacho de fls. 119 e verso, excluindo-se tais quesitos da apre
ciação dos louvados. A perícia foi realizada e os laudos estão às fls. 
123 a 125, o do Perito, arbitrando em Cr$ 8.000,00 o novo aluguel em 
caso de renovação; o laudo do Assistente Técnico da autora está às 
fls. 131 a 133, arbitrando em Cr$ 2.404,80 o novo aluguel e, o laudo 
do Assistente Técnico dos réus está às fls. 127 a 129, arbitrando em 
Cr$ 8.930,00. Designei em seguida a audiência de Instrução c Julga
mento para o dia 8 de junho de 1977, às 13.00 horas. A autora ingres
sou nos autos com a petição de fls. 136, arrolando testemunhas, pe
dindo esclarecimentos do Assistente Técnico dos réus c expedição dos 
ofícios requeridos às fls. 92. A expedição de tais ofícios foi indeferida 
pelo despacho de fls. 138 e verso, ensejando a interposição de Agravo 
Retido, que foi tomado por termo às fls. 147. Os réus impugnaram o 
valor dado à causa. A impugnação foi autuada em apenso e julgada 
procedente, estabelecendo o valor da causa em Cr$ 84.000,00 e não 
em Cr$ 27.516,00, como consta da inicial. A autora interpôs agravo 
retido desta decisão e o agravo foi tomado por termo às fls. 16 do 
apenso. Complementou a autora a taxa judiciária às fls. 111 da ação 
principal. Na audiência que foi realizada na data aprazada, foram pres
tados esclarecimentos pelo Assistente Técnico dos réus às fls. 153; foi 
tomado o depoimento pessoal do réu varão às fls. 154 a 155 verso e 
tomados os depoimentos das testemunhas arroladas, sendo cinco arrola
das pela autora — fls. 156 a 161 — e duas arroladas pelos 'réus — fls. 
162 a 163 verso. Finda a instrução e diante da impossibilidade da con
ciliação, determinei com base no parágrafo 3.° do artigo 454 do Código 
de Processo Civil, que os debates orais fossem substituídos por memo
riais, designando data para apresentação dos mesmos. Memorial da au
tora às fls. 165 a 167, pedindo a procedência da ação e conscqiiente 
improcedência da reconvenção. Memorial dos réus às fls. 169 a 173, pug
nando pela procedência da reconvenção e, consequentemente, improce
dência da ação.

Assistente Técnico o Contador OTTO TEIXEIRA
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É O RELATÓRIO. DECIDO POIS.

O Juiz depara-se, quando surge, como no caso presente, a hipó
tese de retomada, diante de exercício de dois direitos, o do autor, de 
pleitar a renovação e o do locador de obter o imóvel para o destino 
previsto.

Ocorrendo, como ocorreu o pedido de retomada para uso próprio, 
esta há de ser apreciada antes do pedido de renovação formulado pela 
autora, prejudicial que é de tal pedido. Plenamente desnecessário o 
pedido de reconvenção formulado pelos réus. Tal pretensão seria apre
ciada, como será agora, com a simples alegação na contestação.

No caso em exame, o locador pleiteia retomada para uso pró
prio. Já se tem decidido e hoje é pacífico na jurisprudência, que na 
retomada para uso próprio, milita em favor do retomantc presunção de 
sinceridade. Esta presunção, entretanto, não é absoluta c sim juris ian- 
tum, admitindo prova cm contrário cm Juízo. Resta agora nesta decisão 
verificar se a firma autora ilidiu a referida presunção. Em caso afirma
tivo passará o julgador a apreciar o pedido de renovação e, em caso 
negativo, o pedido da autora não será considerado, concedendo-se a 
retomada.

O retomante pede para uso próprio e para explorar no imóvel 
comércio de ramo diferente do explorado pela firma autora. Além da 
presunção que milita em seu prol, o retomante trouxe cm reforço de sua 
alegação dois depoimentos de pessoas conceituadas nesta comunidade. 
Um, de Aloísio Dias Moreira, atual Presidente do Lions Clube e outro, 
de Alonso Delpino Lopes Filho, Subgerentc do UNI BANCO, nesta 
cidade. O primeiro, em seu depoimento que está por termo às fls. 162 
e verso, diz ter sido convidado para gerenciar a firma cuja instalação 
afirma o réu varão pretender constituir e que tal convite lhe foi feito 
há mais de um ano. O segundo, informa que o réu varão, há dois anos, 
mais ou menos, conversou com ele dizendo da pretensão de montar uma 
firma para explorar o ramo de produtos veterinários c agrícolas e que 
o réu chegou até a pesquisar com o depoente, quando na gerência da 
agência local do UNIBANCO, sobre a linha de crédito ao referido 
ramo de comércio. Diz ainda que o réu varão nesta conversa chegou 
a dizer que pretendia montar sua loja na Avenida Cardoso Moreira. O 
depoimento de Alonso Delpino está por termo às fls. 163 e verso.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela autora — fls. 156 
a 161 —, não ilidem, sequer, a presunção de sinceridade que milita em 
favor dos réus. Também não vislumbro, nos autos, qualquer outra 
prova capaz de tanto.
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Na retomada, ensina IVAN DE HUGO SILVA, o direito do loca- 
dor de escolher o imóvel de sua propriedade que mais lhe convenha é 
amplo. Esclarece ainda o mesmo autor, que a condição decorrente de 
mão ser o cidadão comerciante e desejar sê-lo não importa em insinceri
dade, dado nada impedir a mudança de profissão, hem assim a idade 
avançada ou precário estado de saúde, em razão dos atos de mercância 
serem possíveis através de gerentes ou prepostos.

O réu varão e retomante, é público e notório, foi grande comer
ciante nesta cidade, há anos passados. Comércio de móveis. Também 
é público e notório a privilegiada situação econômica de que goza o 
mesmo. Entendo até, que uma pessoa na situação e com a idade do 
retomante, não deveria voltar ao comércio de porta aberta. Este Juiz 
pcssoalmente não o faria, mas ninguém pode medir a ambição humana.

Sobre a presunção de sinceridade em favor do locador na reto
mada para uso próprio, tal entendimento está até sumulado, constando 
da Súmula 485 do nosso Excclso Pretório. E já que enredamos para o 
campo jurisprudência!, não é demais transcrever alguns arestos:

1 — “Retomada para uso próprio. Sinceridade presumida do lo- 
cador — Locação comercial; a lei que a disciplina não exige prova 
de sinceridade do proprietário locador para o efeito de retomada 
do prédio” (RE 37.548, STF).

2 — “Locação — Renovatória. Pedido para uso próprio feito 
pelo locador. Presunção juris tantum de necessidade a favor do 
locador — Prova de insinceridade não produzida pelo locatário 
— A favor do locador que se opõe à renovação do contrato e 
pede o prédio para uso próprio, existe uma presunção juris tantum 
de sinceridade” (Ap. n.° 84.619 TJSP 2,a CC in Rev. Trib. vol. 
276 pág. 320).

3 — “Locação. Ação renovatória. Retomada para uso próprio. 
Sinceridade presumida, até prova cm contrário. Não se concede 
indenização, em tal caso, nem do fundo de comércio nem das 
despesas da mudança” (STF, DJ de 8-6-59 n.° 127, pág. 2.185).

Na retomada para uso próprio, como é O caso subexame, não é 
devido indenização do locatário, sendo pacífico em nossos Tribunais, 
inclusive da Suprema Corte, tal entendimento: Não cabe indenização 
ao locatário quando a renovação é julgada improcedente em face do 
acolhimento do pedido de retomada do locador" (STF, Rev. For. vol. 
142/164).

O prazo para a desocupação do imóvel no caso de despejo era 
de 6 meses inicialmente. Por força do disposto no art. 19 da Lei n.° 
1.300/50, tal prazo foi dilargado em tantos meses quantos fossem os
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anos da locação, sem poder ultrapassar a um ano. Com e revogação 
da Lei 1.300/50 pelo artigo 42 da Lei 4.494/64, e não tendo sido re
produzido o mencionado artigo 19, voltou o prazo a ser de 6 (seis) 
meses.

DO QUANTO FICOU EXPOSTO e mais que dos autos consta, 
julgo improcedente a ação e procedente a reconvenção c, em consequên
cia, concedo a retomada e decreto o despejo da firma autora, conceden- 
do-lhe o prazo de 6 (seis) meses, após o trânsito em julgado desta 
decisão para a desocupação do imóvel.

Condeno a parte vencida, no caso a autora, no pagamento das 
custas do processo e nos honorários do advogado dos réus, que arbitro 
no mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, tendo em vista que 
a autora estava pleiteando um direito legítimo e só não logrou sucesso 
face à prejudicial contida no pedido de retomada feito pelos réus.

P. R. e intimem-se.

Itaperuna, 4 de julho de 1977

JOSÉ LUIZ NUNES 
Juiz de Direito
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RENÚNCIA — A renúncia vale por si, 
desde o momento em que é comunicada ao 
poder competente para o seu conhecimen
to; não está sujeita a aprovação, nem a 
rejeição e nem muito menos para sua va
lidade ciência ao egrégio Tribunal Regio
nal Eleitoral. A renúncia far-se-á valida- 
mente perante o órgão competente, que é 
a Câmara dos Vereadores. Se porventura 
for formulada perante outro órgão, não 
produz efeitos jurídicos.
(Sentença do Juiz de Direito Ari Jorge 
Moutinho da Costa)

l.“ Vara

"Outra coisa não sou eu, se alguma cojsa 
tenho sido, senão o mais implacável adver
sário do governo do mundo pela violência, 
o mais fervoroso predicante do governo do 
homem pelas Leis”.

(Ruy Barbosa)

Vistos etc.
GETÚLIO IULIANO BORSA UMA, brasileiro casado, comer

ciante, residente na Rua de Álvaro França, 1.729, nesta cidade, atual
mente desempenhando o cargo de Presidente da Câmara Municipal de 
Itaeoatiara, por intermédio de seus advogados, impetrou MANDADO 
DE SEGURANÇA contra o ilustre Senhor CH1BLY CALIL ABRAH1M, 
qualificado na inicial, embasado no parágrafo 21, do art. 153, da 
Constituição Federal, c/c o inciso 111, do art. 35, do Código Eleito
ral (Lei n.° 4.737, de 15 dc julho de 1965) e com o art. l.° da Lei n.° 
1.533, de 31 de dezembro de 1951.

Alega o Impetrante, em resumo:
a) que no dia 13 de janeiro de 1981, o Impetrado, nessa altura 

ainda no exercício legal do mandato de Prefeito Municipal, dirigiu ao 
Exm.° Sr. Presidente da Câmara Municipal o Ofício n.° 010/81;
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b) que no aludido Ofício declara o seguinte: “com o presente, 
venho à presença dessa respeitável Câmara para declarar que resolvi 
renunciar, como renunciado tenho, ao cargo de PREFEITO MUNICI
PAL DE ITACOATIARA, cujo mandato se expiraria a 30 deste mês 
não fora dispositivo constitucional, ora cm vigor, prorrogando-o por 
mais dois anos”;

que mais adiante, ainda através desse Ofício, o Senhor Chibly 
Calil Abrahim asseverou “que permanecerei no exercício do cargo até 
30 deste mês (janeiro), quando, então, considero perfeita e realizada a 
minha renúncia, que a considero irrevogável”;

c) que diante do caráter irrevogável que encarnava essa renúncia, 
o Exm.° Sr. Presidente da Câmara Municipal convocou o Plenário da 
Edilidade para uma reunião que se realizou no dia 15-1-81, na qual, 
consoante resulta comprovado com a cópia da ata anexa, o Poder Legis
lativo de Itacoatiara, dcsincumbindo-sc da competência que lhe impõe 
o inciso II. do art. 20, da Lei n.° 700, de 30-12-67 (Lei Orgânica dos 
Municípios), veio de “CONHECER DA SUA RENUNCIA”;

d) que nessa ata, está expresso o seguinte texto: “Também de 
acordo com o convocação foi lido e dado ciência ao Plenário da Casa, 
a renúncia do Sr. CHIBLY CALIL ABRAHIM, do cargo de Prefeito 
Municipal, em CARÁTER IRREVOGÁVEL";

c) que com essa providência adotada pelo Plenário da Câmara 
Municipal, esta se revelou consumada c legalmentc perfeita, sobretudo 
depois que expirou o dia 30-1-81, até quando essa autoridade perma
necería no cargo;

f) que à vista disso, resulta evidente que, a partir de 31-1-81, o 
cargo de PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA está vago;

g) que por isso o Impetrante que foi eleito Presidente da Câmara 
Municipal de Itacoatiara, deve assumir a Prefeitura Municipal, como 
substituto legal do Prefeito que é;

h) que embora o Impetrado não seja mais Prefeito, já que o cargo 
se encontra vago, esse cidadão vem se negando c impedindo que o 
Impetrante assuma a Prefeitura Municipal, chegando ao ponto, para 
consumar a sua Ilegalidade, de chamar os policiais do município para 
impedir que o Impetrante se aproxime do prédio da Prefeitura:

i) que por outro lado o cargo de Vice-Prcfeito está vago há bas
tante tempo;

Instruindo o pedido o Impetrante trouxe a documentaão de fls. 
06 usque 16.

Notificado o Impetrado, o honrado Senhor CHIBLY CALIL 
ABRAHIM, no prazo legal, informou em síntese o seguinte:
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a) que o Impetrante não pode, jamais, ter interesse e legitimidade, 
porque sem capacidade legal para vir a Juízo impetrar Mandado de Se
gurança que lhe assegure pretenso direito líquido e certo de ser o meu 
substituto, no cargo de Prefeito, como Presidente da Câmara que se 
diz ser;

b) que o Impetrante exercia o cargo de Secretário da Câmara Mu
nicipal de Itacoatiara, nos dois (2) anos últimos, da legislatura que se 
expiraria a 51 de janeiro de 1981, não fosse a Emenda Constitucional 
n.° 14, dc 11 de setembro de 1980, que prorrogou, até 31 de janeiro 
de 1983, os mandatos dos prefeitos e vereadores;

c) que em data de l.° do corrente mês a ilustre Câmara Municipal, 
em maioria absoluta eventual, elegeu presidente o Impetrante;

d) que tal eleição para a mesa da Câmara Municipal é nula, inexis
tente ex radice, por conculcar flagrantemcnte os artigos 30, letra h, da 
Constituição da República Federativa do Brasil e 6.°, § l.°, do Regi- 
mente Interno da Câmara Municipal de Itacoatiara;

essa vacância não see) que o cargo de Prefeito não está vago, que ^ 
objetivou por motivos óbvios perfeitamente justificáveis, nos termos do 
Ofício encaminhado pelo Impetrado a este Juízo, em data de 30 de 
janeiro de 1981;

f) que por outro lado, a autoridade competente para conhecer da 
renúncia ou pretensão da renúncia, seria o Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral, que dela não tomou conhecimento;

g) que é justamente o Excelentíssimo Senhor Desembargador Pre
sidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral que declara, em termos 
claros e precisos: “também, não ficou vago o cargo de prefeito, uma

este desistiu de renunciar conforme comunicação feita a estevez que
Tribunal” “afinal não houve renúncia e assim não podia ocorrer a
eleição”;

h) que essa decisão, tomada, com amparo no art. 4.°, da Lei 
n.u 4.348, de 26-6-64, passou em julgado, porque contra ela, até hoje, 
não houve o recurso previsto na mesma Lei;

i) que o Impetrado espera seja negada a Segurança em virtude do 
cargo de Prefeito Municipal de Itacoatiara não se achar vago, confor
me, inclusive, decisão do Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral passada em julgado, c, portanto, impos
sível de ser atacada.

As informações vieram acompanhadas dos documentos de fls. 27
usque 52.

Às fls. 21, determinei vista ao representante do Ministério Público, 
ü Doutor Flávio de Azevedo Tribuzy, honrado e zeloso Promotor 

de Justiça, cm brilhante c sucinto parecer, pronunciou-se às fls. 54 
usque 56, argumentando que:
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“Não nos cabe apreciar aqui lal mérito; uma vez que a validade 
ou não da eleição do requerente Getúlio Juliano Borsa Lima, ante- 
riormcntc secretário, para o cargo de Presidente do Legislativo Mu
nicipal, poderia, se for o caso, ser objeto de outra demanda judiciá
ria, nunca objeto de estudo nestes autos;
A renúncia do Sr. Chibly Calil Abrahim foi apresentada, à Câ
mara Municipal de Itacoatiara, que dela tomou conhecimento, em 
caráter irrevogável e como tal não pode ser modificada, não pode 
ser desfeita, vez que a unanimidade dos dicionaristas pátrios ensi
nam que ‘Irrevogável — adj. 2 gên. — que não se pode revogar; 
que não se pode anular’ (Dicionário Brasileiro Contemporâneo de 
Francisco Fernandes, 2.“ edição, 1970);
Assim a própria lógica não permite que se aceite a desistência da 
renúncia do Sr. Chibly Calil Abrahim, tendo cm vista o absurdo 
de tentar revogar o irrevogável”.

O competente agente ministerial, em seu parecer opina pela con
cessão da segurança, no qual conclui:

“Do exposto conclui-se que a renúncia do Sr. Chibly Calil 
Abrahim do cargo de Prefeito de Itacoatiara é ato perfeito e aca
bado, não havendo meios de torná-lo sem efeito, pelo que enten
demos que o cargo de Prefeito Municipal de Itacoatiara deva ser 
de logo passado ou melhor dizendo, entregue ao Presidente da 
Câmara por se encontrar vago. Assim opinamos por entender ser 
tal decisão da mais lídima c inteira JUSTIÇA”.

Contados e preparados, vieram-me os autos conclusos para sen
tenciar.

Ê o Relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por GETÚLIO JU

LIANO BORSA LIMA contra o Senhor CHIBLY CALIL ABRAHIM, 
com a finalidade de assumir o cargo de Prefeito Municipal de Itacoatia
ra, na qualidade de substituto constitucional do Impetrado.

O Impetrante na peça inaugural argumenta que o Impetrado no 
dia 13 de janeiro de 1981, ainda no exercício legal do mandato de 
Prefeito Municipal, dirigiu ao Exm.“ Senhor Presidente da Câmara Mu
nicipal de Itacoatiara o Ofício n.° 10/81, renunciando ao cargo de Pre
feito Municipal de Itacoatiara.

Este o Ofício:

“Senhor Presidente: Com o presente venho à presença dessa res
peitável Câmara para declarar que resolvi renunciar, como renun-
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ciado tenho, ao cargo de PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOA- 
TIARA, cujo mandato se expiraria a 30 deste mês, não fora dis
positivo constitucional, ora em vigor, prorrogado-o por mais dois 

Rogo, assim, de logo, as medidas pertinentes dessa Edilidadc 
para a escolha do meu Sucessor, ponderando, no^ entanto, que per
manecerei no exercício do cargo até 30 deste mês, quando, então, 
considero perfeita e realizada a minha renúncia, que a considero 
irrevogável. Ao ensejo, quero externar o meu reconhecimento à 
compreensão de V. Ex.a c dos seus dignos pares no tratar dos 
assuntos de minha iniciativa e que diziam respeito aos interesses 
da coletividade itacoatiarense, e, ainda, o empenho dessa Casa 
em manter Comigo a mais perfeita harmonia. Na oportunidade que 
se oferece aproveito para expressar a V. Ex.“ os meus protestos 
da mais alta consideração e apreço. Chibly Calil Abrahim — Pre
feito Municipal”.

Percuciente exame dos autos trouxe a tona a indagação preliminar 
se cabe ao Tribunal Regional Eleitoral ou à Câmara Municipal o co
nhecimento da renúncia para sua validade, ou não?

Para respondermos a essa indagação torna-se necessário transcrever 
o art. 20 da Lei n.° 700, dc 30 de dezembro de 1967 (LEI ORGÂNICA 
DOS MUNICÍPIOS), que diz, taxativo:

"Cabe privativamente à Câmara Municipal:

I. eleger sua Mesa, regular a própria política, votar o Regimento 
Interno, e organizar sua Secretaria, nomeando os respectivos funcio
nários e fixando-lhes atribuições e vencimentos;

II. dar posse ao Prefeito, conhecer da sua renúncia, suspendê-lo 
do exercício do cargo e conceder-lhe licença para ausentar-se do 
município” (grifa-se)

anos.

Através dos documentos dc fls. 8 usque 9, o Poder Legislativo de 
Itacoatiara, desincumbindo-se da competência que lhe impõe o inciso II 
do artigo acima mencionado, veio dc ‘ CONHECER DA SUA RE
NUNCIA", isto no dia 15-1-81, conforme ata, que está expresso o 
seguinte texto:

“Também de acordo com a convocação foi lido c dado ciência ao 
Plenário da Casa, a renúncia do Sr. CHIBLY CALIL ABRAHIM. 
do cargo de Prefeito Municipal, em CARÁTER IRREVOGÁVEL”.
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Cumprindo essa providência, a renúncia se revelou consumada c 
legalmentc perfeita. A renúncia vale por si, desde o momento em que 
é comunicada ao poder competente para o seu conhecimento; não está 
sujeita a aprovação, nem a rejeição e nem muito menos para sua vali
dade ciência ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. A renúncia far-se-á 
validamente perante o órgão competente, que é a Câmara dos Vereado
res. Se porventura for formulada perante outro órgão, não produz 
efeitos jurídicos.

Digno de nota é que a renúncia foi formulada em caráter irrevogá
vel, significa dizer que jamais poderá ser desfeita. Esta interpretação 
não se presta a dúvidas. Impõe-se, pela sua clareza.

IRREVOGÁVEL — Que não é suscetível de revogação. Que se 
não pode anular ou desfazer. O mesmo que irretratável. (|osé 
Náufel, in Novo Dicionário /urídico Brasileiro, pág. 116.)

A preliminar argüida pelo Impetrado de que o Impetrante é Presi
dente da Câmara Municipal de Itacoatiara através de uma eleição nula 
e inconstitucional, não merece acolhimento e nenhuma apreciação neste 
processo. Deverá o interessado na mencionada nulidade promover a 
competente ação para discutir na esfera do ludiciário a validade ou não 
da eleição.

O Impetrado informa que o cargo de Prefeito Municipal de Itacoa
tiara não está vago, isto conforme decisão do erudito Desembargador 
José de Jesus Ferreira Lopes, que numa demonstração de sua vasta 
sabedoria jurídica afirmou no despacho de fls. 47 usque 49. Desse 
respeitável despacho, consta ainda que Sua Excelência suspendeu 
os efeitos da liminar concedida por este Juiz, a qual sustava os efeitos 
do Edital de Convocação publicado pelo Presidente da Câmara Muni
cipal de Itacoatiara. Aludido Edital era convocando os eminentes verea
dores para uma reunião extraordinária, para realização da eleição a 
fim de preenchimento dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito. Como 
então afirma-se que o cargo de Prefeito de Itacoatiara não está vago?

Afirma ainda o Impetrado que a mencionada decisão transitou 
em julgado.

Manifestando-se sobre coisa julgada c recurso escreve o brilhante 
jurista PONTES DE MIRANDA:

"Diz-se que transita em julgado a decisão quando dela não mais 
cabe recurso, ou se é irrecorrível (coisa julgada formal). Se ainda 
cabe algum recurso e foi interposto, não há coisa julgada formal” 
(in Comentário ao Código de Processo Civil, tomo V — Edição 
Forense — pág. 145).
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Através da imprensa tive ciência que o conspícuo advogado JOSÉ 
CARDOSO DUTRA, interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra 
o despacho.

As informações do Impetrado visam, exclusivamente, tumultuar o 
processo, ao saber de ilações inconsistentes.

A Lei n.° 1.533, de 31-12-51, sustenta que:

"Art. P Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que ile
galmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou hou
ver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que 
categoria for c sejam quais forem as funções que exerça”.

Sendo o Impetrante Presidente da Câmara Municipal de Itacoatia- 
ra, resulta cristalinamente comprovado possuir direito líquido e certo 
para requerer o pedido de segurança.

Estabelece o art. 9.° da LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS
que:

“Substituirá o Prefeito, automaticamente, nos seus impedimentos, 
o Vice-Prefeito, o Presidente da Câmara Municipal, e, nos impedi
mentos destes, seu substituto legal”.

O que é Direito Líquido e certo?
Para respondermos a essa indagação não podemos prescindir do 

magistério do mestre SÉRGIO SAHIONE FADEL, in Teoria e Prática 
do Mandado de Segurança, 2.a ed., pág. 21, que afirma:

“Direito Líquido e certo é o que está na lei e que decorre da 
norma legislativa, lato sensu, aí entendido o vocábulo lei como todo 
ato normativo geral e impessoal, expedido pelo Poder Público”.

O renomado PONTES DE MIRANDA, in Comentários à Consti
tuição, vol. III, pág. 335, ensina que:

“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que 
está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o 
exame de provas em dilação, que é, de si mesmo, concludente e 
inconcusso”.

A jurisprudência não discrepa desses entendimentos doutrinários. 
Ela é mansa e pacífica. Vejamos o que afirma SÉRGIO SAHIONE 
FADEL, in obr. cit., pág. 23:
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“A questão da liquidez e certeza do direito defensável pelo man
dado dc segurança 6 pacífica na jurisprudência, no sentido de que 
os fatos não sejam controvertidos, por mais intrincada que seja a 
quaestio juris, o remédio pode ser utilizado”.

Tendo o Impetrado renunciado ao cargo de Prefeito Municipal 
deste Município é inconcebível que o Impetrante ainda não tenha assu
mido o mencionado cargo. O Impetrado pratica uma verdadeira ilega
lidade, violando de maneira flagrante o art. 328 do Código Penal.

JORGE SALOMÃO, in Execução de Sentença em Mandado de 
Segurança, pág. 47, afirma que:

“Ilegalidade é a desconformidade do ato com a lei, cm sentido 
amplo. Compreende tanto a insubmissão do ato à Constituição, 
como à lei ordinária e aos atos normativos em geral”.

O insigne mestre SÉRGIO SAHIONE FADEL, m obr. cit., pág. 43, 
taxativamente afirma:

“O ato ilegal é o que se pratica contra a lei. Se o dispositivo 
legal dá uma forma e o executor não o faz atuar, está-se diante de 
uma ilegalidade. Já o abuso de poder, não há lei, o ato é praticado 
como se a autoridade legislasse e criasse uma situação não pre
vista nem autorizada anteriormente”.

Incxiste dúvida que o Impetrante tem Direito Líquido e Certo 
para assumir a Prefeitura Municipal.

O mandado dc segurança, como se sabe, 6 o “remédio heróico” 
para a defesa de direito certo e incontestável, ameaçado ou violado, por 
ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. 
Tem como pressupostos, liquidez e certeza, com seus correlatives ilega
lidade ou abuso de poder.

Assim sendo, merece concedida a segurança ao Impetrante.
O comportamento retilíneo do Doutor Promotor de Justiça, me

rece destaque, que numa demonstração de total imparcialidade opinou 
favoravelmente à pretensão do Impetrante, orientado pela obrigação 
imposta pelo cargo de dar o direito àquele que é o seu verdadeiro 
titular.

Não que o cumprimento de uma obrigação reclame aplausos; não 
que a eclosão de um ponto de vista com fulcro nos princípios da hones
tidade precise de loas para ganhar o beneplácito da coletividade, por
que agir corretamente é obrigação de todos, dispensando, portanto, o 
julgamento correto, qualquer ovação.

Mas. numa situação em que se pretende fazer valer um tipo de 
arma, que embora não mais se permite seu uso ainda é assaz perigosa,
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merece destaque a apreciação desapaixonada dispensada à questão, que 
ensejou a conclusão honesta, repudiando a pretensão do Impetrado de 
querer permanecer no cargo, onde ele próprio renunciou de livre e 
espontânea vontade.

Personalidades assim honram o Ministério Público. Dignificam a 
Justiça. Enobrecem qualquer profissão. Quando ainda jovem 
mesmo

servem
de exemplo aos mais velhos.

PIERO CALAMANDREI, in Eles, os Juizes Vistos por Nós, os 
Advogados — tradução de Ary dos Santos, no qual o grande italiano 
realça a nobreza do cargo de Promotor de Justiça.

Merece transcrito numa apologia ao brilhante Agente Ministerial
que emitiu o parecer:

“Entre todos os cargos judiciários, o mais difícil, segundo me 
parece, é o Ministério Público. Este, como sustentáculo da acusa
ção, devia ser tão parcial como um advogado; como guarda infle
xível da lei, devia ser tão imparcial como um juiz. Advogado sem 
paixão, juiz sem imparcialidade, tão é o absurdo psicológico no 
qual o Ministério Público, se não adquirir o sentido de equilíbrio, 
se arrisca, momento a momento, a perder, por amor da sinceridade, 
a generosa combatividade do defensor, ou por amor da polêmica, a 
objetividade sem paixão do magistrado”.

Pelo exposto e o mais que dos autos constam, em princípios de
segurança impetrada pordireitos aplicáveis à espécie, CONCEDO _

GETÜLIO JULIANO BORSA LIMA contra o Senhor CHIBLY CALIL 
ABRAHIM, determinando que o IMPETRADO transmita ao IMPE
TRANTE o cargo de PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA, 

qualidade de substituto constitucional do mesmo.
Comunique-se por ofício, o inteiro teor desta sentença ao Impe

trado, para que cumpra como nela se contém e declara.

na

Publique-se, Registre-se e Intimem-se

Itacoatiara, 26 de fevereiro de 1981

ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA 
Juiz de Direito da 1.* Vara e Juiz Eleitoral da 3.* Zona.
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RESPONSABILIDADE CIVIL:2." Vara Cível da 
Comarca de Nova Iguaçu INDENIZAÇÃO COM BASE EM CON- 
Proc. 14.349 (l.° Ofício) TRATO DE TRANSPORTE

Contrato de transporte entre vítima (Auto
ra) e Ré — desnecessidade de prova pela 
exibição de bilhete de passagem. Admitidas 
todas as provas permitidas em direito, não 
elididas as declarações constantes do regis
tro de ocorrência policial pela contraprova 
da Ré, convalida-se a presunção de ser a 
vítima passageira do coletivo de proprie
dade da empresa transportadora 
Despesas hospitalares devem ser comprova
das pela Autora, bem como existência de 
danos. Atendimento em nosocômio público 
invalida o pedido de despesas hospitalares. 
Laudo pericial: a impugnação, quanto ao 
aspecto técnico, deve ser feita com funda
mento em laudo de assistente técnico. A 
simples afirmação do advogado, por atéc- 
nica, não invalida as informações daquele. 
Para o efeito do pagamento das pensões 
vincendas é computado o período de vida 
provável, restante, da vítima, calculado com 
base na idade prevista para a aposentado
ria compulsória, tendo em vista ser a mes
ma funcionária pública, isto é, 70 anos, à 
vista da redução em 30% da capacidade 
laborativa da mesma.
(Sentença da Juíza dc Direito Lia Pantoja 
Milhomcns, confirmada unanimemente)

AÇAO DE INDENIZAÇÃO

Vistos etc.
LÚCIA MARIA FELICIANO DA SILVA ajuizou aç5o de indeni

zação, em rito sumaríssimo, a 26 de março de 1981, contra a VIAÇÃO
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NOSSA SENHORA DA PENHA LIMITADA e a COMPANHIA BRA
SIL DE SEGUROS GERAIS, visando a receber, da primeira, indeni
zação por responsabilidade objetiva cm consequência de contrato de 
transporte e, da segunda, percentual por incapacidade a ser apurada, 
no que concerne ao bilhete de seguro obrigatório n.a 6.746.072 — 
SEGURO OBRIGATÓRIO — DPVAT, tendo como fundamento fático 
o acidente dc que foi vítima por volta das 10:00 horas do dia 29 de 
junho de 1976, quando, ao viajar como passageira do veículo coletivo 
placa FI-0224 — ordem 4.544, dirigido por Antônio Pinto do Nasci
mento, prontuário n.° 197.245 — RI. de propriedade da l.a Ré, houve 

colisão deste com um autocarga, trazendo-lhe inúmeras sequelas,
coluna cervical, além de

uma
segundo alega: traumatismo craniano, lesão na ,
escoriações e entorses em ambos os braços dc que resultam incapacidade 
parcial e definitiva para o exercício dc suas atividades laborais. Resume 
o pedido, em relação a cada uma das Rés a fls. 03.

Com a inicial vieram os documentos dc fls. 07/11.
Regularmente citadas (fls. 13/15), compareceram à Audiência de 

Conciliação ou Instrução e Julgamento realizada a 29-4-1981, tendo sido 
levados a efeito os atos descritos na Ata de fls. 25, havendo a 1.* Ré 
apresentado contestação, acostada a fls. 17, alegando, em síntese, a im- 
procedência da inicial, negando a existência de contrato de transporte 
entre ela e a Autora, por inexistir a prova inequívoca de sua condição 
de passageira, segundo alega, ao mesmo tempo que, ad cautelam, impugna 
a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que inexiste 
dano a indenizar, especialmente no que toca a despesas hospitalares 
ou dano estético, enfim, pugnando por negação geral, acostando os 
documentos de fls. 21/23, tendo apresentado o patrono da 2.a Ré a 
procuração (fls. 24).

Decidida pelo Juiz, na Audiência a requerida realização da perícia 
médica pela Autora, foi designado perito. A fls. 26, indicação de Assis
tente Técnico da 1.“ Ré c seus quesitos, havendo substituição do louvado 
oficial a fls. 29, com apresentação dos quesitos da Autora a fls. 30. 
Termo de compromisso a fls. 31 e auto de diligência a fls. 32.

A fls. 33 foi acostado termo dc Acordo entre a Autora e a 2.a Ré, 
COMPANHIA BRASIL DE SEGUROS GERAIS, cm que a primeira dá 
à última plena, raza c total quitação do débito cobrado nestes autos, 
acordo este homologado por sentença a fls. 34. determinando fosse dada 
baixa na distribuição por exclusão da mesma da lide.

A fls. 35/41 veio o laudo do perito do Juízo, tendo junto uma 
cópia xerox do doc. de fls. 09, também xerox sem autenticação, com o 
mesmo concordando a Autora (fls. 46) e discordando a !.a Ré (fls. 
50/52). impugnando-o.

A fls. 55/56. respondendo à impugnação, novamente vem aos autos 
o perito, complementando c ratificando todas as conclusões do laudo
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apresentado na oportunidade própria, novamente se pronunciando a 
1-* Ré (fls. 59).

Realizou-se a Audiência de Instrução e Julgamento a 01 de julho 
dc 1982, com os atos descritos na Ata acostada a fls. 61.

TUDO VISTO E EXAMINADO:

Foram atendidas todas as condições da ação e pressupostos pro
cessuais, tendo sido eleito pela Autora o foro do seu domicílio, nos 
termos do parágrafo único do art. 100, do Código de Processo Civil, 
estando as partes bem representadas.

Excluída do feito a 2.* Ré, COMPANHIA BRASIL DE SEGU
ROS GERAIS, por sentença homologatória de acordo de fls. 34, pros
segue o mesmo somente em relação à i.‘ Ré, cujo fundamento do pe
dido é o vínculo contratual de transporte entre esta última e a Au
tora, ambas ratificando, em razões orais, as alegações da inicial e da 
contestação, respectivamente, acrescendo o Advogado da Viação Nos
sa Senhora da Penha Limitada que há decisões jurisprudenciais no sen
tido de não ser prova bastante desse vínculo obrigacional o simples 
registro de ocorrência policial e, quanto ao laudo pericial, não lhe dá 
valor pelos seus fundamentos, que impugnou na ocasião própria.

Não alega a 1.' Ré responsabilidade de terceiro no acidente, para 
se eximir da culpa presumida, nos termos da Súmula 187 do Supremo 
Tribunal Federal. Nega, integralmente, a existência de contrato de 
transporte com a Autora, impugnando a prova por esta carreada para 
os Autos, por dizê-la imprestável a esse fim: não que não lhe haja 
reconhecido validade documental. Quanto a isso não opõe óbice, reco
nhecendo-lhe a autenticidade, o que se substitui à autenticação ou 
conferência determinada no art. 365 do Código de Processo Civil.

A propósito, preleciona FRAN MARTINS:

“178. Prova do contrato de transporte.
CONTRATO CONSENSUAL, o transporte admite qualquer prova 
permitida cm direito. Gerando o acordo dc vontades obrigação para 
o transportador de conduzir a coisa ou pessoa de local para outro, 
no transporte de coisas o meio hábil para provar o recebimento 
da mercadoria por parte do transportador é o conhecimento de 
frete, de que trata o Dec. n.° 19.473, de 10 de dezembro de 1930; 
no de pessoas, o bilhete de passagem, expedido pelo transportador 
em benefício do passageiro, prova o pagamento do preço c dá ao 
passageiro o direito de exigir daquele a execução do contrato, ou 
seja, a sua remoção de um lugar para outro. Casos existem, en
tretanto, em que não são expedidos documentos para atestar a
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entrega da coisa ou o recebimento do preço: é o que se verifica 
por exemplo, com certos transportes urbanos, em que a pessoa 
efetua o pagamento estipulado por ocasião de entrar ou de sair 
do veículo, sem que nenhum documento escrito seja dado. ... O 
bilhete de passagem é simplesmente um título de legitimação que, 
atestando o pagamento do preço, assegura ao portador o direito de 
ser transportado de um local para outro.” (In Contratos e Obriga
ções Comerciais, 2.* ed., revista e atualizada, Forense, Rio, págs. 
235/236.)

Na verdade ficou provado, pela Autora, que era passageira do 
ônibus de placa FI-0224, de propriedade da l.a Ré, por ocasião dos 
fatos, documentalmente (fls. 08), dando notícia a autoridade policial de 
que a mesma foi medicada no Hospital Rocha Faria. Assim, incide o 
disposto no art. 364 do Código de Processo Civil:

“Art. 364. O documento público faz prova não só da sua forma
ção, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcio
nário declarar que ocorreram em sua presença”.

Combinando-se com o inciso III do art. 365, do mesmo Codex, eis 
a prova documental perfeita, a fls. 08, do contrato de transporte:

“Art. 365. Fazem a mesma prova que os originais:

UI — as reproduções dos documentos públicos, desde que auten
ticadas por oficial público, ou conferidas em cartório, com os 
respectivos originais”.

A cópia juntada a fls. 22 não elide a documentação apresentada 
pela Autora, não se considerando, sequer, documento e, sendo assim, 

é prova. Além do que, as alegações da 1.* Ré, na negativa da 
existência de vínculo contratual entre ela e a Autora caem no vazio, 
quando não demonstrou não ser a mesma passageira de ônibus de sua 
propriedade, pois, in casu, o ônus da prova contrária a esse fato evi
denciado lhe incumbia. Ê essa a jurisprudência assente no Supremo Tri
bunal Federal, conforme demonstra o paradigma, que é o Acórdão no 
Recurso Extraordinário n.° 87.978 — RJ (in RTJ 86/343).

Assim, evidenciada a condição de passageira da Autora, não negada 
pela 1.11 Ré a condição de proprietária do ônibus nem de preposto seu 
o motorista envolvido no evento, tenho como procedentes as alegações 
da inicial, referentemente à responsabilidade objetiva da VIAÇÃO 
NOSSA SENHORA DA PENHA LIMITADA.

No que concerne aos itens 2 e 3 de fls. 03, quanto ao pedido 
relativo à responsabilidade da 1.” Ré, contudo, não restaram provados

nao
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os aludidos danos e despesas hospitalares, até mesmo esclarecido a fls. 
08 que o atendimento se deu cm hospital público (Rocha Faria).

Não reconheço os motivos de impugnação do laudo pericial visto 
que são atécnicos, a propósito do que deveria dizer o Assistente Téc
nico pela 1.* Ré indicado mas que, até o final, não veio aos autos.

Adoto o laudo pericial de fls. 35/41 para reconhecer^uma redução 
de 30% em sua capacidade laborativa, sendo as pensões vincendas 
calculadas, nesta percentagem, sobre o salário da Autora à data da Sen
tença e, as vencidas, na mesma percentagem, sobre o salário da Autora, 

época do evento, corrigido monetariamente na forma do salário de 
referência ou valor de referência da data da Sentença, com reajustes 
proporcionais aos
provável da mesma, com juros moratórios na forma da Súmula 163. 
do Supremo Tribunal Federal.

na

futuros aumentos salariais, pelo tempo de sobrevida

ISTO POSTO

IULGO PROCEDENTE, em parte, a ação de indenização proposta 
LÚCIA MARIA FELICIANO DA SILVA contra VIAÇÃO NOSSA 

SENHORA DA PENHA LIMITADA, ambas já qualificadas, nesta 
Vara, nestes autos, no Cartório do l.° Ofício, registrada sob o n.° 14.349, 
para reconhecer-lhe o seguinte, dos pedidos deduzidos na inicial:

— Pensões vencidas e vincendas na base de 30% sobre o salário 
efetivamente percebido pela Autora à época do evento, corrigidas 
monetariamente as primeiras pelo valor-dc-rcferêricia da data desta Sen
tença, sendo as segundas pelo salário atual da Autora, reajustadas na 
mesma proporção, sempre que ocorrer majoração salarial, nos termos 
da legislação do Estado do Rio de Janeiro, já que é funcionária pública. 
Tal direito que reconheço decorre do fato de haver ficado provado o 
contrato de transporte entre Autora e 1.* Ré, bem como ocorrência de 
dano traduzido na redução de 30% da sua capacidade laborativa, de 
acordo com o laudo de fls. 35/41, que adoto, aplicando se nos cálculos 
as Súmulas 314 e 490 do Supremo Tribunal Federal.

— Juros moratórios de 6% a.a., a partir da citação, nos termos 
da Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal.

— Sobrevida provável: tratando-sc de funcionária pública, esta
belecido o limite de idade de setenta anos para aposentadoria compul
sória c, tratando-se de redução dc capacidade laborativa, tomo por 
paradigma de sobrevida provável a diferença entre aquela idade limite 
e a idade da Autora à época dos fatos, estabelecendo que as pensões 
serão pagas durante 39 (trinta e nove) anos, a contar de 29-6-1976.

A Empresa VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA PENHA LIMITADA 
deverá adquirir Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs) 
no montante da dívida, para garantia da prestação, incluindo principal, 
correção monetária, juros moratórios e prestações vincendas c vencidas.

por
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Determino seja dada baixa na Distribuição quanto à 2* Ré, COM
PANHIA BRASIL DE SEGUROS GERAIS, uma vez que foi excluída 
da lide pela Sentença Homologatória de fls. 34, transitada em julgado.

Custas e honorários de Advogado, que arbitro em 10% sobre o 
valor total da condenação, a cargo da l.“ Ré, Viação Nossa Senhora 
da Penha Limitada, incluindo principal e juros e correção monetária 
da condenação.

P.R.I.

Nova Iguaçu, 6 de setembro de 1982.

LIA PANTOJA MILHOMENS 
Juíza de Direito
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julgamento do mérito, fazendoo com âncoras nos artigos 267-IV c § 
3.° do Código de Processo Civil, pela mais absoluta ausência de pos
sibilidade jurídica do pedido, ressalvando-lhes o direito, se ainda possível 
e viável, de pleitear as perdas e danos decorrentes da pretensa inexe- 
cução da obrigação, em ação própria e contra quem de direito.

Por via de conseqüência e amparado no artigo 52-VIII da Lei 
n.° 6.649/79, julgo procedente o pedido de Retomada proposta por 
Jorge Silva e sua mulher, para condenar os RR. Reidinel Rodrigues 
Areas e sua mulher e Geraldo André dos Santos c sua mulher a deso
cuparem o imóvel descrito na escritura de cessão de direitos hereditários 
de fls. 5/6 v. dos autos de n.° 2.649, assinando-lhes o prazo de 30 
(trinta) dias para tanto, atento ao disposto no artigo 53 — § 5.° do 
mesmo diploma legal.

As custas da Ação de Preferência e os honorários arbitrados em 
20% sobre o valor dado à causa, serão suportados, proporcionalmente, 
pelos RR. da mesma.

As custas da Ação de Preferência e os honorários arbitrados em 
10% sobre o valor dado à causa, serão pagos pelos AA. da mesma, tudo 
em face ao princípio da sucumbência contido no artigo 20 do estatuto 
processual civil.

P.R.I

Casimiro de Abreu, 15 de outubro de 1982..

RE1NALDO RIBEIRO DA SILVA 
Juiz de Direito
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Indevido o salário-família ao Trabalhador 
Rural por falta de legislação específica e ina- 
plicabilidade do artigo 165-11 da Constitui
ção Federal, norma de conteúdo meramente 
programático.
(Sentença do Juiz do Trabalho Edson de 
Arruda Câmara)

Junta dc Conciliação 
e Julgamento de 
Nazaré da Mata - PE

ATA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO 
n.° 1.491/82

Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e 
oitenta e dois às 10.20 horas, estando aberta a audiência da Junta de 
Conciliação e Julgamento desta Cidade, na sua respectiva, na Praça 
Fernando Ferreira n.° 23, com a presença do Sr. Presidente, Dr. Edson 
de Arruda Câmara — Juiz do Trabalho — Benedito Arcanjo da Silva 
— vogal dos empregados e Alberto Jorge de Oliveira Estelita — vogal 
dos empregadores foram, por ordem do Sr. Presidente, apregoados os 
litigantes, Sebastião Marcolino Ferreira e outros (38), reclamantes, e En
genho Ventura, reclamado. Ausentes as partes. Instalada a audiência, 
relatado o processo, o MM Juiz colheu o voto dos senhores vogais e 
proferiu a seguinte decisão:

Vistos etc...
Os reclamantes... (omissis) pedem contra o ENGENHO VENTURA 

o pagamento de salário-família conforme inicial de fls. 02/09. Regular
mente notificado, o reclamado compareceu à audiência e se defendendo 
alegou os fatos constantes da contestação de fls. 180/185. A Junta 
dispensou a prova por se tratar de matéria de direito. Não houve acordo. 
Em razões finais as partes se reportaram. Alçada fixada cm 10 valores 
de referência.

É o relatório.
Decidimos:
Questão puramente de direito, decidimos dc plano.
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Separação consensual em que um dos côn
juges pleiteia a sua não homologação sob 
pretexto de que, "variando as circunstân
cias contemporâneas, há viabilidade de sua 
modificação nas suas condições modified- 
veis, ante a cláusula rebus, após a sentença 
homologatória".
Tratando-se de contrato (ou acordo) depen
dente de homologação, poderá o fuiz inter
vir,' no interesse da família, na desconsti- 
tuição voluntária, vez que é através da ho
mologação (conditio iuris) que se dá efi
cácia ao pactuado.
(Sentença do Juiz de Direito Luiz Carlos 
Salles Guimarães, confirmada, por maioria, 
pela 5.* Câm. Cív. do TJERJ)

Proc. n.° 68.854
1. C.M.
2. M.V.B.M.

Vistos etc.
Separação Consensual aforada por C. M. c sua mulher M. V. B. M., 

mediante as cláusulas e condições avençadas no pedido inicial às fls. 
2 usque 4. Pedido ratificado às fls. 9. Peticiou a mulher, às fls. 12, noti
ciando o descumprimento do acordado na cláusula 4.*, do acordo, pre
tendendo sua não homologação “até que se defina melhor e mais segura 
forma de assegurar os direitos da suplicante...” (Verbis, fls. 12, in 
fine). O varão, às fls. 13, requereu a expedição de guia, efetuando o 
depósito da importância a que se obrigara, como se vê de fls. 16. De 
novo ingressou aos autos o varão, fls. 18/20, com os does. de fls. 21/22, 
alegando haver dado exato cumprimento ao avençado, sustentando, ou- 
trossim, a irretratabilidade unilateral do acordo da separação, após rati
ficação, referindo doutrina e jurisprudência em prol do alegado, reque
rendo ao final, a sentença homologatória; reiterou a mulher, às fls. 
23/24, com os does. de fls. 25/26, a pretensão anterior da não homo
logação do acordo da separação, e, às fls. 29/30, adunou novos does. 
(fls. 31/32) noticiadores da existência de avisos de cobrança judicial
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cm face do varão. Nova petição da mulher às fls. 33/35, insistindo na 
pretensão antes formulada, alegando haver o acordo malferido o art. 
404 do CC e a Súmula 379 do STF, referindo, outrossim, ao art. 7.° 
§ 2.°, da Lei 6.515/77. Oficiou o MP, às fls. 39, no sentido da homo
logação, face à inaceitabilidade da retratação unilateral. Voltou a mu
lher, às fls. 40/41, tecendo comentários acerca da cota do MP, susten
tando que o acordo, não preservando o interesse das filhas ou de um 
dos cônjuges, não deve receber o placet judicial, nos exatos termos do 
art. 34 § 2.° da Lei do Divórcio, merecendo o seu refazimento, tendo 
a petição sido instruída com os does. de fls. 42/48. Sobre a petição e 
does. falou o varão, fls. 50/51. DECIDO. A indagação que deve ser res
pondida nos presentes autos é esta: pode ou não o Juiz acolher preten
são unilateral impeditiva de homologação de separação consensual rati
ficada? Para melhor colocação do problema, devem ser estabelecidas 
algumas premissas, que terão o condão de conduzir o julgador a uma 
conclusão. A separação consensual é realizada mediante um contrato, 
dizem uns, ou um acordo, segundo outros. Seja contrato, seja acordo, 
a separação consensual é concurso de vontades, cuja eficácia depende de 
homologação judicial. Até a homologação, o acordo ou o contrato não 
produz os efeitos por ele declarados e desejados, revelando, tão-somente, 
a simples vontade da separação, mediante as condições pactuadas. Antes 
da homologação, o que há é o instrumento do negócio jurídico bilateral, 
que é a fase pactícia da separação, funcionando a homologação como 
“condido iuris, que vai dar eficácia ao acordo, eis que é ela que realiza 
a separação, tendo a mesma eficácia e autoridade da sentença que é 
proferida em casos de separação contenciosa. Uma vez homologado o 
acordo é irrevogável, fazendo res iudicata, salvo quanto ao restabeleci

da sociedade conjugal e às relações jurídicas continuativas (CPC 
471, I e 602, § 3") como a que se refere ao valor da pensão alimentícia, 
por exemplo, eis que, variando as circunstâncias contemporâneas, há 
viabilidade de sua modificação nas suas condições modificáveis, ante a 
cláusula rebus, após a sentença homologatória. Pode, portanto, o ]uiz

a questão. Apesar de tratar-se de 
feito de jurisdição voluntária, assume o Juiz pos-

mento

recusar homologação do acordo? ê 
sentença proferida em 
tura de absoluta passividade em face da vontade declarada pelos sepa- 
randos, ou pode, ativamente, intervir no interesse da família? A resposta 
dependeria da conceituação em que se tenha a natureza jurídica do acor
do, se negócio de direito privado ou de direito público. Se de direito 
privado, o papel do Juiz se resumirá na verificação e controle da sua 
legitimidade, sem penetração, no conteúdo, podendo ainda assim, nas 
hipóteses restritas de subjugação de vontade de um dos cônjuges pelo 

de acordo leonino, injusto e grave, prejudicial a um dosoutro, ou na
cônjuges ou aos filhos, recusar dita homologação. Para os publicistas 
pode o Juiz com sua intervenção, integrar o acordo, modificando-o no 
interesse da família. ORLANDO GOMES doutrina que, no tema, o legis-
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lador adotou posição intermédia quanto à natureza da homologação, 
não acolhendo quer a concepção privatista, quer a publicista, adotando 
posição mista. Reconheceu o legislador a importância da intervenção 
do Juiz na desconstituição voluntária da sociedade conjugal, ao lhe 
atribuir o poder de rejeitar o acordo, se concluir que o mesmo não 
preserva o interesse dos filhos ou de um dos cônjuges, ou foi realizado 
ao arrepio de regras de direito inafastáveis. A autonomia privada, o 
poder das partes auto-rcgulamentarcm seus interesses através do negó
cio jurídico, não é ilimitada, eis que esbarra na lei, que representa a 
fronteira onde a vontade individual pode agitar-se. Assim, não fosse, que 
sentido teria a homologação? Se ao Juiz fosse defeso opor-se a ela, 
representaria intervenção inócua, mero carimbo, simples chancela aposta 
em acordo, por preposto da Administração. Não pode, o Juiz, por certo, 
alterar a vontade. Pode, no entanto, negar referendo à mesma, em razão 
de seu conteúdo, nos exatos termos do art. 34, § 2“ da Lei do Divór
cio, justificando e fundamentando a recusa. Ora, se o Juiz pode, sem 
provocação dos acordantes, negar seu placet ao acordo, a fortiori pode, 
legitimamente, fazê-lo, quando instado a tal por um deles. Não se trata, 
aí, de retratação unilateral de acordo ratificado, o que seria hipótese 
que a lei não sufraga. O que se cuida é de pleito de não homologação, 
em vista de fatos, que denotem dúvidas quanto à sua elaboração e exigi
bilidade dos fatos, que devem ser ponderados pelo Juiz. A mulher indica, 
como causas suficientes a não homologação do acordo; 1) a não certeza 
do cumprimento, pelo marido, do pagamento de indenização pela meação 
a ele cedida (cláusula 4.“), sustentando que a primeira parcela foi 
adimplida com atraso, e as demais, em razão da situação econômico- 
financeira do marido, que está sofrendo cobranças as mais variadas 
fls. 26, 31/32 e 42/48) poderão não sê-lo; 2) que o acordo feriu a 
Súmula 397 do STF e o art. 404 do CC, em razão de cláusula renun- 
ciadora de alimentos: 3) que a partilha não correspondeu à realidade 
dos fatos, eis que o que se fez foi “a atribuição de quase todos os bens 
da comunhão ao cônjuge varão, ficando a Supte. com o direito de 
receber, em dinheiro, determinada quantia a ser paga pelo outro côn
juge, bens futuros e aleatórios, contra a efetividade de bens atribuídos 
à outra parte” (Sic, fls. 33, item C). Seriam ditas causas suficientes 
para impedir a homologação? A 1“ alegação refere-se a dúvidas da 
mulher quanto ao exato cumprimento do acordo, relacionado ao paga
mento da meação cedida ao varão, que seria solvida em prestações, 
representadas por notas promissórias, com vencimentos mensais até 
30-9-82, eis que a l.” de tais parcelas teria sido paga com atraso, sendo 
certo, que a situação cconômico-financeira do varão conduziría a incer
tezas, quanto ao adimplemento, em razão de cobranças as mais variadas
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vem sofrendo, o que quer comprovar com does. que adunou aos 
autos. A 2.a alegação cuida dos alimentos renunciados pela mulher, na 
cláusula 1.*, ao arrepio, segundo alega, do CC 404 e da Súmula 379 
do STF, e, finalmente, a 3.a, alveja a partilha, como se vê de fls. 33, 
item C). Com relação a cláusula alimentar, a expressão renúncia deve 
ser encarada como de dispensa à prestação de alimentos. Muito se tem 
discutido acerca do tema, sendo apreciável a corrente que defende a 
viabilidade de tal renúncia, tanto que não devidos, eles, cm razão do 
ins sanguinis, eis que somente a estes se refere o CC 404. Deve a cláu
sula, sem mais discussão, ser admitida como de dispensa, ficando a 
mulher ressalvada do direito de reclamá-los, oportunamente, observados 
os pressupostos legais, eis que se trata da relação continuativa, nela 
implícita a cláusula rebus. Não é, pois, razão forte a conduzir a não 
homologação do acordo da separação. A 2.“ alegação transmite a incer
teza da mulher com relação ao pagamento das quantias referidas na 
cláusula 4.a, a título de “constituição de renda e indenização pela 
meação cedida ao varão”, cm face da posição cconômico-financcira do 
varão, sujeito a cobranças diversas, é, ela, procedente, ao primeiro 
exame, face os does. de fls. 26, 31 c 32, que indicam estar o varão 
sujeito a execução em razão de débitos, que sujeitarão seu patrimônio 
atual e futuro (CPC 591). A 3.a alegação, referente a “atribuição de 

todos os bens do casal ao varão, em troca de importância a 
paga em dinheiro, em parcelas, à mulher, é, também, relevante. À 

mulher coube: 1) um lote de terreno, em Petrópolis, 2) um telefone 
(sobre o qual pende execução, em face do varão, com embargos de ter
ceiros da mulher, no Juiz da 23.“ Vara Cível) e 3) título do Hospital 
Silvestre, sendo atribuído ao varão, 1) sala comercial 1.105, da 
Av. N. S.a de Copacabana, 195, com saldo devedor a quitar, sem indi
cação de valor e despesas condominiais impagas e ajuizadas, idem, 2) o 
apartamento 1.103, com vaga na garagem, da Rua São Clemente 365 e 
3) I automóvel Chevrolet-Opala, tendo sido divididos os móveis que 
guarnecem o apartamento antes referido. A título de pagamento por sua 

mulher acordou receber Cr$ 4.772.000,00, em 4 (quatro) par

que

quase
ser

meaçao, a
celas, com valores irreajustáveis, na forma da já anotada cláusula 4.“ 
da separação. Com relação a esse aspecto, o acordo, aparentemente, não 
resguarda o interesse de um dos acordantes, a mulher. A parccla-mor 
dos bens foi, efetivamente, atribuída ao varão, cedidos pela mulher, que 
recebería, pela “meação”, importâncias em dinheiro, parceladas. Estaria 
resguardada a norma consagrada no CC 1.175, que proíbe a disposição 
de bens de um cônjuge cm favor de outro sem reserva de parte ou de 
renda suficiente para a sua subsistência? É que a clúusula 4.a da sepa
ração se refere, expressamente, a “indenização pela meação” e “consti-
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tuição de renda em prol da mulher”. Qual o valor dos bens cedidos? O 
que os onera?

A não homologação do acordo é, na opinião do julgador, medida 
que se impõe, ante as razões expostas. Nego, portanto, homologação do 
acordo da separação consensual.

Custas de lei.

P. R. I.

Rio de Janeiro, 30 de março de 1982.

LUIZ CARLOS SALLES GUIMARÃES 
Juiz de Direito
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SOCIEDADE DE EATO EM RAZÃO DE 
CONCUBINATO. CARACTERIZAÇÃO. 
(Sentença do Juiz de Direito Gilberto Fer
nandes)

Juízo da 3.” Vara Cível 
Comarca de São Gonçalo 
Ação de dissolução de so
ciedade de fato e meação 
de bens
Autor: Hermíflio Paulino 
da Silva
Ré: Maria José Borges do
Nascimento
Processo n.° 6.947

SENTENÇA

Vistos etc.
HERMÍNIO PAULINO DA SILVA, brasileiro, casado, motorista 

profissional, residente na Rua 3 de Maio, lote 8 — Rocha — nesta Ci
dade, propôs a presente “Ação de dissolução de sociedade conjugal de 
fato c meação de bens”, contra MARIA JOSÉ BORGES DO NASCI
MENTO, brasileira, solteira, do lar, residente na Rua Tomás de Aquino, 
lote 27 — Galo Branco — nesta Cidade, alegando, em resumo, que vi
veu maritalmente com a Ré, como se casados fossem, durante 25 anos, 
nascendo, dessa união quatro filhos, que durante esse período adquiriu 
o lote n.° 8, na Rua Três dc Maio e, com o decorrer dos anos, construiu, 
com o produto exclusivo de seu trabalho, a residência do casal, onde 
reside atualmente; que no dia 7 de janeiro do corrente ano o Autor, ao 
retornar do trabalho à noite, não encontrou a Ré, nem seus filhos, assim 
como todos os objetos do casal; que sendo casado e separado dc sua 
legítima esposa e vivendo maritalmente com a Ré, adquiriu o imóvel cm 
nome desta, que interpelou judicialmente a ré, a fim de impedir a 
venda do imóvel em questão; que a jurisprudência tem reconhecido os 
direitos dos concubinos, resultando desse entendimento a Súmula n." 380 
do Supremo Tribunal Federal. Invocou, finalmente, os arts. 1.363, 1.366 
c 1.399, inciso III, in fine, do Código Civil, “para que seja decretada a 
dissolução da sociedade conjugal de fato, com a partilha do patrimônio
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adquirido pelo esforço comum”. Requereu, ainda, a citação da Ré, para 
responder aos termos da ação, no prazo legal, sob pena de revelia.

Instruíram a inicial os documentos de fls. 5 a 12.
Através do despacho de fls 14 foram designados dia e hora para 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento, por se 
tratar de procedimento sumaríssimo, cm face do valor atribuído à causa. 
Citada por mandado (fls. 44/45) a Ré, sem aguardar a audiência de 
instrução e julgamento, ofereceu a contestação e documentos de fls. 15 
a 42, sustentando, cm resumo, que não é verdade que o Autor adquiriu 
o lote de terreno objeto da presente, conforme documentos apresentados, 
ou seja, recibos das prestações pagas por ela, assim como a escritura de
finitiva de propriedade do lote, registrado no registro de imóveis, o qual 
foi adquirido pela Ré com o dinheiro fruto de seu trabalho numa má
quina de costura; que com o produto de seu trabalho construiu a resi
dência do casal; que não abandonou o lar, pois os maus-tratos, sofri
mentos e ameaças constantes e a mais grave vinda do Autor de que 
taria a Ré, quando retornasse e a encontrasse cm 
procurar refúgio na casa de seu pai, levando seus três filhos menores, que 
pretende o Autor dissolver a família e tentar uma meação do bem imóvel 
pertencente exclusivamente à Ré; que jamais pretendeu vender o único 
bem imóvel que possui, pois necessita do mesmo para viver com os qua
tro filhos; que o imóvel não foi adquirido pelo Autor e nem pelo esforço 

do casal, pois tudo foi construído e adquirido com o trabalho 
exclusivo da Ré. Requereu, finalmente, a improcedência da ação e 
denação do Autor nas custas e honorários advocatícios.

O Autor apresentou o seu rol de testemunhas às fls. 46 e ofereceu 
a réplica de fls. 48/50, acompanhada dos documentos de fls. 51 a 53. 
Ainda observando um irregular processamento, foi dada vista à Ré sobre 
os documentos juntados pelo Autor (fls. 54), tendo aquela se manifes
tado às fls. 57.

Durante a audiência de instrução e julgamento foram inquiridas três 
testemunhas arroladas pelo Autor (fls. 60/62). As partes, por seus dou
tos patronos, sustentaram as suas conclusões (fls. 59).

Após a conta de fls. 64, vieram-me os autos conclusos para sentença.

ma-
casa, obrigaram-na a

comum
a con-

Ê O RELATÓRIO.

Tudo bem visto e examinado, passo a decidir.
À presente ação foi inicialmente, com acerto, observado o proces

samento destinado ao procedimento sumaríssimo, previsto no art. 275, 
inciso I, do CPC, diante do valor da causa, designando-se, desde logo, 
dia e hora para audiência de instrução e julgamento (fls. 14). Todavia, 
a Ré, por seu douto advogado, contestou o feito e, por lapso, a sua
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contestação Toi juntada aos autos e determinada a réplica (fls. 15) o 
que ensejou a juntada de novos documentos e pronunciamentos das 
partes, tumultuando o feito c desvirtuando o processamento especial 
do procedimento sumaríssimo, o que só foi verificado ao serem exami
nados os autos para realização da audiência, quando só restaria realizá- 
la c proferir sentença definitiva. Não houve qualquer impugnação das 
partes, nem alegação de nulidade, quanto à irregularidade processual 
apontada. Nestas condições, entendendo que o equívoco não resultou 
em prejuízo para as partes, resta-nos prosseguir, decidindo a questão.

Trata-se de ação proposta por HERMlNIO PAULINO DA SILVA, 
contra MARIA JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO, que tem por obje
tivo, segundo o Autor, a “dissolução de sociedade conjugal de fato e 
meação de bens”, tendo o Autor fundado o seu pedido nos arts. 1.363, 
1.366 e 1.399, inciso III, do Código Civil e Súmula n.° 380 do STF.

Alega o Autor que viveu com a Ré durante 25 anos, ininterrupta
mente, tendo nascido dessa união quatro filhos. Esse longo período de 
vida em comum, além de estar fartamente comprovado nos autos, não 
foi contestado pela Ré.

No que se refere a "dissolução da sociedade conjugal de falo", tal 
pretensão não encontra amparo legal, uma vez que essa sociedade de 
fato é destituída de forma e de figura de Juízo. Não tem sentido dissol- 

sociedade de fato, constituída ao desabrigo da lei, a qual, 
pela simples separação dos concubinos, ficou dissolvida. Os arts. 1.363, 
1.366 e 1.399, inciso III, do Código Civil, não se aplicam à hipótese 
em apreciação. A esse respeito decidiu a 6." Câmara Cível do Egrégio 
Tribunal de Justiça da antiga GB, no Agravo de Petição n.° 21.198:

"Do concubinato pode resultar uma sociedade de fato entre con
cubinos, quanto aos bens adquiridos na constância da vida em 
comum. Mas, para fazer valer esse possível direito, não há que 
vir a juízo requerer a dissolução de um concubinato, que se dis
solve ao bel-prazer de qualquer das partes que o integram”. (De
claração de voto do Des. Júlio Alberto Alvares — Rev. Jurisp. — 
GB-19/189.)

ver-se uma

Relativamentc ao pedido de meação de bens, ou seja, a partilha do 
imóvel adquirido pela Ré, durante o período em que viveu com o Autor 
sob o mesmo teto, não se pode deixar de reconhecer que o mesmo con
tribuiu para essa aquisição, sustentando os quatro filhos de ambos e 
provendo à manutenção do lar. Ademais, não se pode admitir que a Ré, 
somente com os seus ganhos de costureira, tenha tido condições de 
adquirir um lote de terreno e construir no mesmo um prédio residencial 
sem ajuda de qualquer espécie do Autor, seu companheiro de longos
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Acrescente-se, por outro lado, que ostentando o Autor o estado 
civil de casado e sendo a Ré solteira, é de se admitir a veracidade das 
alegações do Autor, no sentido de ter adquirido o imóvel em nome da 
Ré, visando à proteção da família ilegítima, o que é muito comum entre 
concubinos que procuram proteger seu patrimônio, no interesse próprio 
e dos filhos.

A jurisprudência sobre o assunto deve ser novamente invocada:

“Não é privilégio da concubina, mas estende-se ao companheiro 
varão o direito a participar dos bens adquiridos pelo casal, du
rante longa convivência more uxorio, mormente destinando-se tais 
bens ao uso e gozo de ambos c provando-se que exclusivamente 
de esforço e trabalho do varão advieram os recursos para todas 
essas aquisições”. — (Embargos de nulidade na Apelação n.° 
68.802 — Rei. Des. Olavo Tostes Filho — Rev. lur. da antiga GB 
— 30/141.)

anos.

ISTO POSTO,

Considerando que está comprovado nos autos e não contestado 
pela Ré, o longo período de convivência em comum (25 anos) que hou
ve entre as partes e que dessa união nasceram quatro (4) filhos, sendo 
que a filha mais velha está com 19 anos de idade e o filho mais novo 
com 10 anos de idade;

considerando que o Autor declarou-se motorista profissional e em
pregado da Empresa Viação Araçatuba Ltda., há mais de quatorze (14) 
anos, alegação também não contestada pela Ré, devendo, portanto, atri
buir-se ao mesmo a qualidade de homem trabalhador e preocupado com 
os compromissos do lar;

considerando que é de se admitir que a aquisição do imóvel objeto 
da presente o foi com o esforço comum, contribuindo cada um com 
a sua parcela de sacrifício;

considerando, finalmcntc, o mais que dos autos consta e princípios 
de Direito aplicáveis à espécie sub judice.

IULGO, em parte, PROCEDENTE a presente ação, para o fim de 
atribuir ao Autor — HERMlNIO PAULINO DA SILVA — o direito 
à metade do imóvel a que se referem os presentes autos, localizado na 
Rua Três de Maio, lote 8 — Rocha — São Gonçalo — conforme es
critura definitiva de compra e venda, lavrada em nome da Ré, Maria 
José Borges do Nascimento, no livro n." 260 — fls. 93 — no cartório 
do 4.° Ofício de São Gonçalo e registrado sob n.° R 1 — 3.952 — fls. 
52 _ livro 2/N em 27-10-77 (fls. 41/42), onde foi construído o pré
dio residencial que, na Prefeitura desta Cidade, recebeu o número 77, 
consoante certidão de fls. 24.
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Face ao princípio da sucumbência, condeno a Ré ao pagamento 
das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por 
cento) sobre o valor da causa, atendendo ao estabelecido no art. 20, 
§ 3.°, do CPC.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado, visando ao re
gistro de imóveis competente.

Publicada a presente em audiência especialmente designada para 
esta data, registre-se.

São Gonçalo, 10 de outubro de 1978.

GILBERTO FERNANDES 
luiz de Direito
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USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO — 
decorrente de posse imemorial, ou seja, 
aquela que se funda em posse cujo começo 
não há lembrança.
— Igreja Católica Apostólica Romana — 
Representação processual. — Por ser per
sonalidade jurídica de Direito Público In
ternacional e a sua notoriedade dispensa 
formalidade comumente exigida.
— As Dioceses são representadas pelos 
seus Bispos.
Embora o art. 550 do Cód. Civil dispense 
a prova de boa-fé a qual se presume, en
tretanto, deve o Juiz investigar o animus 
domini pelo possuidor a quem se trans
fere o domínio pelo uso prolongado. 
(Sentença do Juiz de Direito Pedro José 
Alexandre Arruda Pinto de França, confir
mada pelo acórdão (em votação unânime) 
do 2.° Grupo de Câmaras Cíveis nos Em
bargos de Nulidade e Infringentes na Ape
lação n.° 12.078, publ. no D.O. de 22 de 
outubro de 1982, parte III)

Juízo da l.a Vara Cível 
Comarca de 
Duque de Caxias 
Cart. 2.°/OÍ.
Proc. n.° 14.855

SENTENÇA

MITRA DIOCESANA DE PETRÚPOLIS, com sede na cidade de 
Petrópolis, neste Estado, pelo seu Bispo Dom Manoel Pedro da Cunha 
Cintra, ajuiza às fls. 2 usque 4, uma ação de Usucapião (extraordiná
rio), e sob o manto dos arts. 454 c seguintes do então vigente Código 
de Processo Civil, e 550 do Código Civil, suplicando que afinal, lhe 
seja declarado, por sentença, o domínio sobre uma área de terras de 
6.533,13 nr, com os limites descritos na planta que anexa às fls. 6, e
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respectiva capela, situada na localidade de “Taquara”, 3.° Distrito do 
Município, com frente para a estrada que dá acesso ao Núcleo Colonial 
Duque de Caxias, e da qual afirma ter a posse mansa e pacífica, há 
mais de duzentos (200) anos, e onde no ano de 1743, foi erigida a 
Capela Nossa Senhora do Rosário, localizada no antigo Sítio Taquara, 
limitando-se com terras de propriedade da Cia. Nacional de Tecidos 
Nova América, outrora pertencente à União Territorial Fluminense. 

Prossegue na narrativa iniciária que a sua posse imemorial pode 
comprovada através de referências à capela em questão, por histo

riadores como, verbi et gratia, Monsenhor Pizarro ou mais precisamente 
)osé de Souza Azevedo Pizarro e Araújo, cm cujas Memórias Históricas 
do Rio de Janeiro e que se veem publicadas no vol. 3.°, pág. 215, ed. 
Imprensa Oficial, Rio, 1945, sic:

“Abaixo da serra sobredita dos Órgãos se conservam as capelas: 
l.° de Nossa Senhora da Estrela, fundada há mais de 150 a 160 
anos em sítio sobranceiro ao rio c porto de Anhum-Mirim, por 
Simão Botelho, irmão de Baltazar Botelho; 2.° de Nossa Senhora 
do Rosário, no sítio Taquara, cuja antigüidade me foi oculta por 
não aparecer o seu título..

Tal historiador, segundo assertiva do outro, de nome Sílvio Ro
mero, lançada na sua conhecida História da Literatura Brasileira (T. II, 
pág. 653, 5.a ed., Rio, 1953), nasceu em 1753 e escreveu suas Memó
rias Históricas de 1820 a 1822, falecendo em 1830, concluindo-se que, 
segundo o registro, a existência da capela remonta, a pelo menos, a 
meados do século XVIII.

Aduz, a Requerente, que desde que a Capela foi construída, nela 
foram celebrados atos religiosos do Culto Católico, como missas, bati
zados, crismas, casamentos, e, também, enterros, sabido como é que 
o local adjacente à igreja, segundo o costume de nossos antepassados, 

cemitério dos fiéis. Essa tradição antiqüíssima c confirmada pelo 
batismo de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, celebrado, 
conforme informam os historiadores, naquela capela.

Com a criação da Diocese Autora, cm 1948 foi reiniciada a re
construção da capela, uma vez que se achava ela em ruínas, sem em
bargo da celebração da santa missa c com os trabalhos empreendidos 
pelo Vigário Acúrsio Bolwerk, franciscano, com a ajuda dos fiéis, con
soante informam as declarações que junta às fls. 07 usque 9.

Arremata — “a comprovação da posse mansa, pacífica e ininter
rupta nesses últimos vinte anos é feita com a declaração já referida, 
com impressos anunciando os programas festivos realizados na capela 

1959/1971 (does. dc fls. 10/16) e com as certidões de casamento 
(1958) c batismo (1967) também nela realizados (does. de fls. 10 e 11), 
com o complemento do testemunho dc moradores signatários do doc.

ser

era o

em
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de fls. 2 e arroladas, a ser prestada em juízo, à ocasião da justificação 
liminar.

Daí, conclui, pedir a procedência da ação para os fins indicados no 
texto legal invocado.

Pelo Petitório de fls. 21 a Requerente anexa ainda, os documentos 
de fls. 22 usque 28 no sentido de procurar alicerçar a sua posse vin- 
tenária (batizados realizados na capela durante o exercício de 1952 e 
1953, e certidões, inclusive da celebração de casamento nesse período).

A justificação prévia da posse foi produzida com os depoimentos 
coligidos às fls. 29 até 30, e homologada pela sentença lavrada às fls. 
31 pelo eminente )uiz de antanho, à época em exercício nesta Vara e 
Juízo de Justiça.

Com a ciência que lhe foi dada da ação (fls. 40), a Prefeitura 
Municipal deste Município acorre às fls. 41/42, para manifestar inte
resse sobre a área usucapienda, apontando razões de preservação de pa
trimônio histórico, especialmente ligados à vida de Luiz Alves de Lima 
e Silva, pedindo a improccdência da ação.

Citada a confrontante com a referida área — “Cia Nacional de 
Tecidos Nova América” no Juízo deprecado (certidão de fls. 55 v.), 
esta oferece contestação às fls. 59 usque 72, com os documentos de fls. 
75 até 101 e ilustração fotográfica de fls. 102, alegando, em sinopse, 
à guisa de preliminar a ilegitimidade ad parlem, eis que a Autora não 
comprovou a sua personalidade jurídica, pelo o que deveria ser de
cretada a absolvição da instância e, no meritum causae, a carência da 
ação por ausência de individualização da área, cm sua parte frontal, 
sendo empíricas as imediações, vez que a área usucapienda é de sua 
propriedade, compondo parte de sua maior porção.

Aponta o que chama de afirmações contraditórias da Autora, quan
do fala em posse “imemorial” (inidentificada para usucapião) para, 
empós, afirmá-la ser vintenária, a contar do ano de 1948 e daí por 
diante, refuta a veracidade das declarações contidas nos documentos que 
a Autora anexou à inicial, em confronto com os depoimentos de sua 
justificação prévia, da qual ressalta o fato do abandono da igreja desde 
1922, chegando a ruir grande parte da construção (fls. 29).

Além disso — continua a Contcstante — a Autora nunca teve 
posse animus domini, apegando-se no conceito savigniano e a celebra
ção de simples ofícios religiosos na capela não configurava aquele ele
mento anímico de aquisição prescritiva, eis que “pertencia à Fazenda 
Santiago, propriedade de Edgar Soares de Pinho” consoante afirmação 
da outra testemunha Maria Figueiredo da Silva, e cujo pai trabalhou 
a partir de 1920, e se constituía em um hábito nas antigas herdades 
senhoriais a despeito de pertencer a estas, a celebração de ofícios reli
giosos por quem tivesse função sacerdotal.

Ao depois — prossegue — a posse há que ser ininterrupta e ficou 
provado que no período anterior a 1948, tal circunstância aconteceu
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entre 1922 e esse ano, quando a igreja ficou abandonada. E depois, a 
Contestante titular do domínio da área usucapienda, parte da maior 
porção, cerca de 1.000.000 m=, conforme expressam os títulos de 
aquisição de fls. 80 usque 89 (repetido às fls.), e descritos às fls. 
64, in jine, exerceu sobre ela atos de posse, desde 1954, e pelo depoi
mento de fls. 29, também em 1964, quando havia risco das terras da 
Contestante serem invadidas, inclusive a parte fronteira da igreja que 
dá para a estrada, onde colocou uma porteira com chave, a qual per
manece no seu escritório.

Essa interrupção se veria de carta enviada pela Autora à Contes
tante, em 29-11-1967 (doc. de fls. 75).

Arremata que sempre manteve a posse da área que compreende 
os seus domínios, estando o seu parque industrial nas proximidades da 
área usucapienda, cuja construção iniciou em 1955 (doc. de fls. 90).

Por tais fundamentos, entende que falecem à Autora os pressupos- 
descnvolvimcnto do processo sendo carecedora de ação.

mérito aduz outras razões, como a de haver
tos para o

Ainda quanto ao
aprimorado obras de conservação da capela, não havendo jamais aban
donado a sua posse.

Estranha a Contestante o interesse demrrrstrado no feito pelo Exe
cutivo Municipal, pondo em dúvida que na capela houvesse ocorrido 
o batismo de Duque de Caxias, a existência do cemitério ao lado da 
capela, apegando-se às informações históricas de Renato Peixoto dos 
Santos no seu trabalho Magé a Terra do Dedo de Deus, editado em 
1957, às fls. 86 porque o Condestável da Pátria teria sido batizado na 
Igreja de Anhu-Mirim (Inhomirim) onde também se casara, igreja essa 
localizada na Raiz da Serra, antiga Rodovia Rio-Petrópolis, concluindo 
que a fazenda e capela eram de propriedade do Cap. José Cardoso de 
Mesquita. . . arrematados em praça pelo Dr. José de Oliveira Fagundes, 

1798, registrando a cadeia sucessória seguinte, por final de pro
priedade da Companhia de Terrenos Copat (ob. cit., págs. 240 e 241).

Pede, por tais argumentos, a improcedência da ação,^ com a Con
denação da Autora no pagamento das custas e dos honorários advoca- 
tícios na base de 20% (vinte por canto) sobre o valor da causa.

Falando sobre a resposta, a Autora a replica em petição e fun
damentada às fls. 104 usque 109, anexando o documento de fls. 110, 

representação processual passiva.

cm

para suprir a
Dessa réplica registro, cm síntese, os seus fundamentos, quais 

reconhecimento da capacidade civil das entidades religiosassejam, o
apresentadas pelas Dioceses e o fato de que a Igreja tem a sua perso
nalidade jurídica perante o Direito International Público e no jus 
privatum de cada país, através de seus suborganismos em que se divide, 

realizar os seus fins: as Dioceses; os aspectos da legitimatio ad 
outros argumentos jurídicos nos quais se apóia a pretensão

para 
causam c ■ 
da Autora.
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O ilustrado órgão do Ministério Público oficia às fls. 116 e 123 
e o Dr. Curador Especial nomeado aos terceiros citados por edital às 
fls. 122.

Após ocorrer juntada de novos documentos, ofícios e conferências 
de documentos fotocopiados, foi lavrado o saneador às fls. 162, deter- 
minativo da prova pericial.

Desse despacho, a Contestante interpõe Agravo de Instrumento 
retido (art. 522, § l.° do Cód. Proc. Civil), conforme se vê às fls. 
173/180, batendo-se pelas preliminares argüidas na sua resposta e que 
no seu dizer não foram apreciadas pelo despacho agravado, ou seja. 
quanto à ilegitimidade ad partem e a ilegitimidade ad causam.

Houve decisão interlocutória de fls. 199, a respeito da matéria 
argüida no Recurso retido da Contestante, e da qual não houve recurso.

A respeito da primeira preliminar, a Autora volta a se pronunciar 
às fls. 203/204, trazendo à colação os documentos de fls. 206/208.

Aberto o segundo volume do processo, em apenso, foram tomados 
os compromissos dos senhores assistentes técnicos dos litigantes e 
iniciada a diligência (termos de fls. 212, 213, 216 e auto de fls. 214), 
vindo aos autos os respectivos laudos periciais, às fls. 220 até 224, com 
a ilustração fotográfica às fls. 225/227 e planta de fls. 228 do perito 
do juízo; às fls. 230 a 238, pelo assistente técnico da Contestante c às 
fls. 343 até 348, com a ilustração do assento do batizado de João, 
realizado na capela referida na inicial, no dia 12-5-1799.

Vieram, ainda aos autos as ilustrações fotográficas de fls. 558 
até 361, por iniciativa da Autora.

Desloquei-me para a localidade de Parada Angélica, 3.° Distrito 
deste Município, às minhas expensas, para tomar o depoimento da 
testemunha enferma e impossibilitada de se locomover, Aloísio Bol- 
werk, na Casa Paroquial, conforme requerimento da Autora, às fls. 
370, e consignada na assentada de fls. 380.

E realizei, momentos antes da audiência de instrução e julga
mento, na presença das partes litigantes e respectivos patronos, o Dr. 
Promotor de Justiça e o Dr. Curador Especial, ainda do Dr. Perito 
Oficial, subscritor do laudo de fls. 220/224, uma inspeção judicial no 
local da área usucapienda, conforme consta do termo dc fls. 378.

Na audiência de instrução e julgamento, recusada a proposta 
conciliatória, foram ouvidas 8 (oito) testemunhas, sendo 5 (cinco) 
pela Autora c 3 (três) pela Ré, conforme se vê dos termos de fls. 
380 usque 389, com os ilustres patronos das partes, o Dr. Curador 
Especial e o Dr. Promotor de Justiça e o Procurador do Executivo 
local, oferecendo o seu arrazoado final por memoriais que se vêem 
às fls. 396 usque 401 e juntada do documento de fls. 401, pela Autora;
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às fls. 403 usque 427, pela Contestante; às fls. 429 até 430; pelo Dr. 
Curador; às fls. 431 e v., pelo Dr. Promotor de Justiça; às fls. 432 a 
435, pelo Procurador do Executivo local.

E nesses memoriais os ilustres patronos da partes litigantes, ana
lisando, de per si, as provas colhidas na instrução ao longo do pro
cesso, ratificam as teses que sustentaram nos autos, para o da Autora 
pedir a procedência da ação, enquanto que o da Ré, a sua improce- 
dência; o Dr. Curador limita-se a afirmar que ambas as partes conten- 
doras pretendem preservar a existência da capela na localidade para 
o culto religioso; o Dr. Promotor de Justiça opina pela improcedência 
da ação, enquanto que o Dr. Procurador Municipal afirma que “diante 
do aspecto histórico, irá diligenciar perante os Ministérios do Exército 

da Educação e Cultura, pelo tombamento da capela usucapienda e 
pede Justiça.

É de assinalar que o último memorial foi apresentado em 21-1-76, 
Cartório c despachado pelo Dr. Juiz em exercício, respondendo pela 

Vara em 28-1-76.

e o

em

É o relatório.
Tudo visto e bem examinado.
Trata-se de ação de Usucapião Extraordinário, em que a lei dis

pensa a prova do justo título e da boa-fé, embasada no art. 550 do 
Código Civil, proposta pela MITRA DIOCESANA DE PETRÓPOLIS 
e contestada pela CIA. NACIONAL DE TECIDOS NOVA AMÉRICA 

domínio, e processada sob a égide do revogado Código deque invoca o
Processo Civil (arts. 454 c seguintes, Decreto-Lei n.° 1.608 de 18-9-1939) 
e cujas normas reguladoras se vêem dos arts. 941 e seguintes do vigente 
Código de Processo Civil.

O possuidor, animus domini, com mais de 20 (vinte) anos de posse 
mansa e pacífica, ou seja, sem interrupção, pode requerer ao Juiz que 
declare por sentença a aquisição do domínio de imóvel, a qual lhe 
servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis. O seu efeito, 
pois, é o de transferir ao possuidor o domínio sobre a propriedade, no 
caso, do imóvel.

E invocado, dessarte, a posse pode obstar a pretensão do dominus, 
novo adquirente do imóvel, com o titulus adquirendes transcrito no Re
gistro Imobiliário, se já havia, o possuidor, por sucessão na posse, nos 
termos do art. 552 do Código Civil, a seu favor a exceplio da praescrip- 
tio aquisitiva ainda mais se ficou comprovado nos autos que o prazo 
prcscricional havia sido alcançado antes da aquisição pelo novo adqui
rente, sem embargo do êxito da comprovação de haver atingido igual 
direito empós à aquisição do novel sucessor no domínio. Ê que essa 
aquisião opera-se ex íunc.

Pouco importa que na Escritura do título aquisitivo do novo adqui
rente não tenha sido pelo vendedor da propriedade, ressalvado a pe
quena porção da área já usucapida.
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Ademais, é pacífico o entendimento legal, doutrinário e jurisprü- 
dencial, de que os períodos de posse somam-se para o efeito prescricio- 
nal na aquisição dominial pelo possuidor, autorizando, em tal circuns
tância, evidenciada ao longo do trajeto instrucional da causa, o deferi
mento da ação.

Sem pretender, contudo, repisar ociosamente conceitos sobre o 
direito de posse por demais conhecidos, permito-me desculpar-me sinte
tizá-los, em busca de esteios desta.

Ora, o inciso terceiro do artigo 530 do Código Civil estabelece 
que adquire-se a propriedade imóvel pelo usucapião e o n.° IV do art. 
520 do mesmo diploma legal reza que ocorre a perda da posse pela 
posse de outrem ainda que contra a vontade do possuidor se não foi 
manutenido ou reintegrado cm tempo competente.

Sobre o Instituto do usucapião preleciona ORLANDO GOMES na 
sua Direitos Reais, 1.* ed., pág. 223, 1958, Editora Forense, que no 
conceito clássico de MODESTINO, é o modo de adquirir a propriedade 
pela posse continuada durante um certo lapso de tempo, com os requi
sitos estabelecidos na Lei: “usucapio est adjectio domini per continua- 
tionem possessionis temporis lege definit” (in Dig. 41, 3, fr. 3).

“Mas é a utilidade social da posse que lhe reveste o instituto
jurídico”.

“A posse que conduz à usucapião requer, porém, o concurso dos 
seguintes requisitos:

a — posse com animus domini 
b — posse mansa e pacífica 
c — posse contínua 
d — posse pública”
(O mesmo autor, ob. cit., pág. 231).
Clovis Beviláqua na sua Código Civil, vol. 3.°, pág. 92, a respeito 

ensina que “a posse deve ter atravessado todo esse decurso de tempo 
sem contestação. Este respeito ou aquiescência de todos e a diuturni- 
dade fazem presumir que não há direito contrário ao que se manifesta 
pela posse, e, por isso, deve esta ser tratada como propriedade, e assim 
inscrita no Registro de Imóveis".

O não menos ilustrado jurista pátrio J. M. Carvalho Santos in Có
digo Civil Brasileiro Interpretado, vol. VI1, na pág. 427, assim expõe: 
“A prescrição imemorial, isto é, aquela que se funda em posse, de cujo 
começo não há lembranças, constitui antes uma presunção de aquisição 
legal de que uma terceira formação de usucapião (cfr. Vampré, obra 
referida)”. E o fato do usucapião haver se consumado antes da vigência 
do Código Civil, de modo a não ter sido operado a transferência de 
domínio da transcrição da sentença não prejudica a Autora.

Somente empós aquela vigência, consumado o usucapião é que 
seria exigida a transcrição, ou seja, a necessidade de uma sentença de- 
claratória a respeito, título hábil para tal fim, em vista do princípio
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cia retroatividade das leis, com referência ao direito adquirido, cada 
período 6 regido por sua lei (Paulo Lacerda, Manual do Cód. Civil, 
vol. 1, pág. 167; Gabba, Retroattività Delle Leggi, vol. I, pág. 236, 
conforme se reporta o autor em referência na obra citada pág. 433).

TITO FULGÊNCIO, consagrado na doutrina possessória no direito 
pátrio, na sua Da Posse e das Ações Possessórias, 3“ cd., 1936 — _ " 
tora Saraiva e Companhia, ensina que “a posse consiste no fato de 
uma pessoa proceder, intencionalmente em relação à coisa, como nor
malmente procede o proprietário, a dizer, na posse tem a propriedade a 

imagem exterior, este direito, a sua posição de fato”.
Este conceito é o que nos trouxe para a doutrina Nacional, Ihering. 
O consagrado autor entende que as correntes doutrinárias na con- 

ceituação da posse são unânimes cm um ponto, a saber: se compõem de 
dois elementos, um material, outro moral; um corpo e uma deliberação 
da mente. Quanto ao corpus, é certa a sua destinação econômica; _e 
quanto ao elemento anímico se revela pela vontade de se tornar proprie
tário, forma de exteriorização delineada na omnia ut dominum gessise.

Indaga-se nas questões possessórias se há posse, ou seja, se quem 
se diz titular é legitimamente possuidor nos termos da lei ou de confor
midade com o disposto no art. 485 do Código Civil.

Então, no exame da quesíio facti, o intérprete envereda pelos ele- 
informa a posse justa, consoante dispõe o art. 489 do Di-

Edi-

sua

mentos que 
reito Comum, sic:

“É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”.

Pois qualquer desses vícios é certo que compromete a posse.
Pelo exame que logo abaixo será feito, paulatinamcnte das provas 

produzidas nos autos pelas partes conflitantes, ir-se-á constatar se tais 
vícios comprometem a posse prescritiva invocada pela Autora.

Então perquirir-sc-á se a posse da Autora é violenta, clandestina 
ou precária, posto que os conceitos doutrinários já foram expostos.

A Autora alega o usucapião da área, com a Capela de Nossa^ Se
nhora do Rosário, localizada em Taquara, 3.° Distrito deste Município, 
que teria sido erigida cm 1743, porque há mais de 200 (duzentos) anos 
possui mansa e pacificamente, sendo a sua posse imemorial, segundo 
referências feitas por historiadores, especialmente por Monsenhor Pizar- 

Memórias Históricas do Rio de janeiro, em citação a que sero na sua
reporta, historiador nascido em 1753 e suas Memórias escritas de 1820 
a 1822 e cujo passamento ocorreu em 1830, segundo registra Sílvio 
Romero em sua conhecida História da Literatura Brasileira (t. II, pág.
653, 3.a ed., Rio, 1953).
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Em tal capela, desde a sua construção foram celebrados atos reli
giosos do culto católico.

Assinala que a partir de 1948, com a criação da Diocese deu-se 
início à reconstrução da capela porque se achava em ruínas, sem em
bargo na continuidade da celebração da santa missa e anexa documen
tos para dar estofo a tais assertivas.

Tais documentos como o de fls. 7 a 9 em que fiéis afirmam que 
naquela capela foram realizados ofícios religiosos desde 1948 por oca
sião de sua restauração e os documentos de fls. 9 até 15 relativos às 
festas paroquiais ali realizadas desde 1959, as certidões por transcrição 
de fls. 17 e 18 e a relação de fls. 22, referente a tais atos ocorridos 
durante o ano de 1953 e certidões de fls. 23 até 28 de assentos de regis
tros passados pela Autora e verificados na capela em questão.

O processo teve curso normal com a homologação por sentença do 
meu ilustre Juiz antecessor da Justificação prévia da posse para o usuca
pião da Autora às fls. 29 usque 30 v. com a decisão de fls. 31.

Pretendeu a Contestante, em cujo nome, por sucessão na proprie
dade, encontra-se transcrita uma área de cerca de 1.000.000 nr e na 
qual se situa, no seu dizer, a área usucapienda, postular pela ilegitimi
dade ad partem e a ilegitimidade ad causam, como preliminares da sua 
resposta. Quanto à primeira, mercê do recurso normativo que interpôs 
da decisão que a recusou, não assiste a ela nenhuma razão porque é 
consagrado na doutrina, mesmo internacional, que a Igreja Católica e 
Apostólica tem uma personalidade publicamente reconheciada por sé
culos e séculos, e os seus órgãos componentes, hierarquicamente infe
riores, gozam do privilégio da dispensa da comprovação da existência por 
via documental. Vejam-se as opiniões abalizadas de Clóvis Beviláqua 
e de outros tantos juristas nativos. Ao mais, a atestação passada por 
quem tem fé pública onde a Mitra Diocesana tem a sua sede (Comarca 
de Petrópolis) que esta trouxe à colação às fls. 110 e aceita, como a de 
fls. 155, capazes de legitimar a representação ativa processual, no des
pacho saneador lavrado às fls. 162 e complementado pelo despacho de 
fls. 169, ainda assim, a Autora trouxe a colação o documento de fls. 
205 a 208 e no seu arrazoado derradeiro a publicação de fls. 401 em 
Diário Oficial do Extrato dos seus Estatutos, antes do pronunciamento 
final da Contestante (Memorial de fls. 403 até 427).

A outra preliminar vincula-se ao meritum causae, por isso que este 
Juízo não podia trancar a ação, vedando à Autora a complementação da 
prova do alegado. Daí desmerecer as razões do seu pretendido recurso.

E é quanto ao mérito que vamos prosseguir o trabalho analítico 
dessa prova, ainda quando posse é matéria de fato, isto é, um estado 
de fato que relaciona-sc entre o possuidor e a coisa possuída.

Foi posta na liça a prova pericial, com a assistência técnica dos
litigantes.
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Ê sabido que o perito, ao colher os elementos necessários para 
dilucidar os aspectos técnicos fora do alcance imediato do julgador, 
pode coligir dados imprescindíveis à elaboração de seus laudos se 
rendo de todos os meios ao seu alcance, ouvindo testemunhas, obtendo 
informações, solicitando documentos etc. (art. 429 do Cód. Proc. Civil) 

O perito oficial elaborou o seu laudo às fls. 220 até 224 ilustran- 
do-o com as fotografias de fls. 225 até 227 e confeccionou a planta de 
fls. 228.

socor-

Entretanto, esse laudo não esclarece a extensão de área ocupada 
usada pela Autora, alegando falta de elementos; não estimou pela 

idade dos objetos que este juízo viu na sua inspeção in locum constante 
do termo de fls. 578 existente no interior da capela, porém com dimen
sões de uma pequena igreja assinalado nas fotografias de fls. 360 para 
avaliar por método dedutivo o tempo de uso dessa capela pela Autora, 
muito embora tenha afirmado a sua existência em aproximadamente 
100 (cem) anos; não tinha também elementos, possivelmente, para 
fixar a área ou gleba de terras pertencentes à Contestante em definitiva
mente, 1.000.000 m" (hum milhão de metros quadrados). Ora, na Con
testação, diz ela que essa gleba é de aproximadamente 1.000.000 m2 
Então, cabe a pergunta, teria o perito oficial trabalhado com instru
mentos adequados para chegar a tal afirmativa?

Outro ponto discutível desse laudo é a afirmação que o ilustre 
perito fez de que a capela está localizada em área de domínio da 
Contestante, pertencendo a esta, física e efetivamente (fls. 223/224). Ê 
verdade que o perito do Juízo, por final estimou a área usucapienda em 
3.500 nr, por aproximação c que merece ser definitivamente estipulada, 
em execução especialmentc quanto à resposta ao quesito quarto formu
lado pela Autora (fls. 221).

Ao exame analítico da prova testemunhai coligida na instrução 
processual, registro dos depoimentos o que seguem. Diz, em síntese, a 
primeira testemunha da Autora às fls. 380 usque 386, Aloísio Gerhard 
Bolwerk — ou seja, do Frei Acúrsio, Vigário que foi da Paróquia dc 
Nossa Senhora Aparecida dc Piabetá, componente da Diocese de Pctró- 
polis e a quem se vincula a capela usucapienda, que quando assumiu 
o cargo Paroquial de Vigário no ano de 1948, encontrou essa capela 

estado de ruína, havendo entrado cm entendimento com o repre
sentante da então “Companhia Territorial Fluminense”, antecessora da 
Ré, justamente o Sr. Frederico Dahne, proprietário e Diretor das terras 
onde se encontrava localizada a dita capela, para que este reconhecesse 
os direitos da Autora sobre a área que vem ocupando; que antes desse 
fato cuidou de elaborar uma planta por iniciativa do Ministério da 
Guerra, interessando-se, a respeito, o Diretor da “Fábrica de Pólvora”, 
o Sr. Cel. )oão dos Santos, e identificando a área usucapienda com 
aquela descrita na planta de fls. 6, esta vista pelos presentes; explicou, 
outrossim, o interesse do Ministério da Guerra naquele ano em razão de

ou

em
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ter sido o Duque de Caxias batizado naquela capela e a planta serviría 
de base para desapropriação que o Governo Federal iria iniciar, fazendo 
a entrega da capela e terras adjacentes à Autora, com os limites traçados 
naquela planta; que o depoente cm 1949 ou 1950, em companhia com 
aquele Cel., foram àquela referida Empresa para tratar do assunto tendo 
essa Companhia Empresarial, antecessora da Contcstante e de nome 
Ferreira, assegurado que à ocasião da transação que a Empresa iria 
fazer de todas as suas terras, haveria o reconhecimento da posse e pro
priedade das terras da capela a Autora, por isso que seria desnecessária 
a desapropriação aludida; assevera que no ano de 1953 a capela já 
estava reconstruída com o auxílio de muitos e, principalmente da “Fá
brica de Pólvora”; que quando começou a frcqüentar a capela em 
ruínas, por informações de moradores e vizinhos antigos na localidade 
soube da existência de um cemitério público aos fundos da capela, 
situado num morro, sob a fiscalização da igreja, segundo hábitos antigos 
'C ao revolver das terras, por ocasião das obras realizadas, foram encon
trados muitos ossos humanos, e até mesmo na área do subsolo da igreja; 
que em 1954 tomou conhecimento que aquela Cia. Territorial transa
cionou as terras com a Contcstante, tendo procurado os novos proprie
tários, levando a planta mencionada ao seu representante legal, o Dr. 
Fausto Martins Bebiano, pessoa que se mostrou interessada em colaborar 
com a igreja, inclusive com planos de estabelecer ali uma escola, com 
professoras mantidas pela contcstante; que entre 1954 c 1956 houve 
o encontro entre o depoente e um diretor da contcstante de nome Cam- 
bese, contando com a presença do Bispo de Petrópolis e de um Promotor 
dessa Comarca, realizado nas novas dependências da contcstante; que 
aquele Diretor, ao examinar a planta referida, afirmou que iria respeitar 
a área e a capela ocupada pela Autora; que em 1957 assumiu a Paró
quia o seu novo Vigário, Padre Guilherme, e até aí a Contcstante jamais 
reclamou a posse da área cm questão, chegando a ofertar-lhe uma das 
portas da capela; que essa capela ficava situada cm terras da antiga 
Fazenda São Paulo de propriedade de uma tia de Duque de Caxias c 
após uma febre-amarela que dizimou a região, com a fuga da população, 
a capela ficou sem assistência Paroquial e entrou em ruínas; que ao 
regressar da Europa em 1963 soube pelo Padre Guilherme que a Ré 
havia cercado por uma extensão de cerca de 5Ü a 60 metros a parte 
que dá acesso à entrada da igreja; que no entanto, a igreja já havia 
cercado os demais limites da área em virtude da invasão de posseiros; 
e segundo o Vigário, a Contcstante levantou tal cerca para defender o que 
era da igreja; que o Parque Industrial da Contcstante começou a ser 
edificado entre os anos de 1954 a 1956, construindo também uma casa 
para residência do vigia na área circunvizinha, para tomar conta da 
capela, defendê-la, bem assim as terras da própria Contcstante; que nos 
livros antigos consta que a capela era filial da Paróquia da Inho-Mirim, 
sede antiga; que quando da reconstrução da capela, o Sr. Cambese teste-
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munhou as obras, sem qualquer oposição, apesar de residir nas imedia- 
ções; que em 1957 deu-se a instalação da sede da Paróquia em Parada 
Angélica, com administração própria, até então exercida por Inho-Mirim.

A segunda testemunha da Autora — Luiz da Silva Oliveira, depon
do às fls. 382 v. a 383 v. — declara-se colaborador com “Comissão do 
Parque Histórico e Nacional de Duque de Caxias” sob os auspícios c 
instalada no Comando do I Exército, segundo informa, tem essa Co
missão como objetivo também o da localização dc capelas e igrejas 
situadas na área de influência do Parque aludido, apontada na planta 
que oferece (fls. 393) tendo como ponto de referência dos estudos a 
Fazenda São Paulo antiga, onde nasceu Duque de Caxias.

Nas investigações ou pesquisas localizou a capela de que a inicial 
fala, situada em área contígua às terras daquela antiga fazenda. E 
identifica a posse da Autora segundo a planta de fls. 6. Diz mais, que 
a tal pesquisa se dirige no sentido da localização dos Templos Religiosos 
filiados a originai Freguesia Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim 
que concluiu ser a capela em questão filiada àquela Freguesia; a sua 
afirmação se baseia nas referências feitas por Monsenhor Pizarro na 
obra Memórias Históricas do Rio de Janeiro, cd. do Instituto Nacional 
do Livro, 1945, vol. III, págs 222/223, nas quais assinala que por 
Alvará datado de 12 dc abril de 1698 foi oficializada como perpétua a 
referida Freguesia, inclusive com a vinculação daquela capela usuca- 
pienda; que além disso, encontrou nos arquivos da Diocese de Petró- 
polis diversos assentos dc batismo entre os quais o de Antônio Mulati- 
nho ocorrido em 14 de novembro de 1797, conforme assinala o do
cumento que oferece às fls. 390; atualmente, prossegue a testemunha, 
a Diocese de Petrópolis compreende a zona da Baixada Fluminense in
clusive a capela usucapienda, supondo que a incorporação da área da 
capela à Mitra tenha ocorrido por doação feita à Igreja, entretanto, sem 
documentação; que um dos tios de Duque de Caxias de nome Luiz 
Freitas Belo, foi Padre que oficiou na aludida capela também frequen
tada por familiares do Duque dc Caxias, daí também decorrer o inte
resse da Comissão; afirma que até o presente momento, pelos estudos 
feitos, não chegou à conclusão de que o Duque de Caxias tivesse sido 
batizado naquela capela, pois tanto que por transcrição de seu batismo 
existente na Igreja da Candelária, na Capital, foi batizado na Freguesia 
de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, sem fazer referência à 
capela usucapienda, havendo a presunção de que o batizado tivesse 
sido realizado na sede daquela Freguesia; assevera ainda, que a capela 
nunca foi propiedade particular — conclusão a que chegou em razão 
dos ofícios religiosos que ali foram celebrados sem autorização expressa 
do Bispo.

A terceira testemunha arrolada pela Autora — Eduardo Marques 
Figueiredo, depondo às fls. 384 e verso, tratando-se de pessoa nascida 
na antiga Fazenda da Taquara, há 44 anos e onde está localizada a área
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da Contestante, exercendo o depoente, em 1952 a função de auxiliar de 
topógrafo do Ministério da Agricultura, em razão do ofício procedeu o 
levantamento da área onde se situa o terreno da capela usucapienda 
através de uma planta que teve como pontos de referência marcos ali 
então encontrados, planta esta que é de fls. 6; afirma que esses marcos 
estavam cravados, cobertos de limo, nos quatro pontos de limites demar- 
catórios da área; sabe que a capela referida usucapienda 
pela Paróquia de Inhomirim, situação essa que mudou depois da chegada 
do Frei Acúrsio que tomou conta da capela mantendo a sua posse em 
nome da Autora até a presente data; informa ainda que em determinada 
época a capela que sempre frequentou esteve em ruínas e identifica 
como verídicos os documentos de fls. 10 até 16 anunciadorcs das festas 
religiosas ali realizadas.

A testemunha Sebastião Marques Figueiredo no seu depoimento 
prestado às fls. 384 v./385, pessoa nascida e criada na localidade (Ta
quara) onde também se situa a área usucapienda, há 53 anos, declara-se 
freqüentador da capela desde 1950, após sua reconstrução iniciada entre 
1948 e 1950, identificando como sendo ela de posse da Autora, sem 
oposição da Contestante e que nenhum obstáculo cria à freqüência 
de fiéis.

governadaera

A quinta testemunha arrolada pela Autora — Maria José da Costa 
Aguiar — depondo às fls. 385 V./386, afirma que é colaboradora da 
capela na parte litúrgica e residente na localidade há 29 anos, faz 
referência à reconstrução da capela iniciada em 1949, com a ajuda do 
povo e da Contestante; assevera que a posse da capela é da Autora 
desde aquele ano, ao que sabe, sem que a Contestante reclamasse a 
devolução dessa posse; alude ao fato de haver a Contestante levantado 
cercas cm torno da área ocupada pela Autora alegando a questão de 
invasão de posseiros, em 1962 ou 1963; diz ainda, que é a igreja que 
mantém limpa a área existente em torno da capela e o povo faz os 
reparos de sua conservação; é zeladora da capela desde 1950 c tem 
conhecimento que entre os anos de 1920 a 1948 a igreja estava cm 
ruínas, porém, nela se realizavam ladainhas; refere-se ao fato de ter que 
pedir a chave da porteira de entrada da área de acesso à igreja na admi
nistração da Contestante porque esta ali colocou cadeados no ano de 
1962 ou 1963. Entretanto, prossegue, apesar desse fato, tem havido 
freqüência de fiéis à igreja os quais fazem fila para passar pela porteira 
sem a necessidade de estar pedindo a chave à administração da Con
testante.

A primeira testemunha da Contestante c cujo depoimento prestado 
às fls. 386 a 388, foi tomado como informação por haver declarado ser 
prestador de serviços assalariados pela Contestante e na qual exerce a 
função de auxiliar do gcrente-gcral. Ingressou no serviço que então pres
tava, no dia 2 de fevereiro de 1955; inicialmente exerceu o cargo de 
administrador-gcral da construção da Contestante, do Parque Industrial
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desla. Nega o diálogo com o Frei Aloísio Bolwerk (Frei Acúrsio), este, 
à ocasião, Vigário-Geral da Paróquia; entretanto, diz que manteve con
tato com o Frei Guilherme, sucessor do Frei Acúrsio e atual Vigário, 
embora que sem autonomia funcional para entender-se a respeito da 
posse da área porque não foi autorizado pelo Dr. Haroldo da Fonseca 
Rodrigues, então engenheiro chefe da Contestante; assevera que em 
1957 o Bispo de Petrópolis lhe foi apresentado, bem como o Frei Gui
lherme, o novo Pároco; que entre os anos de 1943 c 1948 quando 
trabalhava para a Empresa antecessora da Contestante constatou, no 
local, que a capela em referencia se encontrava em ruínas, corn^ mato 
crescido ao redor; confirma que em 1963 em virtude das invasões de 
terras que vinham ocorrendo alcançando uma parte da área da proprie
dade da Contestante, foram levantadas cercas ao longo da área onde 
está localizada a capela. Essas cercas foram colocadas a conselho das 
autoridades c que houve a colaboração dada pela Contestante para as 
obras dc reparo da capela, 1961; afirma que nunca a Contestante plei- 

retomada da posse da capela e da área por esta utilizada, cuja 
conservação é mantida pelos fiéis freqüentadores; a Contestante auto
riza a posse, por empréstimo, dizendo da cadeia sucessória quanto a 
propriedade das antecessoras da Contestante das quais fora empregado, 
pontificando outros acontecimentos. ..

Luiz Lourenço Pissurno, segunda testemunha da Contestante, às 
fls. 588 e verso, afirma que trabalhou para a Contestante nas obras 
de reforma da capela usucapienda, descrevendo-as, sem, contudo, aduzir 
qualquer outro esclarecimento para o desate da controvérsia.

A terceira testemunha da Contestante — Raimundo Vilela da 
Silva — cm seu depoimento prestado às fls. 388 V./389, nada descor
tina a propósito do mérito da causa, reportando-se às obras que exe
cutou na capela a mando da testemunha Luiz Lourenço Pissurno, sob 
a fiscalização do senhor Cambese, empregado da Contestante.

teou a

Por conseguinte, através das provas testemunhai, documental e 
pericial colhidas no processo, não deixam a menor sombra de dúvida de 
que a alegada posse imemorial da Autora, requerente do usucapião, 
efetivamente existiu desde o século XVIII, considerando a data do 

do batismo de Antônio Mulatinho noticiado no documento deassento
fls. 390, cuja celebração ocorreu no dia 14 de dezembro de 1797 na 
Capela dc Nossa Senhora do Rosário da Taquara de que fala a inicial 

registro de igual teor que se vê no assento de fls. 348 e realizado 
dia 12 do mês de maio de 1799, não contestados, já deferia à Autora, 

por sucessão, o usucapião, antes mesmo de 1920 quando se deu o êxodo 
da população das terras dentre as quais já se localizava a capela e área 
circunscrita usucapida, cm virtude de endemia que assolou aquela região.

A prescrição aquisitiva invocada pela Autora, mesmo consideran
do-se o argumento da Contestante da sua interrupção, verifica-se da

ou o
no
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prova, que a Autora continuou na posse da capela, dando-lhe utilização 
social, com a celebração de contínuos ofícios religiosos, com a recons
trução da capela a partir de 1950. Porquanto, não interrompeu esses 
atos de posse no dizer das testemunhas ouvidas na instrução.

A ação foi ajuizada em 24 de janeiro de 1972 e se fosse possível, 
juridicamente, dar de ombros à posse já exercida pela igreja, represen
tada pela Freguesia de Inhomirim durante mais de cem anos, anterio
res ao ano de 1920, ainda assim, estaria conforme já estava consagrado, 
o usucapião extraordinário, tendo em vista que se tornou inquestioná
vel a Autora haver dado aquela utilização social por mais de vinte anos, 
com que se caracteriza o usucapião extraordinário.

É irrelevante juridicamente a tese da Ré de que a área usucapicnda 
pela Autora estivesse como está dentro da área de seus títulos aquisi
tivos da propriedade e até levados a registro imobiliário, porque tal 
circunstância não gera direito ou extingue a prescrição aquisitiva defe
rida à Autora.

E pretender transformar a posse da Autora animo domini, em 
precária, seja porque em 1963 colocou cercas limítrofes com a capela 
ou a volta da área para evitar possíveis invasões de posseiros ou mesmo 
a decantada colocação de cadeado em uma porteira que servia de entrada 
aos fiéis freqüentadores da capela, ou ainda, porque tenha alegado o 
comodato da área usucapicnda, este, desamparado de qualquer prova, 
documental ou testemunhai, não podem, tais alegações, derrear o usu
capião da Autora.

O comodato não se presume. O art. 1.248 do Código Civil há que 
ser comprovado documental ou testemunhalmente.

Entretanto, deferindo o usucapião da capela e área circunscrita 
efetivamente utilizada ou usada pela Autora, um reparo é feito à preten
são quanto à totalidade da área descrita no item I da inicial.

Inexistcm elementos probatórios nos autos autorizadores de ser 
deferido à Autora o usucapião da área total de 6.533,13 m2, com as 
metragens limítrofes ali descritas. Daí por que o usucapião é deferido 
à Autora tão-somente quanto à área construída correspondente à capela 
de 155 nr e com a área adjacente em que vem procedendo a limpeza 
e festejos religiosos de 3.500 m2, referências feitas pelo laudo do Perito 
Oficial, às fls. 224, na resposta dada ao quesito 10.° (décimo) proposto 
pelo Contestantc, à falta de outros elementos esclarecedores e de 
convicção.

Ex-positis, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação para deferir 
à Autora o domínio da área correspondente à construção da capela, de 
155 nr acrescida da área adjacente estimada pela perícia desempatadora 
em 3.500 m2, com fundamento nos artigos 550 e 552 do Código Civil 
e 941 do Código de Processo Civil, área essa total localizada cm “Ta-
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quara”, 3.° Distrito desse Município com frente para a estrada que 
dá acesso ao Núcleo Duque de Caxias e mencionada na planta de fls. 6.

Condeno a Ré a pagar as custas do processo e os honorários advo- 
catícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, 
ex vi das alíneas do § 3.° do art. 20 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado expeça-se o mandato para o registro imobi
liário.

P.R.I.
*

Duque de Caxias, 28 de abril de 1976.

PEDRO JOSÉ ALEXANDRE ARRUDA PINTO DE FRANÇA 
Juiz de Direito — 1 a Vara Cível
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VINCULAÇÂO AO INPS DE TRABALHA 
DOR DISPENSADO DA EMPRESA APÓS 
ACIDENTE DO TRABALHO — Havendo 
nexo entre a enfermidade e o acidente, mesmo 
dispensado da empresa, receberá o acidenta
do os benefícios do INPS.
(Sentença do |uiz de Direito Carmine Antô
nio Savino Filho)

Comarca de 
Saquarema — RJ

Vistos
estes autos de Ação Ordinária.
I — RELATÓRIO:
AUTOR: Manoel Paulo, brasileiro, operário, residente em Bacaxá, 

Saquarema, Estado do Rio de Janeiro;
RÉU: Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

1. Síntese das Alegações do Autor (fls. 3/4):
a) O suplicante é contribuinte do INPS desde 1946, mediante pa

gamentos ininterruptos das respectivas contribuições;
b) Em 1967, vítima de mal que logo o impossibilitou de trabalhar, 

ficou por conta da referida Instituição de Previdência, tendo tratamento 
aparentemente adequado;

c) Que se sujeitou a cuidados ambulatoriais;
d) O ferimento degenerou-se em mal maligno, sobrevivendo o autor 

com um intestino artificial;
e) Devido sua incapacidade total, o Suplicante passou a pleitear o 

benefício que pensa fazer jus;
f) O mal se transformou em incurável;
g) O Suplicante tem rastejado esse tempo todo, na procura de seus

direitos;
h) Foi operado duas vezes pelo INPS;
i) Que tem dificuldades de movimentos e ficou dois anos sem poder 

andar, encontrando-se, no momento, em rigoroso tratamento de saúde;
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j) Uma terceira cirurgia é inevitável;
k) Médicos do INPS declaram sua incapacidade para o trabalho;
l) Que requer não só a aposentadoria, como pagamentos de atra

sados que tem direito.

2. Síntese das Alegações do Réu (fls. 19/20/21): 
a) O Autor, em maio de 1967, requereu benefício por incapaci

dade. Foi submetido a tratamento adequado e encaminhado à cirurgia, 
sendo-lhe, então, fixada para agosto de 1967 a data da provável cessação
de incapacidade;

b) O Autor desinteressou-se pela sorte do benefício requerido, 
tanto assim que o setor encarregado do julgamento do pedido concluiu: 
“Ausência de documentação (ASS) e desinteresse. Arquive-se 10.04.1969". 
Que este despacho foi motivado porque o Autor não atendeu à carla- 
convite datada de 05.03.1969, documento n.° 1 (xérox):

c) Que posteriormente, em novembro de 1971, o Suplicante voltou a 
requerer benefício por incapacidade. Foi o mesmo submetido à inspeção 
médica, que concluiu pela provável cessação da incapacidade, 
11.05.1972;

d) Após a instrução do processo administrativo, o INPS, cm con
clusão, pronunciou-se nos termos: "Ocorreu perda de qualidade de se
gurado no período de: 15.05.1966 (desemprego) conforme extrato de 
CP AS 04 (em 01.06.1970). E nova filiação à previdência social, ins
crição considerada indevida em face de ser o segurado maior de 50 anos .

e) O Autor perdeu a qualidade de segurado cm 15 de maio de 
1966, data da SAÍDA da Empresa Urbanização Saquarcma Ltda.

f) O Autor não tem nenhum direito a pleitear.

cm

3. Processo desenvolvido dentro das normas legais, tendo a fls. 5/6, 
requerimento do Suplicante ao INPS, narrado os 
saúde, pleiteando APOSENTADORIA, por incapacidade definitiva para 
o trabalho e BENEFÍCIOS legais;

4. Requerimento do Suplicante ao INPS reiterando pedido de apo
sentadoria e benefício (fls. 7);

5. Documentos do Suplicante a fls. 8 usque 10;
6. Atestado médico a fls. 11;
7. Procuração a fls. 12;
8. Documentos do INPS a fls. 22/23/24;
9. Especificação de provas a fls. 28. Saneador a fls. 53, sem re- 

interposto. Requerimento do Suplicante a fls. 35, solicitando adia
mento da audiência de instrução e julgamento, cm face de seu estado 
de saúde;

problemas deseus

curso
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10. Requerimento do Suplicante a fls. 51/52, cujo teor considero 
parte deste Relatório;

11. O 1NPS, reiterando sua lese de improcedcncia da “quaestio”,
requer a fls. 56;

12. Ofício do 1NPS remetendo a conclusão do exame feito no Su
plicante, revelando que o autor c incapaz para o trabalho (fls. 70 
71/72);

15. Aduz o Rcu (expediente juntado a fls. 79/80) que o Suplicante 
fora beneficiado pela Lei n.° 6.179/74);

14. O Autor exibe a fls. 85 c 92 documentos que mostram sua 
incapacidade total c explicitando a real necessidade de uma aposenta
doria definitiva, com outros benefícios;

15. Ainda nos autos: exames e atendimentos feitos no Autor (fls. 
96) laudos médicos e perícias (fls. 97);

16. Parecer pericial conclusivo a fls. 100, definindo que o Supli
cante está com a seguinte enfermidade: “Carcinoma Epidermóide de 
margem anal".

17. De conformidade com as exigências dos artigos 444 usque 457 
do Código de Processo Civil, fora instalada a audiência de instrução de 
julgamento, ocasião cm que foram tomados os depoimentos das partes 
o inquiridas as testemunhas arroladas. Após, foram ouvidos os singelos 
debates orais, com a manutenção das proposições postulatórias 
testatórias (fls. 105);

As testemunhas ouvidas (losé Rolinho dos Santos, Antônio Rolinho 
dc Andrade c Marcial de Souza Santos) foram uníssonas em afirmar que 
o Autor adquiriu a moléstia, quando acidentado no tempo em que tra
balhava na Empresa Urbanização Saquarcma Ltda. Que antes do aci
dente, o Suplicante possuía boa saúde e era pessoa muito dedicada ao 
trabalho;

e con-

18. Julgamento convertido em diligência (fls. 112). Há requerimen
tos (fls. 113/114/115) c documentos (fls. 116/117/118/119) juntados;

19. Designação dc data para o prosseguimento da audiência de ins
trução c julgamento a fls. 12Ü c 120-verso, em despacho fundamentado;

20. Realizada a audiência dc instrução c julgamento (fls. 121 usque 
126), com depoimentos das partes c inquiridas as testemunhas arrola
das. Foram ouvidos os singelos debates orais, com manutenção das pro
postas iniciais c respostas contestatórias.

Autor pleiteou a procedência do pedido, uma vez que os autos ca
racterizam o acidente do trabalho e a relação deste com a moléstia atual 
do Suplicante.
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Réu pediu pela improcedência do requerido inicial, sobretudo por
que o Autor perdeu a qualidade de segurado c isto cm 15 de maio de 
1966, quando saiu da empresa.

Ilustre Representante do Ministério Público pronunciou-se dizendo 
aguardar o cumprimento da Lei c aplicação da justiça, neste caso 
concreto.

cm

A prova testemunhai evidenciou:
Declara Antônio Rolinho de Andrade a fls. 122, cm seu depoi

mento:
“. . . Que conhece Manoel Paulo há uns 30 anos c que este já tra
balhou cm pedreira c contribuiu para o 1NPS; Que o Autor está 
com um problema sério de saúde. Fora operado e depois nao mais 
pôde trabalhar; Que faz suas necessidades fisiológicas através de 
aparelho que possui na barriga; Que se submeteu a mais de uma 
cirurgia c seu problema de saúde nasceu quando trabalhava na 
pedreira (Urbanização Saquarcma Ltda.), devido a uma queda, no 
exercício de suas tarefas de perfurador de pedras”;
Relata José Rolinho dos Santos a fls. 123:
“...Que conhece o Autor há uns 30 anos, podendo dizer que o 
mesmo é pessoa honesta e operário dedicado ao trabalho, quando 
possuía saúde. Que trabalhava na Empresa Urbanização Saquarcma 
Ltda.; Deixa o trabalho em virtude da doença; Que trabalhou até 
acontecer o acidente na pedreira; Que a doença surgiu no próprio 
trabalho, levando o Autor a submeter-se a duas cirurgias no ânus; 
Que o Suplicante caiu do caminhão, ferindo-se no solo da pedreira; 
Que o Autor fora operado no Hospital Santa Cruz, em Niterói, com 
a assistência do 1NPS; Que o Autor não pode trabalhar em face 
do ferimento; Tem dificuldades de movimentos: Que não pode 
manter-se sentado, devido à moléstia no ânus, que degenenou; Que 
a empresa onde o Autor trabalhava possuía vínculo com o 1NPS: 
Que o Suplicante iniciou seu tratamento com um médico de Saqua- 
rema; Que a doença foi aumentando; Que esta nasceu da queda do 
Autor em acidente do trabalho: Que antes do ferimento, este sempre 
gozou de boa saúde; Que na família do Suplicante, todos têm boa 
saúde; Que depois do acidente, o Autor não pôde mais trabalhar, 
estando sempre envolvido com o tratamento de sua moléstia.”

Vale a pena citar as declarações da testemunha Marcial de Souza 
Santos (fls. 124):

. .Que conhece o Autor e este não tem mais condições para 
o trabalho; Que o Autor se submeteu a uma delicada cirurgia, tendo
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de interceptar o ânus, passando a fazer suas necessidades fisiológi
cas através de um aparelho que lhe fora colocado na barriga; Que 
o Autor contribuiu para o INPS; Que este está recebendo 
pensão do INPS, mais ou menos uns Cr$ 700,00 (setecentos cru- 
zeios) por mês; Que o Autor c casado c tem três filhos; Que antes 
da doença, o Suplicante trabalhava normalmentc; Que foi operado 
no Hospital Santa Cruz de Niteróri, com a assistência do INPS." 
Consignadas foram as declarações de Manoel Paulo (fls. 125):

. .Que o Suplicante trabalhava na pedreira desde o ano de 1952, 
tendo saído da empresa no dia 16 de julho de 1966; Que sua função 
era perfurar pedras, fazendo minas; Que saiu da firma porque 
estava muito doente c não podia mais trabalhar, devido uma que
da do caminhão sobre uma pedra, tendo machucado o ânus; Que 
imediatamente iniciou seu tratamento de saúde no Posto Médico 
de Saquarema, com o Dr. Sebastião Talagiba; Que sempre foi aten
dido pelo INPS; Que este instituto o operou por duas vezes; Que 
não tem mais condições para o trabalho."

ESTE É O RELATÓRIO.
Com os autos conclusos, após analisar e ponderar a matéria deles 

constante; tenho os:

como

II _ FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO: 

1. Tenho provado nos autos:

a) Manoel Paulo teve ferimento em virtude de um acidente do 
trabalho, caindo de um caminhão sobre uma pedra, lesionando o ânus;

b) A partir desse ferimento, o Suplicante não mais pôde trabalhar, 
devido agravamento do problema que lhe surgira no ânus;

c) O ferimento aconteceu quando Manoel Paulo era empregado 
da Empresa Urbanização Saquarema Ltda., devidamente vinculada ao 
INPS;

d) O INPS acolheu Manoel Paulo, dando-lhe assistência, patroci
nando-lhe, inclusive, as cirurgias na região lerida;

e) O Autor perdeu toda a capacidade para o trabalho;
f) Manoel Paulo há anos vem lutando para solucionar seus proble

mas de saúde c garantias previdenciárias;
g) Manoel Paulo sofreu um acidente de trabalho, mas a empresa 

não deu ao INPS conhecimento do fato no prazo legal. Mesmo assim, 
o INPS, inteirado da doença do Suplicante, deu-lhe total assistência, 
patrocinando as duas cirurgias no Autor. O INPS, contudo 
considerar Manoel Paulo como acidentado;

nao quis
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h) O Autor c contribuinte do INPS desde 1946. Que permaneceu 
vinculado ao Instituto após o acidente;

i) A luta do Autor por um reconhecimento de seus direitos come
çou, sobretudo, a partir de 1973 (cm área judicial) (peça inicial dos 
autos). Que o Autor deixou a empresa em 16 de julho de 1966 (fls. 
125); Que trabalhou na Empresa Urbanização Saquarema I.tda. desde 
1952 (fls. 125). Que em maio de 1967, o Autor requereu benefício por 
incapacidade. Foi submetido a tratamento adequado e conduzido à ci
rurgia, sendo-lhe, então, fixada a data da provável cessação da incapa
cidade cm agosto de 1967. O INPS argumentou que o Suplicante desin
teressou-se do benefício requerido (fls. 19), uma vez que não atendeu

convocação feita pelo Instituto;
j) Os autos não trazem prova • 

trário, revelam sua luta em torno da procura de seus direitos. Poucas 
pessoas conscguiriam aguentar tanto tempo de batalhas, como foi o que 
acontecera com o Suplicante.

A referida convocação do INPS ao Autor, não 
Não foi correspondência registrada. Foi

endereço que não era mais o do Autor. Dada a importância do teor 
da correspondência c tratando-se de destinatário doente claro que a 
convocação do INPS teria de revestir-se das formalidades legais e de 
estilo;

a uma
do desinteresse do Autor, pelo con-

traz a ciência deste.
carta simples remetida parauma

um

k) O INPS teria de comunicar-se com o Suplicante através de do
cumento eficaz sobre o prazo para a perda da qualidade de segurado.

l) Tanto a Empresa Urbanização Saquarema Ltda., como o INPS
o Suplicante. Seu ferimento na em-agiram desumanamente para com 

presa, seu tratamento ambulatória), suas cirurgias — revelam que o 
Suplicante fora sempre tratado com descaso e desinteresse. Em nenhum 
momento se observou nos autos um ato de solidariedade para com o 
enfermo. O INPS tratou de Manoel Paulo, mas negou-lhe os direitos 
reais. Além do tratamento da moléstia, existia o problema da própria
sobrevivência do Autor c sua família;

m) O Suplicante não desistiu nunca. Sempre aguerrido na procura 
de seus direitos. Sempre rastejando, mas sem Iraquejar;

n) O Autor contribuiu vinte anos para o INPS, negando-lhe este, 
.esfera administrativa, qualquer direito;

o) A peça de fls. 58 revela que o Autor não morava no endereço, 
para onde fora a correspondência do INPS, que lhe comunicava o prazo 
de perda da qualidade de segurado;

p) Muito curioso é o fato de o 
ao Autor, apesar da perda de qualidade de segurado;

na

INPS dar toda assistência médica
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c) O documento de fls. 72 traz em sua conclusão um parecer evi
denciando a total incapacidade do Autor para o trabalho. 0 documento 
médico de fls. 85 diz: “...Manoel Paulo deverá ser definitivamente 
aposentado." — E a fls. 92. um pungente apelo médico: “Manoel Paulo 
deve ser aposentado, ainda que tardiamente.";

r) O documento de fls. 94 traz que o Autor foi internado em 
08.06.1967, tendo sua alta acontecido em 18.06.1967. Nesta ocasião, 
Manoel Paulo havia saído da empresa a MENOS DE UM ANO. Obser
va-se que antes de um ano de sua dispensa da empresa, o Suplicante já 
havia sido internado pelo INPS. O que comprova que o seu ferimento 
deu-se no trabalho c a partir da queda. — E a partir deste fato sua 
vinculação com o INPS foi permanente, sem descontinuidade, através 
de assistência médica.

A empresa agiu com desleixo, desinteresse pela sorte de seu empre
gado c o INPS adotou a postura da procrastinação.

s) O diagnóstico da doença do Autor vem na peça de fls. 100;

t) Os autos mostram um nítido NEXO entre o acidente do trabalho, 
devido à queda do Autor sobre a pedra, c a doença do mesmo. Houve a 
queda (acidente do trabalho) c nela o ferimento no ânus do Suplicante. 
Este degenerou-se, resultando na doença grave de hoje: um tipo de 
câncer incurável.

Meu convencimento é que a doença de Manoel Paulo teve seu iní
cio na queda, no acidente do trabalho, dentro de um perfeito vínculo 
causa!. Dentro do mais nítido NEXO de causa c efeito. E se a empresa 

INPS (quem sabe?) tivessem adotado uma atitude mais humanista, 
mais solidária, outro não leria sido o desfecho da doença do Suplicante?

Os autos trazem a luta penosa e sofrida do Suplicante.

Este caso cm espécie desvela um ser humano que consegue, com 
vigor espiritual, lutar na busca de seus direitos, apesar de inutilizado 
fisicamente;

u) Em contato pessoal com o Autor, na audiência de instrução e 
julgamento, vi sua verdade surgir categórica, clarividente, através dc 
suas declarações convictas, poderosas.

2. Os autos indicam que a parte Autora está amparada pela Legis
lação de Acidentes do Trabalho — em sua nova regulamentação.

5. Por tudo (analisando todas as peças dos autos, como alegações 
do Autor c Réu, provas pessoais e documentais), esta questão possui 
elementos que sustentam sua procedência.

c o
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Ill — CONCLUSÃO:

Ex positis
e mais quc dos autos consta, Doutrina c Jurisprudência aplicáveis 

à espécie, enfim, seja qual for a perspectiva em que se contemple a 
“quaestio”, acolho esta Ação Ordinária em que se questiona ACIDENTE 
DE TRABALHO, proposta por MANOEL PAULO contra o INSTITU
TO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, uma vez quc foram 
preenchidos os pressupostos típicos contidos nas Legislações: Lei 6.367, 
de 19 de outubro de 1976, Decreto n.° 79.037, de 24 de dezembro de 
1976, Lei 6.617, de 16 de dezembro de 1978 c Decreto n.° 85.080, de 
24 dc janeiro de 1979.

POIS,
Julgo procedente esta Ação Ordinária proposta, com base, sobre

tudo, no Decreto n." 83.080, de 24 de janeiro de 1979, nas formas dc 
seus artigos: 220 (porque o Autor era empregado e encontrava-se vin
culado ao INPS, quando sofreu o acidente do trabalho), 221 (porque 
o Autor comunicou o acidente à empresa, c tanto isso é verdade, que 
a partir da queda, passou a fazer tratamento de saúde, no INPS, cm 
virtude do ferimento no ânus, não mais trabalhando devido sua inca
pacidade física. Após, ou logo após, foi desumanamente dispensado do 
trabalho pelo empregador. E se a empresa optou pela DISPENSA c não 
pela COMUNICAÇÃO oficial do acidente ao INPS, culpa é estrita
mente da empresa c não do Suplicante), 226 c incisos II, IV e VI (de
vendo o Autor receber, pelo acidente do trabalho, a aposentadoria por 
invalidez, auxílio-acidcntc c pecúlio por invalidez).

Que o autor deverá ficar vinculado ao INPS, recebendo assistência 
médica quc se fizer necessária e tudo na forma legal, bem como seus 
dependentes;

Que os descendentes diretos do Autor receberão, na forma da lei, 
após o óbito dc Manoel Paulo, a pensão regulamentar;

Quc Manoel Paulo deverá receber todos os atrasados que tem di
reito, em face da comprovação, nos autos, do acidente do trabalho so
frido, ao cair sobre uma pedra e ter ferido seu ânus, lesão esta quc se 
degenerou em câncer.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados 
cm 10% do valor da causa.

Custas em lege, pelo Réu.
Com as cautelas dc estilo c formalidades legais.
Expeça-sc a documentação necessária.
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Para a publicação da sentença, designo audiência para o dia 29 de 
novembro de 1979, às 17 horas.

Registre-se.
Intimem-se.
Saquarema, 23 de outubro de 1979.

CÁRMINE ANTÔNIO SAVING FILHO 
Juiz de Direito 

(Sentença confirmada)
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II _ PARTE criminal

-





2.“ Vara Privativa do )úri ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Legítima defe- 
Comarca de Salvador — sa. Existência de ação objetivamente neces

sária e subjetivamente dirigida pela vonta
de de se defender contra assaltantes à mão 
armada. Absolvição in limine, porquanto 
plenamente comprovada a causa de exclu
são da antijuridicidade.
(Sentença do Juiz de Direito Moacyr Pitta 
Lima)

Bahia 
Prcc. 614

SENTENÇA

Vistos etc.
O representante do Ministério Público, lastneado no inquérito 

policial, ofereceu denúncia contra J.F.C., devidamente qualificado nos 
autos, como incurso nas sanções do artigo 121 do Código Penal.

Narra a peça inicial acusatória que “J-F-C-, exercia sua função de 
do Edif. Jardim Atlântica, em Ondina, quando, porvigia na garagem

volta das 3.30 horas, do dia 14 de novembro de 1975, foi surpreen
dido por quatro indivíduos armados, sendo logo imobilizado por três 
deles, enquanto que, o outro, com uma chave-de-fenda, arrombava 
um dos carros que se encontrava na garagem do referido edifício. 
Conseguindo, J.F.C., se livrar dos homens, sacou de um revólver e, para 
se proteger e proteger o patrimônio alheio, fez dois disparos; sendo 
que o primeiro disparo alvejou a vítima J.C.N.C., vulgo “Champrão”, 

segundo disparo foi feito em consequência de um novo ataque dos 
componentes do grupo. O tiro efetuado por J.F.C. causou a morte de 
J.C.N.C., resultando assim, a lesão descrita no laudo de exame cadavé- 
rico de fls.”.

e o

O indiciado foi preso em flagrante, tendo sido liberado por de
terminação judicial.

Recebida a denúncia e citado o réu para a ação penal, proce
deu-se ao interrogatório, seguindo-se a apresentação de defesa pré
via, quando argüiu-se de que o denunciado praticou o fato em legítima 
defesa.
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No sumário foram inquiridas as testemunhas arroladas na denún
cia, R.L.S. e M.f.S.G.

Em alegações finais, o órgão do Ministério Público e a defesa, 
com a asseveração de que o indiciado agiu em legítima defesa, so
licitaram a aplicabilidade do artigo 411 do Código de Processo Penal, 
com a absolvição sumária do réu.

Acreditamos que já está no momento de modificação da posição 
jurisprudencial, quanto à exigibilidade de propositura de ação penal, 
em hipóteses induvidosamente e plenamente comprovadas da existên
cia de causa de exclusão da antijuridicidade.

É injustificável que alguém que atue com legitimidade e prote
gido pelo instituto consagrado em todos os ordenamentos jurídicos 
— o direito de defesa — e, estando a peça investigatória, toda ela unís
sona de que o fato praticado era objetivamente necessário e subje
tivamente dirigido pela vontade única de se defender, sofra o constran
gimento de responder uma ação penal, com todas as conseqüências 
negativas para o seu dia-a-dia de cidadão.

A presente ação penal já foi proposta desde o seu nascimento, 
na narração da matéria fática, em atenção à regra do artigo 41 do 
Código de Processo Penal, reconhecendo-se que o indiciado, quando 
realizou os disparos de arma de fogo, agia na mais lídima e irretor- 
quível legítima defesa. Note-se que contra-senso! A denúncia que 
deve conter a narração de fato criminoso, no caso em tela, assevera, 
enfatiza, esclarece, argúi e conclama, de que J.F.C. fez os disparos para 
“se proteger e proteger o patrimônio alheio”, Por que razão, em tais 
circunstâncias, não admitir-se que o inquérito seja arquivado, dispen- 
sando-se a propositura da ação penal? Afigura-se-mc de enorme rele
vância que o tempo das pessoas que compõem a máquina judiciá
ria tenha um melhor proveito, sobretudo, para que as suas maiores 
finalidades possam ser alcançadas em proveito da própria comunidade.

J.F.C., denunciado no presente processo em 13 de dezembro de 
1976, merece um pedido de desculpas do Estado. Por ter agido legiti
mamente sofreu o constrangimento de seis dias de prisão. Por ter 
agido legitimamente, responde uma ação penal já há mais de seis 
anos. E tudo isso poderia ou não poderia ser evitado? Ainda restará 
ao cidadão J.F.C. aguardar o julgamento do recurso de ofício, regra ina
dequada do estatuto processual vigente.

O conjunto probatório, desde a primeira folha até a última, não 
deixa transparecer qualquer dúvida, qualquer senão, qualquer incoe
rência, de que o acusado quando praticou o fato, o fez na forma 
mais legítima, defendendo a sua vida e o patrimônio alheio, da insen
satez de marginais fichados e conhecidos toxicômanos.

Ademais, nas declarações insuspeitas de M.C.N.C. (f. 25), irmã c 
comadre da vítima, está retratado o comportamento anti-social, ignóbil, 
vil e abjeto de J.C.N.C., cuja ação quando da ocorrência do fato, jus-
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tificou plenamente a atitude do denunciado, que agiu protegido pelo 
instituto da legítima defesa, própria e do patrimônio de terceiros.

Por tais motivos, reconhecendo em favor do denunciado a ex- 
cludente do artigo 19, II, do Código Penal, com fundamento no arti- 

411 do Código de Processo Penal, absolvo J.F.C. da imputação for
mulada.
go

Da presente decisão, por imposição legal, recorro de ofício, para 
das Colendas Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça.uma

Publique-se. Intime-se. Registre-se.

Salvador, 2 de março de 1983.

MOACYR PITTA LIMA 
Juiz de Direito
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Comarca de Angra dos ABUSO DE AUTORIDADE E VIOLÈN- 
Reis
Proc. 012/82

CIA ARBITRÁRIA — A identidade física 
do Juiz, no processo penal. A tormentosa 
questão do combate à criminalidade.
— O art. 322 no CP não foi revogado pela 
Lei 4.898/65. A lei nova tem caráter com
plementar, criando figuras típicas que não 
estavam previstas no art. 522 do CP — 
Cumulatividade impossível.
(Sentença do Juiz de Direito Francisco Jorge 
da Cunha Bastone)

SENTENÇA

Vistos etc.
O MP por denúncia de fls. 2/10 apresentou denúncia contra 

P.A.G.L.S., M.L.S., L.G.C., J.E.P.C. e L.C.A.P, por terem no dia 21 
novembro de 1981, dia em que ocorreu uma fuga do Instituto Penitenciá
rio Cândido Mendes, na Ilha Grande, de diversos internos, dentre os 
quais, o conhecido “Mimoso”, os denunciados, os dois primeiros na qua
lidade de Diretor e Assistente de Diretor daquele estabelecimento penal 
c os três últimos denunciados como Agentes do Departamento do Sistema 
Penitenciário, à noite, ocasionado violências contra diversos internos, 
os quais foram arrancados da cela e obrigados a percorrer um chama
do “CORREDOR POLONÊS” formado pelos acusados, corredor este 
no qual os presos foram agredidos a golpes de mão e pés c de gran
des bastões, bem como eram passadas velas acesas pelo corpo dos 
internos. Os fatos estão claramentc narrados na denúncia.

Instados a prestarem respostas por escrito, os acusados apresenta
ram as defesas de fls. 150/161 e 163/164.

Às fls. 166/167 despacho de recebimento da denúncia.
Interrogatório de fls. 213/225.
Defesas prévias às fls. 231/233 e 238/242.
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Depoimentos das testemunhas de acusacão fls. 268/288, 329/331. 
Depoimentos das testemunhas de defesa fls. 332/345.
Autos de exame de corpo delito fls. 73/74, 76, 79, 80, 112 e 114 

dos autos de sindicância em apenso e 357/358.
Alegações finais fls. 566/585, 587/623.

É O RELATÓRIO:

DECISÃO

1.1. Preliminarmente, existe uma questão que merece ser sanada. 
Com efeito, a instrução do presente processo, não foi por mim presi
dida. Na espécie, a dúvida consiste na aplicação do princípio da iden
tidade física do Juiz ao processo penal.

Tal princípio, adotado na legislação processual civil, não encontra 
igu,al amparo, na legislação processual penal, eis que entendimentos 
numerosíssimos, afastam, pura e simplesmente, a adoção do princípio 
em se tratando de matéria penal. Na realidade, a questão de competên
cia é matéria de ordem pública, interessando diretamente à validade 
do ato processual. E, em assim sendo, se o legislador tivesse intenção 
de adotar em matéria criminal tal princípio, teria inserido na legisla
ção penal dispositivo ou preceito especial como o fez no juízo cível 
(art. 132 CPC); o que nos leva à inevitável conclusão, de que é ina- 
plicável o princípio da identidade física do juiz ao processo penal.

Diante de tais fatos, não restam dúvidas sobre jninha competên
cia para proferir a presente decisão.

1.2. Uma ligeira exposição é necessária. O Brasil está assistindo 
estarrecido, a um espantoso aumento da criminalidade, especialmente 
dos assaltos à mão armada, em que vidas inocentes são ceifadas.

Alarmada, a população clama por penas mais duras, contra estes 
elementos que assolam as grandes cidades. Inúmeras são as causas da 
criminalidade: endógenas, sujeitas ao estudo da criminologia antro
pológica, biológica e psicológica; e as exógenas, puramente sociais. 
Assim é que, a injustiça social continua a produzir os marginais. É 
bem verdade que o Governo tem envidado esforços para uma melhor 
distribuição de riquezas, visando a tranquilidade de todos. Mas, não 
obstante tais esforços, é fato indiscutível que a criminalidade tem 
crescido assustadoramente, probfema que afeta também aos demais 
países.

Ora, esta onda crescente de criminalidade tem motivado um 
aumento da repressão, olvidando-se que não é o crescente de repres
são que irá deter a criminalidade, pois outras são as causas de sua 
origem. Com efeito, a cada dia, centenas de marginais, são produzidos 
pela injustiça social. O que ê necessário, isto sim, é uma justiça social.
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Por seu turno, as declarações de W.S.L. (fls. 329/331, são bem
lúcidas:

“QUE O DEPOENTE FOI ESPANCADO POR PAULADAS E 
PONTAPÉS”

e mais:

“QUE FOI ESPANCADO NA FRENTE DO CAPITÃO L.S.”.

Todas as vítimas são unânimes em afirmar que o acusado P.A.G.L.S. 
não só utilizou-se de violência, como também presenciou as tortu
ras, o que, devido a sua condição de superior, leva à certeza de que 
tais espancamentos tinham a sua autorização.

A própria testemunha de defesa do acusado, J.G.C. (fls. 332/333), 
declara que ouviu comentários que os maus-tratos haviam sido indis
criminados.

Já a testemunha S.M. (fls. 338) declara taxativamente que o acusa
do P.A.G.L.S. estava presente aos espancamentos.

Ê bem verdade que os depoimentos fortes são das próprias víti
mas. É o caso de indagar-se se depoimentos de criminosos podem ter 
valor, principalmente quando se sabe que os mesmos muitas 
possuídos dc tremendo ódio contra seus carcereiros, ao ponto de tentar 

todos os meios incriminá-los.
Mas, na espécie, mesmo sendo criminosos, sèus depoimentos pos

suem valor fundamental, já que:

1. Todos são unânimes em declarar que realmente ocorreram os 
espancamentos no chamado “corredor polonês” (aliás o pró
prio acusado não negou que tivesse havido os espancamentos).

2. Os autos dc exame de corpo delito comprovaram a violência.

3. Todas as vítimas, UNÂNIMES, declararam que o acusado 
P.A.G.L.S. presenciou todos os espancamentos.

Temos pois que a culpabilidade do acusado P.A.G.L.S. restou pro-

vezes sao

por

vada.

O ACUSADO M.L.S. E SUA PARTICIPAÇÃO.

Este acusado, não teve a sua participação no evento criminoso 
provada, tanto é fato que o próprio MP, em suas alegações finais dc 
fls. 566/585, requereu sua absolvição. Com efeito, contra ele existe 
apenas o depoimento de P.G.C. que declara que o acusado “deve ter
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visto” os espancamentos. Nada mais. É patente pois que não existe 
menor prova de sua participação.

O ACUSADO L.G.C.

Este acusado, interrogado em Juízo (fls. 219/220), negou sua par
ticipação nos eventos, inclusive porque na ocasião estava de férias e 
só retornou à Ilha no dia 24 de novembro.

Ora, como bem acentuou o MP em suas alegações finais, já que 
foram dois policiais militares, insuspeitos, até mesmo para o acusado, 
J.L.N. e W.D.A. fls. 256/259 e fls. 341 e 345) que declararam ter 
visto o acusado naquela noite, na galeria. Por outro lado, a unanimi
dade dos presos declararam que viram o acusado, na própria tarde 
do dia 21-11-81.

É evidente pois que este acusado MENTIU de forma deslavada, 
ao alegar que se encontrava longe da Ilha Grande. Por outro lado, 

participação está evidenciada por todos os depoimentos prestados.

OS ACUSADOS f.E.P.C. E L.C.A.P. E SUAS PARTICIPAÇÕES.

Estes acusados interrogados em Juízo negaram sua participação.

J.E.P.C. chega a declarar que não sabe “como entrou nesta his-

Ora, a unanimidade dos depoimentos assinalam a presença dos 
acusados como participantes dos espancamentos, inclusive J.E. é quem 
tinha as velas na mão.

A participação, pois, destes acusados, sobejamente está comprovada.

A MATERIALIDADE

sua

tória”.

2.1. A materialidade está plenamente comprovada. Com efeito, a 
materialidade resultou provada, em face dos autos de exames de corpo 
delito de fls. 73/74, 76, 79, 80, 112 e 114 dos autos da sindicância 
em apenso. Ora, os exames a que foram submetidas as vítimas, de- 

ocorrência de lesões corporais, em todos os internos,monstraram a
sendo que inclusive as de S.M. poderão causar-lhe debilidade perma
nente. São pois lesões corporais graves.

A TIPIFICAÇÃO

3.1. A denúncia denunciou os acusados como incursos nas penas 
dos artigos 129; 129 § l.°, II, e 322 do Cód. Penal; e art. 4.°, letra b 
combinado com o art. 6.° c seus parágrafos- da Lei 4.898 de 9-12-65, 
c/c artigo 25 e 51 do Cód. Penal Brasileiro.
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do art. 322 do Cód. Penal Brasileiro, tornando-a definite a em fun
ção de inexistência de razões agravantes; condenando ainda para o 
crime do art. 129 do Cód. Penal Brasileiro em 3 (três) meses de de
tenção, tornando-a definitiva em face de inexistência de razões agra
vantes, condenando ainda para o crime do art. 129, § l.°, II do Cód. 
Penal Brasileiro, em 2 (dois) anos de reclusão, a qual cm virtude de 
inexistência de razões agravantes, torno-a definitiva. Em consequên
cia a condenação definitiva fica fixada em 2 (dois) anos de reclusão 
e 9 (nove) meses de detenção. Condeno ainda o acusado J.E.P.C. à pena 
acessória de perda da função pública, na forma do disposto no art. 
67, I do Cód. Penal Brasileiro.

5.°) Atento ao disposto no art. 42 c seguintes do Cód. Penal Bra
sileiro e considerando que o acusado L.C.A.P., conscientemente caminhou 
no sentido do ilícito, tendo plena noção exata de sua responsabilidade, 
julgo PROCEDENTE a ação penal, para, em consequência, CONDE
NÁ-LO como incurso nas penas do art. 322 do Cód. Penal Brasileiro, 
bem como nas penas do art. 129, 129 § l.°, II do Cód. Penal Bra
sileiro, em concurso material, na forma do disposto no art. 51 do Cód. 
Penal Brasileiro, para fixar a pena-base em 6 (seis) meses de deten
ção, tornando-a definitiva em razão de inexistência de razões agra
vantes isto para o crime do art. 322 do Cód. Penal Brasileiro; conde
nando ainda em 3 (três) meses de detenção para o crime do art. 129 
do Cód. Penal Brasileiro, a qual torno definitiva em razão de inexis
tência de agravantes; condenando ainda para o crime do artigo 129 
§ l.°, II do Cód. Penal Brasileiro, em 2 (dois) anos de reclusão, tor 
nando-a definitiva em razão de inexistência de agravantes. Em conse- 
qüência a condenação definitiva fica fixada em 2 (dois) anos de re
clusão e 9 (nove) meses de detenção.

Condeno ainda L.C.A.P. à pena acessória de perda da função públi
ca, na forma do disposto no art. 67, I do Cód. Penal Brasileiro.

Incluam-se os nomes dos réus, com exceção de M.L.S., no rol dos
culpados.

Concedo, em face a primariedade dos acusados, direito aos mes
mos, de apelarem em liberdade, na forma legal.

Requisitem-se os réus para ciência pessoal da sentença.
Dê-se ciência ao representante do MP.

P.R.I.

Angra dos Reis, 2 de agosto de 1982

FRANCISCO JORGE DA CUNHA BASTONE 
Juiz de Direito
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BIGAMIA — Absolvição, em face de an
terior divórcio. “A pena não passará da 
pessoa
cional a ser observado, in casu.
(Sentença da Juíza de Direito Olímpia Ro
sa Lemos, transitada em julgado)

Cartório do l.° Ofício 
Comarca de Rio Bonito 
Proc. 6.999 do delinquente'’, princípio constitu-

SENTENÇA

Vistos, etc.
E. C. responde a presente ação penal, como incurso no artigo 

235 do Código Penal, porque:

“Sendo casado com E. S., o denunciado mediante afirma
ções falsas, obteve junto ao Registro Civil da 1* Circunscri- 
ção de Nova Iguaçu novo assentamento de nascimento que le
vou o n.° ..., livro .... fls. ... De posse da respectiva cer
tidão onde constava ser o mesmo solteiro, o denunciado nesta 
Comarca iniciou processo de Habilitação de Casamento no Re
gistro Civil do l.° Distrito, e, com novas falsas declarações so
bre o seu estado civil, logrou contrair novas núpcias, desta vez 
com T.S.A., cujo alo foi celebrado em ...^e se encontra regis
trado no livro ..., fls. ... sob o n.° ... .

A inicial fez-se instruída com os autos de inquérito devidamente 
formalizados, instaurados por determinação do Juízo da 1* Vara de 
Família da Comarca de São Gonçalo, que decretou o divórcio do ca
sal E.S.C. c E.C. por culpa recíproca, ou seja, a mulher por ter fu
gido ao dever de coabitação, sem comprovar um motivo relevante 
que justificasse essa conduta, e, o marido, por ter contraído novo ca
samento, após a separação, quebrando o dever de fidelidade.

Recebida a denúncia, foi o réu interrogado, confessando a prá
tica do crime, porém, alega em sua defesa, que o praticou porque 
vida com a primeira esposa, E. S., em face de inúmeras dc-

sua
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savcnças, não dera certo, tendo se separado da mesma e que, após 
algum tempo, veio a conhecer a segunda, de nome T.S.A. e aconse
lhado por outros camioneiros, decidiu contrair novas núpcias, escla
recendo também, que após a decretação de seu divórcio com a pri
meira esposa, veio a casar legalmcntc com T., convivendo com a mesma 
até a presente data.

A defesa prévia foi formulada na oportunidade adequada, lendo 
juntado um ofício da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, 
que declara ser o réu funcionário da mesma, exercendo a função de 
mecânico de veículos e nada constando cm seus arquivos que desa
bone sua conduta e juntando também à certidão do seu casamento 
com T.S.A. (fls. 60/63).

Folha de Antecedentes do réu (fls. 42/43) cm que demonstra 
ser o mesmo primário.

A instrução criminal desenvolveu-se regularmente (fls. 79), sen
do ouvidas E. e T., momento em que esta confirmando o depoimento 
prestado na Comarca de São Gonçalo, declara que casou com o réu 
supondo que era solteiro e que desta união nasceram dois filhos e que 
se o acusado agiu assim foi pelo fato de que não aceitaria conviver 
com o mesmo, sendo ele casado (fls. 15/15 v. c 91).

Certidões de casamentos acostadas às fls. 9 c fls. 39/40.
Ultrapassada a fase de diligencias foram formuladas as alega

ções, tendo o MP propugnado pela procedência e a defesa, após ar- 
güir preliminares de nulidade, no mérito pediu pela improcedência.

Em seguida vieram-me os autos conclusos para sentença.
Este é o relatório, passo a decidir:
A primeira questão a ser enfrentada neste processo, deve ser re

lativa a preliminar de nulidade, argüida com fundamento no artigo 
222, in fine do CPC pelo fato de não terem sido as partes intimadas 
da expedição das cartas precatórias.

Não procede a argüição em tela pois conforme a Súmula 155 do 
STF a falta de intimação da expedição de precatória para inquirição 
de testemunhas causa nulidade RELATIVA, exigindo-se a demons
tração do prejuízo em tempo oportuno e este prejuízo não foi pela de
fesa evidenciado.

A preliminar de prescrição há também de ser rejeitada, pois 
segundo o artigo 111, letra d do CP, nos crimes de bigamia, a pres
crição antes de transitar em julgado a sentença final, começa a cor
rer da data em que o fato se tornou conhecido.

Entende-se que o reconhecimento aludido refere-se à AUTORI
DADE PÜBLICA c o réu não provou que teria havido este conheci
mento.

Apesar de tudo isso, não vê, salvo melhor juízo, a existência do 
crime e finalidade de aplicação da pena nos presentes autos.
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Façamos uma pequena digressão dos fatos sociais e históricos
brasileiros.

Desde a Carta dc 1934, o preceito constitucional previa a indis-
solubilidadc do casamento.

O legislador penal de 1940 baseado na Constituição Federal vi- 
estabelecia, como base de família, a indissolubilidade dogente que

vínculo, pune a bigamia com pena de 2 a 6 anos de reclusão.
O legislador civil, calcado no mesmo preceito constitucional, de

clarava em seu art. 7." § 6." da Lei de Introdução ao Código Civil, 
que só o divórcio de estrangeiro é que podería ser reconhecido, esta
belecendo entretanto, que se um dos cônjuges for brasileiro, o divórcio 
será reconhecido em relação ao outro que, entretanto, não poderia casar 
no Brasil.

Consequentemente, se o brasileiro divorciado dc outro, casasse 
em nosso país, seria bígamo.

Entretanto, se o estrangeiro divorciado de outro estrangeiro e aqui 
novamente não cometería o delito de bigamia.

E por que essas limitações?
Porque, nessa época, o casamento era indissolúvel, só sendo des

feito com- a morte ou anulação do mesmo, já que não havia divórcio.
Tanto é assim, que o art. 235 § 2.° do CP, declara: “Anulado 

por qualquer motivo o primeiro casamento ou outro por motivo que 
não a bigamia, considera-se inexistente o crime”.

A exposição de motivos explicando sobre os crimes contra a fa-

casasse

mília diz:

“O crime de bigamia existe desde que, ao tempo do segundo 
casamento, estava vigente o primeiro; mas, se este, a seguir, é 
judicialmente declarado nulo, o crime se extingue, pois que a de
claração de nulidade retroage — EX TUNC”.

Esta era a situação vigente até que, em 28 dc junho de 1977, 
houve a aprovação da Emenda Constitucional n.° 9 possibilitando a 
dissolução do casamento no Brasil, alterando o artigo 175 § l.° da 
Constituição. E, em 26 de dezembro de 1977. surge a Lei 6.515, regu
lamentando o divórcio.

Esta lei modificou também o artigo 7.° § 6.° da LICC e permitiu 
o reconhecimento do divórcio realizado no estrangeiro quando um 
dos cônjuges ou ambos forem brasileiros, condicionando, apenas, o 
lapso temporal de 3 anos da data da sentença, tempo este também 
exigido quando a separação judicial é decretada aqui no Brasil.

Então, com relação à esfera civil, nós temos as duas situações
jurídicas:

199



Antes de 1977, o divórcio do brasileiro não era reconhecido e, 
após 1977, o divórcio do brasileiro passa a ser reconhecido para efeito 
de contrair novo matrimônio.

E na esfera penal houve alguma alteração?
Não, o artigo 235 § 2.° do CP continua com a mesma redação 

dada em 1940. Tcria havido um cochilo do legislador ou acharia ele 
que estaria implícito o — divórcio — na expressão, “Anulado por 
qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não 
a bigamia, considera-se inexistente o crime”.

Implícito por quê?
Implícito com relação aos efeitos.
A conseqüência da declaração da nulidade é a dissolução do 

vínculo e a decretação do divórcio tem a mesma conseqüência, ou 
seja, a dissolução do vínculo.

Ora, se o fato da anulação, que causa a dissolução do vínculo 
tem como conseqüência a inexistência do crime, por que não o divórcio.

Nos presentes autos (fls. 7), não resta a menor dúvida de que um 
dos motivos do divórcio, foi o posterior casamento, porém este não 
foi o único. Foi reconhecida também a culpa da mulher, que abando
nou o lar conjugal, fugindo portanto do dever de coabitação, e sem 
comprovar um motivo relevante que justificasse tal conduta, e tanto é 
assim que teve decretada a perda do nome de casada (art. 17 da 
Lei 6.515).

Este último motivo já seria o suficiente para decretação do divór
cio, com fulcro no artigo 5.° da Lei 6.515.

Portanto, por que não considerar o divórcio concedido ao réu 
como integrado no § 2.° do art. 235 do CP, por interpretação exten
siva, isto é, o legislador, com a atual realidade social, disse menos 
que deveria dizer.

Há, também, que se analisar a finalidade da pena.
Há três teorias que explicam a finalidade da pena.
Pelas teorias absolutas, também chamadas de retribuição, a pena 

é um RETRIBUIÇÃO justa do fato injusto praticado pelo criminoso.
É conhecida a fundamentação de Kant: “Ainda no caso de que 

o Estado se dissolva voluntariamente, deve ser antes executado o 
último assassino, a fim de que sua culpabilidade não recaia sobre 
povo que não insistiu nesta sanção: porque este poderia ser considera
do co-partícipe da lesão pública da justiça”.

Portanto, pela teoria absoluta, a pena tinha apenas, o caráter 
de retribuição.

Pelas teorias relativas, a pena se fundamenta na exigência da 
defesa da sociedade, uma vez que sua imposição evita, pelo menos, 
a prática de novas infrações, não só pelo criminoso que a sofreu, 
como também pelos outros cidadãos.
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tinha o caráter de prevenção geral ePor conseguinte a pena 
de prevenção especial.

social do criminoso.
Segundo preleciona Damásio de Jesus, após a Segunda Guerra

Mundial, surgiu um movimento no campo Penal, deJT‘naJ° Numa 
Defesa Social, que postula não uma pena para cada delito, mas u
medida para cada pessoa.

A Defesa Social recomenda aplicação da sanção penal como 
meio de defesa atuante não apenas em favor da sociedade, mas igual
mente em favor do réu.

Essas idéias tiveram repercussão no Brasil que substitui a função 
retributiva da pena por regime de reeducação socai já que o nosso 
Código Penal não adotou a teoria absoluta, encaminhando-se a passos 
lentos para a teoria da Defesa Social.

Nos presentes autos, a aplicação da pena 
de sua utilidade, senão vejamos:

O MM. Dr. Juiz de São Gonçalo, ao decretar o 
E.S.C. c E.C., declarou nulo o casamento deste com T.S.A. e determi
nou o cancelamento do respectivo registro.

|á divorciado e havendo permissão legal, o réu contraiu novo 
matrimônio com T.S.A. (fls. 63).

Se o julgador aplicasse a pena, poderia estar infringindo o pre
ceito da Magna Carta que em seu Artigo 153 § 13 declara:

“Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente”, pois refleti- 
nenhuma utilidade, sobre pessoas inocentes, que sao a esposa

um

réu, foge totalmenteao

divórcio do casal

ria, sem 
e os filhos dos mesmos.

ressocializar o réu, que é homem 
mácula criminal, real-

Além do mais, apenar para 
trabalhador, cumpridor de seus deveres, sem 

salvo melhor juízo, não faz sentido.
Por todos os motivos e atento ao mais que dos autos constam, 

julgo improcedente a ação e, por conseguinte, ABSOLVO o réu E.C., 
como incurso no artigo 235 do Código Penal.

mente

Isento de Custas. Intime-se.

Rio Bonito (RI), em 24 de agosto de 1982.

OLÍMPIA ROSA LEMOS 
Juíza de Direito
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CRIME DE IMPRENSA. A questão da 
legitimidade da parte. Conceito jurídico de 
autarquia, em confronto com entidade pa- 
raestatal.
— Predomínio da teoria do ânimo, como 
exposta por Carrara. Veemência e contun
dência, como caracterizadores de estilo 
jornalístico.
(Sentença do [uiz de Direito Dalmo Silva)

15.” Vara Criminal 
Comarca da Capital, RJ 
Proc. 7.849

Sentença
I — Vistos etc.
O representante do Ministério Público especialmente designado, 

denunciou o jornalista H.F., responsável pelas colunas “Fatos e Rumo
res” e “Ur-gente”, do periódico Tribuna da Imprensa, impresso e editado 
nesta cidade, nos seguintes termos: o denunciado, através das colunas 
jornalísticas acima referidas, habitualmente publicadas na Tribuna da 
Imprensa, caluniou, difamou e injurou o Sr. H.C.P.D., funcionário 
público, atualmente exercendo o cargo de Presidente do Banco dc De
senvolvimento de Minas Gerais — autarquia estadual — imputando 
ao mesmo, falsamente, a prática do crime de corrupção, bem como 
ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Assim, o denunciado, com evi
dente abuso da liberdade de informação, procurou, reiteradamente, nas 
edições de 16 e 17 de novembro, e 4, 7 e 10 de dezembro dc 1968, 
bem como nas edições de 8 de janeiro e 3 de fevereiro do corrente ano, 
diminuir e desmoralizar a figura do ofendido, na sua qualidade de 
Presidente de uma autarquia estadual, apresentando-o à opinião pública 
como administrador desidioso e incapaz, para terminar com alcivosias 
à sua honestidade, já que não trepidou em insinuar ter o ofendido 
adquirido um imóvel, em Belo Horizonte, ilicitamente, por meios deso
nestos (corrupção e negocismo). Indo mais longe no seu propósito cri
minoso, o denunciado igualmente fez publicar a notícia falsa de que 
o ofendido teria adquirido uma aeronave para uso do Banco de De
senvolvimento de Minas Gerais, sem concorrência pública, e com rece-
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bimento dc “comissão por fora”. . . (edição de 7-12-68). Estando assim 
o denunciado H.F. incurso nas penas dos arts. 20, 21 e 22 da Lei 
n.° 5.250/67 (Lei da Imprensa), requer o abaixo assinado a instauração 
de ação penal pública, citando-sc o mencionado acusado para todos os 
seus termos, pena de revelia.

Houve pedido de assistência à fls. 50, deferido à fls. 54. Citado, 
o Réu apresentou a defesa prévia de fls. 59, onde argúi preliminares 
de ilegitimidade de parte e, no mérito, afirma que os escritos incrimi
nados comportam-se dentro dos limites do direito de crítica, assegurado 
por lei arrolando testemunhas. O assistente dc acusação manifestou-se 
às fls. ’66/78 e o M. Público às fls. 79/80. A denúncia foi recebida 
à fls. 109, e designada audiência, foi ela realizada conforme termo dc 
fls. 113, e, face ao requerimento da defesa à fls. 164, procedeu-se à 
nova designação, a fim de evitar-se possível argüição de nulidade, tendo 
a audiência sido realizada, conforme dá conta a ata dc fls. 805. As 
tçstemunhas dc defesa foram ouvidas através dc precatórias, cujos depoi
mentos estão às fls. 150/153, 154/155 e 156/161, sendo certo que 
a testemunha P.C.O.P., juntou a carta de fls. 801/803. Foram jun
tados os documentos de fls. 10/48, 81/108, 165/392, 397/794 e, final
mente, os.de fls. 858/864. Alegações escritas do M. Público as fls. 
807/818 e do assistente às fls. 820/856. O Réu, através de seu defensor, 
apresentou as alegações de fls. 866/902, onde argúi preliminares c, no 
mérito, pede a absolvição.

II _ TUDO BEM VISTO E EXAMINADO, passo às razões de
decidir:

I

1. Das preliminares do acusado, a que merece maior atenção é a 
referente à ilegitimidade da parte, já implicitamente indeferida 
bimento da denúncia, e que merece agora, ser justificada, sendo certo 

de cerceamento de defesa já objeto de expresso indeferimento

no rece-

naque a
audiência de instrução e julgamento (ata de fls. 805), e a de inépcia de 
denúncia, desde logo indefiro-a por incabível, por isso que a denúncia 
é bem clara, precisa e concludente c o contraditório evidentemente 
que foi possível estabelecer-se dc maneira mais ampla possível, inclusive 

dados pelo qucrelante assistente.
2. Não será na decisão de uma preliminar, em uma Vara Criminal

mensais

com os

onde estamos prolatando em média, cerca de 70 sentenças 
(e todas requerem estudos ou meditação), que iremos doutrinar a res
peito da diferença entre uma pessoa pública e privada, e sobre a natu
reza jurídica das autarquias e do Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais. Mas, o importante é que se decida, a fim de que os jurisdiciona-
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dos tomem, cada qual, a sua direção no campo do judiciário ou mesmo 
no particular.

Tem sido tormentosa, conforme já salientou G1ANNIN1, a distin
ção entre direito público e privado, diferença essa que é de fins e não 
de meios, sendo questão formal e não substancial, da mesma forma a 
corrclativa distinção entre atividade pública e privada do Estado e demais 
entes públicos (Istiluzioni di Dirillo Tributário, Milão, 1960, pág. 48).

Mas, é mister que se delineie a posição jurídica do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais, face à argumentação do defendente, 
de que o mesmo, por sua finalidade, nitidamente mercantil, longe está 
das atividades típicas de Administração Pública que caracterizam as 
autarquias, na forma do que dispõe o Dec.-Lei 200 de 25-2-67, sus
tentando que se trata de uma sociedade anônima, consoante consta de 
todos os contratos por ele realizados.

Ora, já se definiu tanto o que seja autarquia, e já se estabeleceu 
muitos dos critérios para a sua criação, com suas características de 
diferenciação, especialização e destinação do órgão autônomo a uma 
determinada função, mas sempre paira dúvida c a doutrina toma dire
ções divergentes, quando se defronta com uma situação nova, como a 
que se apresenta em forma de Sociedade Anônima.

O próprio HELY MEIRELLES já escreveu que a doutrina e a 
legislação brasileiras confundem, com freqüência, o ente autárquico 

paraestatal, influenciado erroneamente pelo direito italiano fas
cista (D. Administrativo Brasileiro, pág. 294).

Conforme bem assinala CAIO TÁCITO no seu artigo Conceito 
de Autarquia, “não é fácil, ao primeiro lance de olhos, traçar um para
digma que possibilite, de imediato, a qualificação de muitas das pessoas 
jurídicas administrativas instituídas no direito brasileiro. São conheci
dos os debates, senão mesmo as vacilações jurisprudenciais em torno 
da matéria.. . Falta-nos um estatuto fundamental que ordene as normas 
regulatórias das entidades autárquicas’’.

Não iremos repetir, aqui, as conclusões e conceitos dos grandes 
estudiosos sobre a matéria, destacando-se THEM1STOCLES CAVAL
CANTE, SEABRA FAGUNDES, TITO PROTES NOGUEIRA DE SÁ, 
CARLOS MEDEIROS DA SILVA. MIGUEL REALE etc., os quais, 
até certo ponto, concordam com os elementos essenciais que caracte
rizam as autarquias, quais sejam:

1) instituição mediante ato legislativo, ou lei delegada;
2) personalidade jurídica de direito público interno:
5) especialização dos fins ou atividade;
4) autonomia administrativa, patrimonial e financeira;
5) controle administrativo.

com o
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Uma coisa é certa, conforme lembra ainda CAIO TÁCITO: não 
ó mister a expressa qualificação, da natureza autárquica do órgão, desde 
que deflua, implicitamente, do ato de sua instituição...

Realmente, lendo-se a Lei 2.607 de 1962, que criou o Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais, vê-se que o mesmo, aparente
mente, não se enquadra no conceito de Autarquia, recentemente espo
sado pio Egrégio Supremo Tribunal Federal, no Rec. Extraordinário 
n.° 58.976 — GB, onde o relator e demais ilustres Ministros sustentam 

“a nossa jurisprudência, não só administrativa como forense, é 
sentido de que é necessário para a criação de uma autarquia, que 

a lei se manifeste a respeito", c ainda: “a autarquia, pessoa jurídica 
criada por lei, só se caracteriza nos 
mestral, Vol. 44, pág. 548).

Por aí já se excluiría o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais do quadro das autarquias, mais ainda por ter a finalidade lucra
tiva e a denominação de Sociedade Anônima. Todavia, a questão não 
é tão simples assim, como pretende o defendente, aliás, com argumen
tos respeitáveis, os quais, em parte, podem ser aceitos.

3. Tenho que, o serviço estatal descentralizado pode ser explícita 
implicitamente reconhecido por lei e isso já foi reconhecido pelo

legislador, em várias oportunidades, desde o Dec.-Lei n.° 6.016 de 1943, 
Lei n.u 830 de 1949 etc., até o Dec.-Lei n.° 200. O importante é a 
vontade do legislador.

É justificada a existência da autarquia, como forma de descentra
lização e dcsburocratização, devendo elas regular-se na forma de legis
lação própria de sua constituição, em atenção às suas peculiaridades, 
c daí as várias maneiras por que se apresentam, e daí não ser de boa 
técnica o nosso costume, de fixarem-se conceitos jurídicos, definições, 
em texto de lei.

Tem sido comum a empresas públicas, de capital puramente esta
tal, preferirem (através do legislador) seguir os modelos do direito 
privado, e por esse motivo a chamada privatização do direito público. O 
importante é que se predomine o intuito de atendimento a um interesse 
coletivo, conforme ensinam os doutos, com razão.

4. O fato de apresentar-se o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais cm seus contratos, com a designação de Sociedade Anônima, não 
o leva à categoria de pessoa de direito privado. E nisso já há prece
dente, com relação ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo, onde 
o Prof. GERALDO ATALIBA (da Universidade de São Paulo) sus
tenta com lógica, que a Autarquia pode surgir sob forma de Sociedade 
Anônima. Esse banco foi reorganizado pelo Dec. n.° 60, de 1966. O 
importante também naquele caso, foi a intentio legis e intentio legisla- 
toris.

que:
no

termos da lei criadora” (Rev. Tri-

ou

4. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, um dos maiores 
estudiosos sobre a natureza jurídica das Autarquias {Rev. de Dir. Admi-
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nistrativo, Vol. 85, pág. 344), publicou quadro sinótico, em parecer 
sobre “A Personalidade de Direito Público”, que demonstra exata
mente, aplicando-se ao caso dos autos, que o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais não é pessoa privada e sim pública, pois:

1) sua origem foi a vontade do poder público;
2) finalidade de interesse coletivo;
3) obrigação de cumprir os escopos;
4) impossibilidade de se extinguir pela vontade própria;
5) sujeição a controle positivo do Estado (tutela e vigilância);
6) geralmente disposição de prerrogativas autoritárias.

Tem razão, pois, o ilustre e douto representante do M. Público que 
funciona nestes autos, quando afirma, a fls. 810, que mesmo na hipó
tese de não ser o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais conside
rado uma autarquia financeira, teria de ser definido, no mínimo, como 
serviço público descentralizado.

Em um ou em outro caso, ao presidente do Banco em questão, é 
conferido o status de funcionário público e a relação jurídica que o 
mantém, é de direito público.

Sem razão pois, a preliminar.

QUANTO AO MÉRITO

1. Penso que o juiz, ao sentenciar, deve ter um critério idêntico 
aos utilizados em hipóteses anteriores, não devendo afastar-se deles, 
a fim de que não sejam aplicados dois pesos e duas medidas.

É mister, entretanto, que cada caso seja visto e estudado com uma 
visão de conjunto, com suas peculiaridades próprias, dentro da realidade, 
mas também levando-se em consideração a relatividade das coisas da 
nossa vida em sociedade, e finalidade, o objetivo de cada qual etc. 
Muita vez, isso não é tão fácil, dentro desse complexo de interesses 
humanos, quase nunca aparente.

2. Procuramos examinar, tanto quanto possível, a vasta documen
tação juntada pelo assistente do M. Público. Dissemos tanto quanto 
possível, porquanto, o querelante, ora assistente, não está sendo acusa
do neste processo, mas sim, é acusador, e mesmo que fosse réu, o juiz 
em casos tais, não estaria aparelhado materialmente nem tecnicamente, 
face à profundidade da indagação e à natureza da prova, para afirmar se 
a documentação corresponde à realidade dos fatos, tal o vulto e a 
complexidade do assunto, somente possível, através de devassa por 
comissões altamente especializadas, conforme ocorreu nos EE.UU. com 
relação às investigações das sociedades holding. É que, consideraram
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naquele país, que os juizes não são especializados c nem as pessoas 
por eles indicadas poderiam enfrentar tamanha responsabilidade, e daí 
as comissões descentralizadas da burocracia normal, com pessoal técnic^ 
e bem pago. Uma dessas comissões teve a direção do juiz Healy e so
mente assim conseguiu-se apurar muita verdade. (Eli Wiston Clemens 
in Economies and Public Utilities, New York, 1950.)

O exemplo não está fora de propósito, uma vez que, consoante 
assinala o Prof. LUIZ DE ANH1A MELO, o que permite o sucesso da 
holding é justamente o segredo da contabilidade. Com essa verdade, a 
aferição de tal prova somente pode ser relativamente apreciada, não 
podendo o juiz, honestamente, passar um atestado de idoneidade fun
cional, sem um devido e eficiente acessoramento, com pesquisas pro
longadas.

Mas, a impressão que se tem, por outro lado, é que o querelante 
(ora assistente), homem de bem e digno, preocupou-se por demais com 
as críticas do jornalista rcu, quando na verdade, nada mais ó que uma 
tempestade em um copo de água, conforme veremos.

Achamos, diferentemente do que pensa o ilustre representante 
do M. Público (fls. 817) (aliás, bem acompanhado dos mestres Aníbal 
Bruno e Heleno Fragoso), que no Brasil predomina a teoria do ânimo, 
ou seja, aquela que exige por parte do agente, uma concreta vontade 
de lesar a honra alheia, o animus injuriandi vet diffamandi e que encon
trou em Carrara, a sua formulação clássica, consoante bem expôs RO
BERTO MANGABEIRA UNGER, in Rev. Brasileira de Crimlnologia, 
pág. 11, Vol. lô.

E essa também a orientação dc NELSON HUNGRIA, quando 
afirma categoricamente, da necessidade do dolo específico para carac
terização do crime contra a honra, ou seja, a consciência e a vontade de 
ofender a honra alheia. Isso está dito não só em seus Comentários, 
pág. 49, Vol. VI, como em suas Novas Questões furidico-Penais, 1945, 
págs. 291/298.

Da mesma forma, entendo, segundo ensinamento de DARCY AR
RUDA MIRANDA, em seus recentes comentários à Lei de Imprensa, 
que o animus narrandi exclui o dolo, e que “para o jornalista, a narra
ção sobreleva toda e qualquer consideração de ordem pessoal ou política, 
porque ela se lhe impõe como dever funcional”.

No tocante à calúnia, tem razão ANÍBAL BRUNO, citado à fls. 
894 pelo advogado do réu, quando ensina que “o agente só realiza a 
figura do crime (propalação de calúnia), quando tem consciência da 
falsidade do que relata. Esse c um elemento fundamental do tipo.”

Também é necessário, para que haja esse delito, que se impute 
a alguém, fato certo e definido como crime, o que é indiscutível na 
doutrina e na jurisprudência (Rev. Forense, Vol. 127, pág. 547), pois 
é da própria lei.
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No entanto, a leitura dos artigos do rcu, não nos indica fato deter
minado como crime, atribuído ao qucrelante e, da mesma forma, não 
vejo como configurados os demais delitos capitulados nos arts. 20, 21 c 
22 da Lei n.° 5.250 de 1967, isso porque:

a) É sabida a natural distorção profissional, perfeitamente expli
cável, de nossos mais antigos repórteres e jornalistas, sobretudo aqueles 
que combateram veementemente os antigos governos, onde era pública 
c notória, a imoralidade dos costumes administrativos, épocas em que, 
contristados, ouvíamos, cm reuniões de família, mãe dizer que “se seu 
filho conseguisse um bom cargo público deveria aproveitar-se, pois 
outros fariam o mesmo”. Era uma concepção quase que normal, até que 
fatos novos se sucederam, até chegarmos à revolução de 51 de março 
de 1964, quando alguma coisa começou a mudar também no campo da 
moralização administrativa.

As críticas c os escritos da imprensa, muitos com alguns exageros, 
representavam, quase sempre, a verdade, tace à falta de dignidade fun
cional de tantos e tantos homens públicos, que assim agiam, fazendo 
propaganda das próprias “artimanhas", “habilidades”, “jeitinhos” etc., 
e estimulados já em fase de menos escrúpulos, por slogans como o de 
que “rouba mas faz”, a par de tantas facilidades em empreguismos 
dc parentes, c tudo isso, a par até mesmo da indisciplina e da sub
versão, que eram os meios de alguns se salvarem.

Assim, apareceram jornalistas corajosos e revoltados, com críticas 
violentas, exaltadas, veementes, cada qual com seu estilo. E, o estilo 
do réu, notoriamente conhecido como veemente, destemido, algumas 
vezes exagerado e contundente, tanto que já foi condenado e punido 
pela justiça comum e pela militar, mais de uma vez.

Os tempos estão mudando, mas não se pode mudar repentinamente 
o estilo de um jornalista, pois seria tirar-lhe a personalidade.

b) Outro ângulo que não pode ficar alheio ao entendimento do 
conjunto, é dc que, conforme bem lembra DARCY ARRUDA MI
RANDA,

“todo cidadão que aceita um cargo público ou se investe a obriga
ções morais de um proceder correio, inatacável, por isso que nas 
suas mãos se colocam interesses dc alta monta para a vida das 
coletividades.

O indivíduo que exerce uma função pública e não sabe compre
ender o sentido dc uma crítica construtiva, embora /cita em tom 
veemente, mas justificada, não está nas condições de exercer essa 
função.

Os atos dos homens públicos c dos funcionários do Estado pre
cisam ser criticados para que a máquina política c administrativa
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do país não sofra os impactos dos crimes contra a^ administração 
emperramento provocados pelos ineficientes .

(Comentários à Lei de Imprensa, pág. 302, cd. 1969.)
ou o

Ora, o querelante assistente, apesar de ser homem que preza a sua 
dignidade funcional, a ponto de dar causa a um processo tão volumoso, 
.:..i tanta documentação, tentando provar não ser desonesto, praticou, 
entretanto, atos que deram e dariam margem a qualquer crítica, e come
çar pelo fato de utilizar-se, para decoração de sua residência particular, 
da mesma firma. ... que decorou o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais, do qual era o querelante presidente, e isso está confessado ü 
fls. 848.

com

fi um escrúpulo mínimo que deveria ter um homem público, da
a maior das honestidades, nãomesma forma que um juiz, mesmo coni^ . _ . r»

deve nomear um perito, quando é irmão do escrivão da Vara. Dana
o que falar.

São erros de boa-jé, mas são erros.
E que, “a mulher de César não deve somente ser honesta, mas 

também ter aparência de honesta”.
Fatos semelhantes em diferentes campos do direito têm ocorrido, 

como no direito de família, quando o Des. ROMÀO CORTE DE LA
CERDA já dizia: “A mulher não deve apenas ser, mas também parecer 
de procedimento irrepreensível”, e,

“constitui injúria a assiduidade da esposa junto à pessoa de quem
o marido desconfia das intenções”.
(Ac. da 1“ Câmara, in Rev. Forense, vol. 162/202).

Mutatis mutandis, os fatos se repetem na vida.
c) Também, no que concerne ao avião comprado, o ilustre quere

lante, na verdade, não o adquiriu através da concorrência pública, apesar 
de seu alto custo, mas sim por tomada de preços, quando é certo que, 
com relação ao serviço de decoração do banco, não abriu mão da con
corrência pública.

A crítica aí, é justificável, até pela natural boa-fé, julgando-se pura
mente a aparência da forma da transação.

Não se pode, ainda, exigir que qualquer um concordasse com a 
necessidade de tão grandes despesas, com a compra de um avião a 
jato, mesmo admitindo-se que realmente era necessário, tendo em vista 
que vivemos em país de contrastes, com repartições públicas que nem 
máquinas de escrever possuem suficientemente.

d) Passando pela compra da casa que não foi negada, é de se 
considerar que o querelante assistente, já tinha sido alvo de críticas, cm 
tons vários, pelos fatos narrados na denúncia, dentro da própria Câ-

dos Deputados de Minas Gerais, conforme depoimento do Depu-mara
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tado da Arena. . ., às fls. 150/153, a ponto de afirmar que as denúncias 
apontadas contra o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais, estavam sendo objeto de apuração na área militar, consoante 
teve ciência. Não transcrevo trecho de sua declaração pois toda ela é 
importante para elucidação do caso.

Apesar de algumas reservas que se possa fazer aos depoimentos 
das testemunhas (fls. 154/155) c . . . (fls. 156/161), não se pode 
negar que eles estão bem claros nos autos e são peças importantes, para 
um processo da natureza do presente.

Outras não foram as críticas do anterior presidente do banco. . ., a 
fls. 802, de sua carta, se bem que em termos educados, em linguagem 
polida, mas, colocada em paralelo com a linguagem e o estilo do réu, 
chega a ser mais ofensiva, pelo explícito e o implícito nas entrelinhas.

e) O próprio querelante afirma a fls. 7, que as agressões do 
querelado não o importunam, com relação àqueles que o conhecem, mas 
podem impressionar os leitores menos avisados; daí a necessidade da 
ação penal.

Mas, o estilo do réu é notoriamente conhecido como veemente 
e muitas vezes contundente. Por isso, afirmamos que se deu uma tem
pestade em um copo de água.

Em verdade, basta comparar o presente processo com as circuns
tâncias já mencionadas, com aquele que respondeu c mesmo réu, por 
injúrias assacadas contra o Sr. Governador. . ., onde os ataques foram 
incomensuravelmente mais objetivos e mais violentos, para se aferir o 
estilo do jornalista réu e se aquilatar sua real intenção. Mesmo assim, 
logrou ele uma sentença absolutória em seu favor, se bem que refor
mada em 2.a Instância, com acórdão a fls. 86 do Vol. 1 da Revista de 
Direito do M. Público.

f) É mister que se repita a relatividade das coisas, a que a todo 
momento nos defrontamos, ad instar no já referido direito de família, 
onde CARVALHO SANTOS assinala a relatividade das injúrias, pois 
dependem da sensibilidade, dos costumes, da educação, do ambiente etc., 
a ponto da jurisprudência estar sempre se manifestando para orientar 
que certas expressões que poderíam constituir injúria grave partidas do 
comum das pessoas, não o seriam se proferidas por outras, aplicando-se 
o argumento à pessoa atingida. (Ver CARVALHO SANTOS, Comen
tário ao art. 317 do C. Civil.)

O próprio querelante assistente, que, mesmo na boa-fé, deu mar
gem a que seus atos fossem criticados, não somente pelo Réu, mas até 
no legislativo, conforme está no depoimento das testemunhas, além da 
carta mencionada a fls., reconhece o estilo do jornalista. Todos cri
ticaram, cada um à sua maneira, sendo certo que o denunciado repetiu 
sempre nos autos, que não caluniou, não quis difamar nem injuriar, 
mas sim cumprir o seu dever, baseado em informações, despido de 
motivo de ordem pessoal.
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É duro ao homem de bem, suportar, sobretudo, uma calúnia. Mas, 
no caso dos autos, repito, foi mais uma tempestade em um copo de 
água.

III — ISTO POSTO, com fundamento no art. 27, VIII, IX, da 
Lei n.° 5.250 de 1967, julgo improcedente a denúncia e absolvo H. F., 
da imputação que lhe foi feita, na forma do artigo 386, III, do Código 
de Processo Penal.

Custas ex-lege.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1969.

DALMO SILVA 
Juiz de Direitol
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Crime de uso de certidão falsa do registro 
civil. Delito que não obstante envolver do
cumento público, escapa u incidência do 
art. 297 por força do princípio da especia
lidade. Rejeição de denúncia jd recebida, 
por falta de interesse de agir, calcada em 
fato pré-processual. Possibilidade.
(Scnlcnça do [uiz Luiz Fux)

l.“ Vara Criminal de 
Niterói — RJ 
Processo n.° 5.500-R

SENTENÇA

Vistos etc.
1. A Justiça Pública moveu a presente ação penal contra Y.L.F., 

imputando-lhe a prática do ilícito previsto no artigo 304 do Código 
Penal, pelos seguintes fatos e fundamentos assim descritos na denúncia 
de fls. 02:

A denunciada, em data de 3 dc outubro de mil novecentos e ses
senta c dois (2-10-1962), nesta cidade, ao requerer junto ao antigo Ins
tituto Pereira Faustino (IPF) cédula dc identidade, fez juntar fotocópia 
de sua certidão de casamento (fls. 25).

Ocorre que a prefalada fotocópia teve como base um documento 
alterado, vez que sendo o ano dc nascimento da acusada o dc mil nove
centos c doze (1912), foi esta data adulterada para mil novecentos c vinte 
c um (1921).

Utilizando-se do mesmo procedimento, fotocópia de sua certidão 
de casamento adulterada (fls. 31). requereu a acusada junto àquele 
mencionado Órgão Técnico (IPF), cm data de dezessete de maio dc mil 
novecentos e setenta e um (17-5-1971), atestado de antecedentes (fls. 
28).

Assim, para obter a cédula de identidade e o atestado de antece
dentes, fez Y.L.F. uso de papel adulterado, agindo com vontade livre 
e consciente, já que sabia a denunciada que seus pais V.A.L. eC.S.L. 
(referidos nos termos dc fls. 08 e 09) faleceram em mil novecentos e 
quatorze (1914), conforme certidão acossada a fls. 92 do inquérito junto
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2. O processo seguiu seu regular procedimento com o interroga
tório de fls. 101; Defesa Prévia fls. 103; testemunhas da acusação 
fls. 106 c 112; a defesa desistiu da oitava das testemunhas arroladas 
fls. 112; o MP requereu diligência anteriormente cumprida fls. 113; 
114 e 59; a defesa, nada requereu; em alegações postula o MP a pro
cedência fls. 114 e a defesa a improcedência fls. 116.

RELATADOS, PASSO À DECISÃO

3. Emergem dos autos, questões obslativas à análise do mérito da 
pretensão punitiva, consoante abaixo demonstrar-se-á:

DO DELITO EM FOCO — DO PRINCÍPIO DA ESPECIALI
DADE E SUA INFLUÊNCIA NA RESPOSTA PENAL

Verifica-se da narratio da denúncia, que a imputada praticou delito 
dé uso de documento falso; a saber: certidão de casamento.

A prova em si da adulteração da certidão não veio aos autos, 
mas, à luz do documento de fls. 92, depreende-se de incoincidência da 
data dc naspimento da denunciada constante do instrumento pela mesma 
utilizado.

Segundo a peça inicial da acusação, o uso do documento falsificado 
efetivou-se nos anos de 1962 e 1971, por isso que foi postulado o con
curso — material. Agiu com acerto o MP, que adotando a consunção, 
denunciou a então indiciada, somente pelo crime de uso (RT 496/264).

O delito in foco, vem previsto no art. 304 do Código Penal, que 
assim dispõe:

Art. 304 verbis: Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou
alterados a que se referem os artigos 297 a 302.
Pena: a cominada à falsificação ou à alteração.

Observe-se que o tipo objetivo é integrado pela conduta de fazer 
uso de documentos, cujas falsificações e alterações vêm previstas em 
dispositivos outros, como, v.g., o documento público falsificado (art. 
297), documento com falso reconhecimento de firma (art. 300) etc.

Seguindo a mesma sistemática da previsão do tipo, o legislador, 
equiparou a resposta penal do uso àquela prevista para a própria falsifi
cação de quaisquer documentos mencionados. Assim, são idênticas as 
penas de falsificação do documento público e do uso do documento 
público falsificado.

Diante dessa norma penal em branco, completada de forma homo
gênea pelo Código Penal, sobreleva de importância o princípio da espe
cialidade. Isto porque o Código subdivide as falsidades em tipos dis
tintos, conforme a espécie de documento. Assim, há o crime base de

213



falsificação de documento público (art. 297) e o subtipo da falsidade 
material de atestado ou certidão (art. 301, § l.°). Diante dessa norma 
incriminadora especial (especicilis derrogal generalis) a incidência do 
art. 297 far-sc-á apenas a nível residual ou subsidiário, uma vez que, cm 
sendo o documento, o objeto material referido no subtipo, a adequa
ção dos fatos a este, exclui a incidência do delito base. Nesse segui
mento, pode-se asseverar, que muito embora a falsificação de certidão 
subsuma-se no falso de documento público, há uma norma especial que 
a regula, excluindo a aplicação da norma que se poderia denominar 
“continente”.

A abordagem acima relaciona-se com a hipótese vertente, na me
dida em que é imputado à acusada o uso de certidão falsa de casamento, 
cuja tipicidade é revelada pelos artigos 304 c/c 301 § l.° do Código 
Penal.

Por força do art. 304; conforme já dito, a pena do uso desse do
cumento é a prevista no § l.° do art. 301; vale dizer: detenção de 
três a dois anos.

A denúncia; é verdade, mencionou apenas o art. 304 do CP, sem 
insculpir qual das figuras dentre as elencadas do art. 297 a 302. Mas, 
de toda sorte, narrou expressamente que o documento falso utilizado, 
consistia em “certidão de casamento”. Neste passo, assevere-se que o 
que importa é o crime descrito e não classificado; assertiva absorvida 
pelo próprio sistema, que a exemplifica no art. 383 do CPP, ao permitir 
que o magistrado dê ao fato definição jurídica, diversa da que constar 
da denúncia ou da queixa, como consectário da máxima de que o juiz 
conhece o direito, competindo às partes evidenciar os fatos, (/ura Novit 
Curia.)

A mesma orientação é seguida pelos nossos Tribunais. (STF, RTf 
79/95 e STF, BC 56.874 DJU 8-6-79 pág. 4.534.)

Restou assim nos autos, a pretensão da acusação pública, na infla
ção à denunciada, das penas dos artigos 304 c/c 301 § l.° do Código 
Penal.

A PRESCRIÇÃO DA PRESENTE PRETENSÃO PUNITIVA

O artigo 301 § l.°, pune a falsificação de atestado ou certidão 
que vise a obtenção dc “qualquer vantagem”, com a pena de detenção 
de três meses c dois anos, adicionando a multa, quando o fim do agente 
é o lucro (82 do 301). A fortiori, a resposta penal para o uso desses 
documentos, é a mesma (art. 304).

Analisando-se a máximo das penas abstratamente cominadas, veri- 
fica-se, à luz do art. 109 inciso V, que a pretensão punitiva do Estado 
com relação ao sujeito ativo, deve ser deduzida no prazo dc 4 (quatro) 
anos, sob pena de prescrição.
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Esse prazo, conta-sc a partir da data da consumação do ilícito, 
nos precisos termos do art. 111 alínea a do Código Penal.

Advirta-se, desde logo, que é inaplicável a disposição do art. 111 
d ao crime de uso, porque não obstante equiparados nas penas, o uso 
e a falsificação, diversas são as ações objetivas. A falsificação, porque 
por vezes oculta, tem o prazo de prescrição da ação a partir do conheci
mento do documento pela autoridade pública. O uso, como evidente, 

efetiva utilização, entendendo-se esta, quando o do
cumento sai da esfera do agente por iniciativa própria. Em face disso, 

o delito de uso, a regra geral de que inicia-se a prserição da pre-

consuma-se com a

segue
tensão punitiva a partir da data em que o crime se consumou.

Interpretação diversa, conduziría ao método analógico in inalam 
parlem, vedado pelo sistema penal pátrio.

O presente processo veicula acusação de uso, cm concurso mate
rial, indicando que os delitos foram perpetrados em 1962 e 1971. É de 
sabença geral, que no concurso material, formal ou crime continuado, 
não se computa a soma das penas, nem os aumentos correspondentes 
ao concurso formal ou à continuidade, para efeito de contagem do 
prazo prescricional.

Cada delito tem o seu prazo prescricional isolado. Em assim sendo, 
e, considerando-se o que acima afirmou-se, a prescrição da pretensão 
punitiva dos crimes apostos na denúncia, ocorreu em 1966 e 1975, res
pectivamente.

Não obstante o decurso do lapso prescricional, a denúncia foi rece
bida em 1980, encontrando já esgotado o prazo para a dedução do 
pedido da acusação.

É evidente que não se desconhece, que a denúncia interrompe a 
prescrição. Contudo, para esse efeito, deve a mesma ser recebida em 
prazo hábil, pois não se concebe a interrupção de um prazo já consu
mado.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OCORRENTE ANTES DA 
DENÜNCIA E VERIFICADA APÔS O SEU RECEBIMENTO — 
POSSIBILIDADE

Reafirme-se, à luz do que até então foi expedido, que quando do 
oferecimento da denúncia, já estava extinta a punibilidade pela pres
crição.

Releva saber, então, da possibilidade de rejeição posterior da de
núncia recebida, por fato gerador que a antecedeu.

A legislação processual inibe o julgador de receber a denúncia, se 
estiver extinta a punibilidade. Não porque o processo revele-se meio 
constrangedor ou violento; já que, ao revés, é instrumento de pacifi-

215



cação c substitutivo da vingança privada, mas antes, por que desne
cessária a tutela estatal. Não há utilidade em iniciar-se a ação penal e 
conseguintemente o processo, se já extinta a punibilidade.

Nessas hipóteses, diz-se que falta o “interesse processual”, que 
figura como condição da ação in genere.

Inexistindo o interesse de agir, cm razão da extinção de punibili
dade, deve a denúncia ser rejeitada (art. 43. II). Veja-se inclusive, que 
esse motivo de rejeição, não pode ser transponível ou suprível (§ único 
do art. 43 do CPP).

O interesse processual por seu turno, como condição da ação, 6 
matéria conhecível de ofício, podendo ser alegada a sua falta, pela 
parte, em qualquer fase do processo, até a sentença final.

O simples fato do recebimento da denúncia, não opera a preclusão, 
em se tratando de falta de uma das condições da ação. A própria lei 
permite que as falhas da denúncia sejam supridas a todo tempo, antes 
da sentença (art. 569 do CPP). Significa isto, que a peça inicial é 
gradual e iterativamente analisada pelo Juiz antes que cumpra e acabe 
o seu ofício Jurisdicional com a decisão de mérito.

No caso específico da extinção da punibilidade, autoriza o julgador, 
o art. 61 do CPP, que concede o poder de em qualquer fase do pro
cesso declará-lo de ofício, pouco importando que o fato gerador da 
extinção seja pré-processual ou incidente. O que se sobrepõe, é a utili
dade ou inutilidade do processo.

No campo da prescrição extintiva têm decidido os Nossos Tribu
nais, que a mesma encerra matéria de ordem pública, reconhecível antes 
mesmo de qualquer outra questão, e em qualquer fase do processo (STF 
RE 79.527 RT| 73/304 RT 484/558 e RT 510/303).

Do expendido, concluo que a denúncia descreveu crimes, cujas 
pretensões punitivas já se encontravam prescritas à data do seu recebi
mento, porque, à Ré, foi imputada a prática do uso reiterado de cer
tidão de casamento falsificada, fatos que subsumem-se na moldura dos 
arts. 301 § l.° c/c 51 caput, por força do princípio da especialidade 
(artigos 43, II c/c 108, IV c.c. 109, V do CP).

Ex positis, à luz dos arts. 61 e 43 do CPP. rejeito a denúncia, cm 
face da extinção da punibilidade fundada na prescrição do Jus perse- 
quendi em Judicio.

Niterói, 25 de fevereiro de 1983.

LUIZ FUX 
luiz de Direito
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Entorpecentes. Configuração de ilícito. 
Impropriedade do uso oral da maconha 
para dilatação do esôfago ou tratamento da 
tripanossomíase sul-americana ou brasi
leira conhecida como doença de Chagas. 
Inexistência de medicação comercializada 
disponível.
(Sentença do Juiz (oão Nicolau Spyrides, 
confirmada unanimemente pela 4“ CCTI)

8“ Vara Criminal da 
Comarca da Capital - RJ 
1’roc. n.° 43.299

Vistos etc.
P.R.D. (vulgo P., P. e R.), A.J.R., L.E.d.M.B. e L.O.T.D., 

qualificados a fls. 32, 33, 34 e 35, respondem a presente ação penal, 
como incursos nas sanções dos arts. 12 e 14 da Lei 6.368/76, porque, 
nos termos da denúncia de fl. 2:

“Os acusados foram presos em flagrante, no dia 18 de maio de 
1979, cerca das 19.30 horas, no interior do automóvel ‘FIAT’, 
placa ZR 9064, dirigido por P.R.D., na Avenida Vieira Souto, 
próximo da Rua Montenegro, em virtude de terem no interior 
do carro no banco traseiro um embrulho feito de papel tipo lami
nado, contendo em seu interior 420 g (quatrocentos e vinte gra
mas) de ‘MACONHA’ CANNABIS SATIVA L, contendo resina e 
canabinóis. Os acusados, por ocasião do flagrante, confessaram 
serem os donos do entorpecente, e que haviam feito ‘uma vaquinha 
para comprar a maconha’, e que haviam adquirido no Morro da 
Providência, pela importância de CrS 8.000,00, e que cada um 
dos acusados contribuiu com a importância de Cr$ 2.000,00. Pela 
quantidade de ‘MACONHA’ que os acusados possuíam, verifi- 
ca-se serem os mesmos traficantes”.

Veio a denúncia instruída com o inquérito n.° 305/79 da 13." DP 
(fls. 2b/30) iniciado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3/4 v.). Auto 
de apreensão a fls. 2 c e 14. Laudo prévio a fl. 10 e definitivo a fl. 99.
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Folhas penais a fls. 152 c 168, 154 c 162, 150 e 175, 156 e 181 com 
esclarecimento a fl. 295 v., relativo ao primeiro acusado.

Os acusados foram interrogados (fls. 52, 55, 54 e 55), oferecendo 
defesas prévias (fls. 56, 55, 87 e 95). Despacho saneador a fl. 92, sendo 
determinado o exame de dependência toxicológica dos acusados, vindo 

autos os laudos de fls. 281, 282, 195/198 c 191/194 respectiva
mente, referente aos l.°, 2." e 4.° acusados, não comparecendo o 5.° 
acusado L.E.d.M.B. para submeter-se a tal exame, não obstante intimado 
para tanto a fl. 187. Em audiência (fl. 515), foram inquiridas as teste
munhas J.D.D.C. (fl. 512) e C.A.F. (fl. 512 v.). Em sustentação oral, 
pugna o Dr. Promotor pela condenação nos termos da denúncia, en
quanto as defesas pleiteiam a absolvição dos acusados, alternativamente 
requerendo a defesa do d." acusado a desclassificação do delito dos 
arts. 12 e 14 para o art. 16 da mesma Lei 6.558/76, juntando memo
rial (fls. 515/517), o mesmo fazendo a defesa do 2.° acusado (fls. 520/
521) , com concordância do MP as defesas (fls. 501, 506, 518, 519 c
522) .

aos

Através do despacho de fl. 75, o ilustre )uiz cm exercício à época, 
arbitrou fianças, que vieram a ser recolhidas (fls. 74/76), expedindo 
em favor dos réus os Alvarás de Soltura de fls. 77/80, vindo a fl. 221 
a ser decretada a prisão preventiva do primeiro acusado P.R.D., para 
garantia da ordem pública, reconhecendo a periculosidade deste ante os 
documentos de fls. 209/220.

ASSIM RELATADOS, DECIDO.

Colhe-se da prova que os acusados foram presos cm flagrante 
com 420 gramas de Cannabis saliva L., contendo resina e canabinóis, 
sendo tal substância vulgarmente conhecida como Maconha tratada de 
acordo com as normas vigentes como entorpecente, conforme atestam os 
laudos de exame de fls. 10 e 99. estando a materialidade da infração à 
Lei 6.568/76 demonstrada e a autoria confessada, tanto no auto de 
prisão em flagrante (fls. 5/4 v.), quanto em juízo nos interrogatórios 
(fls. 52/55), em perfeita consonância com as demais provas.

A denúncia, considerando a quantidade da maconha apreendida 
em poder dos acusados, tipifica a ação delituosa aos arts. 12 e 14 da 
mencionada Lei 6.568/76, enquanto todos os acusados afirmando nas 
defesas prévias de fls. 55, 56, 87 c 95 destinar-se a substância para 
uso próprio, pleiteando a desclassificação do delito para o art. 16 da 
mesma lei.

A Lei 6.568 de 21-10-76, ao dispor sobre medidas de prevenção 
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecen
tes ou que determinem dependência física ou psíquica, estabelece no 
seu art. 57 o critério para a caracterização dos crimes definidos na
quela lei, determinando que, para tanto, sejam considerados: 1) a
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quantidade da substância apreendida; 2) local c condições em que se 
desenvolveu a ação criminosa; 3) circunstâncias da prisão; 4) conduta 
e antecedentes dos agentes.

O critério estabelecido no referido art. 37 assume particular rele
vância, dado que tanto o art. 12 quanto o art. 16 da mesma lei, incluem 

elenco de formas da infração o de “trazer consigo" dita substância. 
Em outras palavras, o “trazer consigo” substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica, tanto pode caracterizar uma 

outra infração, sendo esta determinada, consoante o critério fixado 
... art. 37 da mesma Lei 6.368/76. Em suma, a destirtação dessa subs
tância vem complementar a tipificação de um ou outro delito.

Cumpre salientar que nenhum dos acusados possuía^ autorização 
substância entorpecente, resultando daí a infração

no

ou
no

para ter consigo a
a Lei 6.368/76. ,

A quantidade de 420 gramas realmente e grande e constitui 
sério indício de que a substância apreendida se destinasse ao tráfico ilí- 
.cito, ainda que dividida em partes iguais pelos quatro acusados.

Quanto ao local c condições em que se desenvolveu a ação cnmi- 
acusados foram avistados nas imediações da

um

nosa, verifica-se que os —...... . ... .
Galeria Alaska na Av. Atlântica, sendo perseguidos ate a Av. Vieira 
Souto, onde, próximo à Rua Montenegro, foram detidos c apreendida a
substância. ,

Quanto às circunstâncias da prisão, não ofereceram os reus qual
quer obstáculo.

Quanto à conduta c antecedentes apresentam os acusados situa
ções diversas, contando o primeiro acusado P.R.D. com condenação 
transitada em julgado (11. 295 v.), exatamente por infração aos arts 
12 e 14 da Lei 6.568/76. pela 27/' Vara Criminal, a pena de 6 (seis) 
anos de reclusão e multa de 50 dias à razão de Cr$ 100,00 dias-multa 
além de dois anos de medida de segurança de internaçao em_ colonia 
agrícola, tendo sido a sentença confirmada na E. Superior Instancia — 
2.a C. Cr. em 15-10-81, e os autos remetidos à Vara de Execuções em 
14-12-81 (fl. 295 v.).

Ao ser preso o primeiro acusado apresentou-se como 
nistrativo do Serviço Público (fl. 3), quando na realidade é pintor de 
automóveis (fls. 34. 55 e 60), não comprovando origem de recursos 
para aquisição do automóvel Fiat-79, placa R| ZR 9064 (fl. 62), com 
o qual foram presos os acusados transportando a substância (fl. 3). Afir
ma a defesa, sem comprovação, que o l.° acusado obteve um milhão 
de cruzeiros em inventário (fl. 62), sendo que em seu poder em 15-5-78, 
foi apreendida (fl. 121) a quantia de US$ 37.794 (trinta e sete mil, 
setecentos e noventa e quatro dólares americanos) restituída a fl. 132. 
Sua folha penal encontra-se a fl. 152 esclarecida a fls. 295/295 v., sen
do reincidente. É o l.° acusado considerado pela Delegacia de Entor
pecentes deste Estado como “perigoso traficante de entorpecentes” (fl.

oficial-admi-
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209), com ligações com o “corredor de importação de tóxicos no Brasil”, 
inclusive com ligações internacionais para a Bolívia, “sabidamente de 
onde provém a cocaína consumida em nosso País” (fl. 225). Somente 
no mês de maio/80, conforme consta nas contas de fls. 226/227, o 
l.° acusado fez 19 (dezenove) ligações para a Bolívia, Campo Grande, 
Corumbá — Ladário e Dourados (fls. 226 e 227). No período de julho 
de 1978 a 19 de maio de 1980 o acusado efetuou custosas e numerosas 
ligações telefônicas internacionais e nacionais, como se vê a fls. 237/ 
248 que não estão ao alcance do padrão de pintor de automóveis como 
se qualifica o l.° acusado. Com efeito consta a fls. 237/248, 63 (ses
senta e três) ligações telefônicas para os Estados Unidos; 40 (quarenta) 
ligações telefônicas para a Bolívia; 8 (oito) para a França, além de ou
tras para a Áustria e Suíça, sendo significativas as 157 (cento e cin- 
qiienta e sete) ligações telefônicas para a localidade de Corumbá — 
Campo Grande; 91 (noventa e uma) ligações telefônicas para a locali
dade de Campo Grande, além de outras para as localidades de Doura
dos, Ariel Moreira, Teodoro Sampaio e Ponta-Porã, sem contar as liga
ções telefônicas para São Paulo, Sabará, Brasília, Goiânia, Petrópolis, 
Cabo Frio, Belo Horizonte e Londrina.

A periculosidade do l.° acusado foi acentuada no despacho de fl. 
221, ao ser decretada sua prisão preventiva para garantia a de ordem 
pública.

O auto de exame de sanidade mental (Dependência de drogas) a 
que se submeteu em 12-1-82 o l.° acusado (fls. 281/82), conclui não ser 
dependente. A defesa requereu a juntada de cópia de Laudo de fl. 301, 
elaborado em 16-12-80 para instruir outra ação penal a que respondeu 
o 1.° acusado e onde consta ter sido o 1.° acusado dependente. Ocorre 
porém que tal cópia não invalida o auto de exame de fls. 281/282 v., 
por ser este recente, em 12-1-82, sendo que o de fl. 301, teve sua fina
lidade apreciada à época nos autos de onde foi extraído, onde aliás re
sultou sua condenação anterior perante o Juízo da 27.“ Vara Criminal 
(fls. 295 v. e 313).

O segundo acusado A.J.R. e o quarto acusado L.O.T.D. nos in
terrogatórios (fls. 33 e 35) afirmam que adquiriram com os demais 
acusados a substância apreendida e que suas partes destinavam-se a uso 
próprio, dado que consomem aquela substância há tempos. Pleiteiam nas 
defesas prévias (fls. 36 e 93 e a fl. 316) a desclassificação da infração 
dos arts. 12 e 14 para o art. 16 da mesma lei. Seus exames de depen
dência de drogas (fls. 195/198 e 191/194) demonstram não serem de
pendentes.

O 3° acusado L.E.d.M.B. é o único que não se considera “nem 
traficante”, “nem viciado” (fl. 32), pois “não fuma maconha”, mas 
com ela faz um chá que toma para dilatar o esôfago, tendo em vista 
que é portador da doença de Chagas, que contraiu quando nasceu, “que 
nunca fez uso de maconha como entorpecente” (fl. 32).
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G 3.° acusado, não obstante ciente a fl. 187, deixou de compare
cer para os exames de sanidade mental e dependência de droga, não 
obstante a reiteração de sucessivas datas, fazendo “ouvidos de merca
dor”, sem diligenciar para os exames que requerera. Tal exame era dis
pensável, dado que não se considera o acusado viciado (fl. 32). No en
tanto, designadas as datas, deveria aprestar-se o acusado para tal pro
vidência, tanto mais por não mencionar residência nesta comarca e se 
encontrar em benefício de liberdade provisória concedida em condições 
excepcionais, tendo sido intimado para tanto.

A defesa do 3.° acusado, na audiência de fls. 313/313 v., sem 
qualquer comprovação aceitável, apresenta um 
tre as quais a de que FREUD, considerado o pai da psicanálise, seria 
“viciado” cm cocaína c maconha c ate recomendava seu uso; que a

fatos e difunde o uso do tóxico. No

elenco de revelações den-

imprensa divulga erroneamente os
mérito, afirma que os laudos prévio c definitivo apresentam 
quantidade, apesar dc o primeiro declarar ter sido extraída parcela para 
exame. Conclui a defesa focalizando os valores terapêuticos e farmaco- 
lógicos da maconha, que a tornam recomendável aos portadores da 
doença de Chagas, pelo seu efeito espasmódico e sedativo forte. De 
forma incomum c surpreendente, afirma a defesa que a lei não considera 
crime tomar “chá dc maconha”.

São inaceitáveis as considerações distorcidas da defesa do 3.° acusa
do, com relação a SIGMUND FREUD e a imprensa, c cm nada bene
ficiam a comprometida posição do acusado.

O vício jamais notabilizou quem quer que seja.
O mérito de FREUD, consagrado universalmente através de toda 

a história da psicanálise, possivelmente jamais foi tão agredido.
Não menos equívoca é a afirmação da defesa em relação à impren

sa, cujo valor em todos os campos da atividade humana, é reconhecido 
e consagrado, não apenas como veículo de informação c comunicação, 

fator de desenvolvimento e estabilidade.
Quanto ao lado, digo laudo prévio e definitivo apresentarem a 

mesma quantidade, não decorre daí nenhuma nulidade. pois que as
mínimas, sendo inclusive dispen-

a mesma

mas como

quantidades extraídas para exame são 
sável sua quantificação.

Ao confessar o 3.° acusado que consome a maconha sob a forma 
de “chá”’, o faz como se fosse habitual e até benéfico tratamento de 
doença dc Chagas e dilatar seu esôfago. Sua defesa vai além, afirman
do que tal ação não constitui crime.

A cannabis é classificada dentre, as substâncias entorpecentes, co
mo tal seu uso depende de autorização legal ou regulamentar. Tal subs
tância pode produzir ligeira dependência psíquica. lá se tem divulgado 
várias formas com que seria a maconha utilizada para tratamento de 
diversos males, inclusive associada a outros medicamentos, mas é iné
dita e supreendente a alegação de que “chá de maconha” sirva para di-
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latar o esôfago de portadores de doença de Chagas c que tomar “chá” 
de maconha não constitui crime.

Evidentemente as afirmações do 3.° acusado e de sua defesa não 
resistem a menor análise, dado que incorrem em manifestos equívocos 
situando-se afastadas dos conhecimentos técnicos e científicos e das exi
gências da lei.

Inicialmente convém salientar que não apresenta o acusado ao 
longo do processado prova de que é portador da doença de Chagas, ape
sar de assim declarar-se desde que nasceu, tecendo sua defesa conside
rações sobre a referida doença (fl. 66).

É inaceitável que o 3.° acusado não dispusesse de um documento 
ou cópia sequer, com que demonstrasse ser portador dessa moléstia, 
onde foi tratado, qual a medicação ou quem eventualmente lhe tivesse 
receitado “chá de maconha”. Queda-se assim o 3o acusado, como os 
demais, sem autorização legal ou regulamentar para a posse ou uso de 
tal substância.

A CANNABIS SAT1VA L. (MACONHA) conforme as normas 
legais em vigor, figura no elenco das substâncias consideradas ENTOR
PECENTES (fl. 99).

Os acusados ao perceberem que foram vistos pelos policiais, ten
taram se evadir com a maconha que traziam consigo, revelando que 
tinham plena consciência da ilicitude em que estavam incorrendo.

Logo após ser perseguido e preso com os demais acusados declarou 
o 3.° acusado que fuma maconha (fl. 4). (á em juízo, ao ser interrogado, 
afirma que não fuma maconha, declarando que com ela faz um chá 
que toma (fl. 32).

Dentre outras formas de vinculação, a lei pune o “consumo” e o 
“uso próprio” de substância entorpecente ou que determine dependência 
física ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar (art. 12 e art. 16 da Lei 6.368/76).

A lei não distingue o modo de consumo ou uso próprio, pois que 
tanto de qualquer forma, fumando, bebendo, comendo, mascando, aspi
rando, inalando, friccionando ou injetando, substância entorpecente, 
caracteriza a infração.

Nem se discute as propriedades terapêuticas e farmacológicas da 
maconha, pois que outras substâncias entorpecentes como a heroína, a 
morfina, os narcóticos, os analgésicos, os estimulantes, os barbitúricos, 
os sedativos, os tranqüilizantes, as anfetaminas, a cocaína, os alucinó
genos, também apresentam tais propriedades, sendo também controlados 
e seu uso está na dependência de autorização.

Como se disse, o 3.° acusado não fez prova de ser portador de 
doença de Chagas e muito menos de que o “chá de cannabis” seja 
reccitável para aquela moléstia. Se assim o faz o acusado, dá o acusado 
a impressão de estar jogando fora sua saúde e sua juventude, ou estar 
se enganando ou se deixando enganar, por qualquer conveniência, sua
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ou de terceiros, sem contudo se vislumbrar qualquer possibilidade de 
convencimento. O acusado não demonstra estar orientado quando à ter
rível e temível TRIPANOSSOMlASE SUL-AMERICANA ou BRASI
LEIRA, mais conhecida como doença de Chagas. Tal doença é limitada 
ao continente americano, tendo sido descoberta no Brasil, onde atinge 
a máxima incidência, produzida pelo TRYPANOSOMA CRUZI, sendo 
transmitida pela picada de certos insetos. As pessoas sadias podem con- 
tagiar-se a partir de alguns insetos voadores, digo vetores da família dos 
REDUVIDEOS e gêneros TRIATOMA, RHODNIUS e PANSTRON 
CYLUS, dos quais o principal é o TRIATOMA, MAGISTA ou CONOR- 
BINUS MAGISTRUS, denominado na argentina de “VINHUCA” e no 
Brasil de “BARBEIRO” porque passeia pelo rosto das pessoas adorme
cidas às quais pica. Durante o ato da picada o 1 RIATOMA defeca c 
com as fezes elimina os TRIPANOSSOMOS infectantes. Este_s atraves- 

pclc através da pequena ferida da picada ou de erosões que a 
pessoa produz ao se coçar. Os insetos se contaminam ao picar pessoas 

io se coçar. Os insetos se contaminam, digo ou animais domésticos e 
selvagens (morcegos, tatus, gambás etc.) reservatório de TRIPANOSSO
MOS.

sam a

ou ao

Atualmente, não há nenhuma substância comercializada disponível 
que seja uniformemente eficaz na doença de Chagas, afirmam os Drs. 
Martin C. Mc Henry e Phillip I. Lerner. Simpósio sobre Doenças 
Infecciosas — Setembro de 1978, Clínicas da América do Norte 
Tradução do Dr. Nélson Gomes de Oliveira — Ed. Interamericana.

Não há droga efetiva disponível. O tratamento é sintomático e de 
suporte, afirmam os Drs. Marcus A. Krupp e Milton J. Chatton 
Diagnóstico e Tratamento — 1973, São Paulo, Athencu.

Como se vê, nem há medicação indicada para o tratamento da 
doença de Chagas, nem o contágio se opera como afirma a defesa do 
3.° acusado, conforme demonstram os estudiosos da TRIPANOSSO
MlASE.

A ação delituosa dos acusados, no entanto, conforme a prova dos 
autos, não foi procedida de prévio ajuste de molde a configurar o delito 
tipificado nos arts. 14 e da Lei 6.368/76.

Por outro lado, embora a prova reúna elementos para apontar o 
primeiro acusado P.R.D. como traficante, tal prática não resultou de
monstrada, nem que estivesse este vendendo ou fornecendo a substância 
apreendida aos demais acusados. Estes declaram que a substância apre
endida seria repartida em partes iguais entre os quatro acusados e des
tinava-se para consumo próprio.

Embora a ação delituosa empreendida pelos acusados pudesse evi
denciar tráfico de um c uso próprio de outros, o que restou provado é 
que os acusados praticavam o mesmo ilícito e, excluída a volumosa 
quantidade e os antecedentes do l.° acusado, não restou demonstrada 
a mercância da substância apreendida.
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Isto posto, JULGO PROCEDENTE cm parte a denúncia c CON
DENO os rúus P.R.D., A.J.M., L.E.d.M.B., e L.O.T.D., como incursos 
nas sanções do art. 16 da Lei 6.368 de 21 de outubro de 1976.

Atendendo às diretrizes contidas nos arts. 42 e 43 do Código 
Penal e em especial a reincidência do l.° acusado P.R.D. e a prima- 
riedade dos demais, assim como a situação econômica que ostentam 
os acusados que torna ineficaz a pena de multa embora aplicada ao 
máximo, fixo para o primeiro acusado P.R.D. a pena de 2 (dois) anos 
de detenção, cumulada com a multa de 150 (cento e cinquenta) dias- 
multa à razão de Cr$ 250,00 (duzentos e cinquenta cruzeiros) por dia- 
multa. Para os demais acusados A.J.R., L.E.d.M.B., c L.O.T.D., fixo 
para cada um dos réus a pena de 1 (um) ano de detenção e a pena de 
multa de 150 (cento e cinqüenta) dias-multa à razão de Cr$ 250,00 
(duzentos e cinqüenta cruzeiros) por dia-mulla, também a cada um dos 
três últimos réus.

Aplico ademais ao primeiro réu P.R.D. a medida de segurança 
detentiva cm Instituto de Trabalho e reeducação pelo prazo de 6 (seis) 
anos, na forma do art. 93, inc. 1 do Código Penal.

Tendo em vista que os demais réus A.J.R., L.E.d.M.B. c L.O.T.D.. 
preenchem os requisitos do art. 57 do Código Penal, concedo-lhes o bene
fício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 6 (seis) anos, 
mediante as condições do art. 767 do Código Penal, e a apresentarem-se 
trimestralmente perante o Juízo das Execuções Criminais.

Condeno ademais os réus ao pagamento das custas de processo 
e da taxa judiciária devida.

Lançado o nome dos réus no rol dos culpados, recomende-se o réu 
P.R.D., na prisão cm que se encontra e designe-se audiência admoni- 
tória para os demais.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 1982.

IOÃO NICOLAU SPY RI DES 
Juiz de Direito
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Vara do Tribunal do Júri IÜRI — Omissão da sentença. Correção.
Brasilia _ DF Se primariedade e bons antecedentes foram
Proc. 123/83 reconhecidos na sentença, há que se permi

tir à ré recorrer em liberdade.
(Sentença do Juiz de Direito Asdrúbal Nas
cimento Lima)

Vistos etc.
Condenada, a ré, R. M. O. S. 

bunal do (úri, eis que a r. sentença, cm fl. 418 verso, incide em omis
sões, atinentes a anotações de características administrativas, e que deve- 

— da mesma — constar, indeclinavelmente.
Sentença, assim omissa, em aspectos administrativos de essenciali- 

dade, urge ser integrada.
Publicada a sentença, em 16-5-83, fl. 418 verso, logo a 17, no dia 

imediatamente seguinte portanto, a ré da mesma apelou, fl. 425, e, de 
posse dos autos, com a chance para arrazoar o seu apelo, apresentou, 
afinal, as suas razões, em fls. 432/443, antecedendo-as, em fls. 428/429, 
de PEDIDO-formulado no sentido de poder aguardar, em liberdade, o 
julgamento do recurso que interpusera.

O MP, à sua vez, também interpôs apelação, apresentando Razões 
em fls. 519/529, contra-arrazoou o recurso adverso cm fls. 530/541, 
enquanto a parte assistente igualmente carreou suas Contra-Razões, em
butindo-as cm fls. 543/568, e, em fls. 577/581, havendo acostado peti
ção que combate o pedido de liberdade provisória impulsionado pela ré, 
e lança apoio, em fl. 585, à apelação ministerial.

Assim, vêm-mc os autos, ao transcurso de proccdimcntalidade inci
dente, numa oportunidade em que sobrepaira a necessidade, por injun- 
ção de ordem pública, de integrar a sentença, quanto a omissões de que 
se reveste.

quatorze anos de reclusão, pelo Tri-

nam

É O RELATÓRIO

O eminente proccssualista HÉLIO TORNAGHI, no livro Institui
ções de Processo Penal, vol. 4, pág. 376, ensina que “Omissão é a

225



ausência cie algo que devia constar da sentença". E exemplifica: “O art. 
697, do Cód. de Proc. Penal, determina: “O Juiz ou Tribunal, na deci
são que aplicar pena privativa de liberdade não superior a dois anos, 
deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, 
quer a conceda, quer a denegue".

Ora, na sentença, em fl. 418 verso, não consta a determinação de 
lançar-se o nome da ré no rol dos culpados, nem recomenda a mesma 
na prisão em que se encontrava, sendo tal uma providência incondicional, 
que deve promanar do comando normativo da própria sentença, tanto 
que, comentando o art. 387 do Cód. de Prcc. Penal, o consagrado 
mestre ESPÍNOLA FILHO, com a autoridade de sempre, preleciona, 
verbis:

"A CONDENAÇÃO DO ACUSADO — será o resultado da apu
ração, no processo, de que ficou. . .

Se a pena principal imposta for privativa de liberdade, efeito ime
diato da sentença será o recolhimento do condenado à prisão (reco
mendado aí, se já estiver em custódia provisória), o que se exe
cuta, mesmo sendo afiançável a infração (art. 393 n.° 1), arbitrada, 
porém, e mencionada no mandado (art. 285, parágrafo, d) a fiança, 
quando cabível, a fim de que, prestando-a, possa, solto, esperar a 
decisão da apelação. .(CPP Eras. — Anotado, vol. 4, pág. 132.)

Assim, verifica-se que a sentença condenatória, em sendo a pena 
imposta privativa da liberdade, deve recomendar o réu na custódia 
provisória em que já estiver, e, se não o faz, é, tal sentença, incontra- 
ditavelmentc, omissa.

O saudoso processualista BORGES DA ROSA, in Proc. Pen. liras., 
vol. 2, pág. 426, sustenta que “A omissão resulta, em última análise, 
do silêncio do fuiz sobre o que devia ser mencionado, considerado, 
decidido”.

Isso desencadearia, então, a pergunta se pode o |uiz, sem provoca
ção, sanar a falha, resposta que, no particular, se me afigura positiva, 
tendo-sc cm conta que o tema, sob análise, expressa um erro, onde 
incorreu o Magistrado, de elementares enunciações de proccdimcntali- 
dade numa sentença que só reflete a decisão do júri, não constando “o 
lance o nome da ré no rol dos culpados" nem "o recomendo a ré na 
prisão cm que se encontra", equivalendo isso a manifesto engano na 
elementar operação, de labor intelectual transladativo, pela qual o Juiz 
expressa, judicialmente, a vontade do Conselho de lulgadores, e lan
çando, na sentença, os seus efeitos, que um posicionamento processual 
subsequente, ressoando disciplinativamente, permitirá ilações: — ou 
ficar a ré presa, recomendada na prisão, — ou aguardar em liberdade
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o julgamento do recurso interposto, enfim, defender-se em liberdade, 
permissibilidadc, em linha processual, então incidir.
Sem formalismo exacerbado, que a processualística hodierna repri- 
notadamcnte quando o assunto torneia a liberdade humana, a 

espécie guarda símile com modalidade de erro material, já posto sob 
crivo pretoriano, a que se equiparou o erro de operação aritmética, 
em si mesmo sem porte, e perspectiva onde produz ressonância, tam
bém, o engano elementar, nestes autos, de simples operação intelectual 
transladativa, c, neste caso, pela mesma logicidade da solução, compor
tando a correção independentemente de recurso, como assim já decidiu 
o TACR1M-SP, à unanimidade, julgando a Ap. Crim. n.u 48.433, sob 
comando do voto do insigne luiz AZEVEDO FRANCESCHINI, in 
litteris:

se a

me.

"SENTENÇA — MANIFESTO ERRO DE SIMPLES OPERA
ÇÃO ARITMÉTICA — CORREÇÃO IN DEPENDENTEMENTE 
DE RECURSO.

Manifesto engano em elementar operação aritmética constante de 
sentença, a qualquer tempo pode ser corrigido como erro equipa
rado a material, independentemente de recurso e de seu provi
mento” (in Jurisprudência Penal e Processual Penal, 10/220).

UM DISTINTO ÂNGULO DE ANALISE

Não obstante, e em outra linha de argumentação, houve, inquestio
navelmente, provocação por parte da ré, em fls. 428/429, dentro no 
prazo a cujo interregno lhe fluía vista processual para (como se propôs) 
combater a decisão condenatória (inclusive a sentença a refletindo), 
sendo de ter-se cm conta, atinentemente, a precaução judicial, consta
tada nos autos, de reservar-se tal apreciação para momento posterior às 
manifestações, respeitantemente, dos protagonistas processuais, sendo 
sintomáticas as datas alusivas, a saber: à fl. 428, em 30-5-83, o Juiz, 
chegando-lhe a petição de pedido de liberdade provisória da ré, imprime 
tal despacho: — “junte-se, conclusos”; — em fl. 431, na mesma data 
(30-5-83), na petição da ré, apresentando as suas Razões, despachou: 
— “luntc-sc. Vista ao MP”, e, cronologicamente, cm seguida, tal peti
ção, embutida nos autos, dava-se ao MP vista a respeito de tudo quanto 
existia nos autos — de novo — até então, inclusive acerca do pedido 
de liberdade provisória da ré, denotando, assim, prudência em um caso 
largamentc conhecido pela Imprensa de âmbito nacional.

E, retendo o MP os autos para os compulsar, manifestou-se cm 
fl. 518, cm 15-6-83, fls. 518/541, e, também, a parte assistente, cm 
fls. 543/568, em 10-6-83, inclusive peticionando, em separado, às fls. 
577/581, combatendo o pedido da ré (ainda não apreciado), valendo
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notar que, em tais petições, como nas anteriores, firmando-se os respec
tivos despachos sempre em orla de conclusão, ante o assunto grave a 
examinar-se, sendo no mesmo sentido os despachos posteriores, todos 
eles, inclusive o último, em fls. 587, quando, legalmente, a ré, em 
derradeira oportunidade, encaminhava suas Contra-Razões à apelação 
do Ministério Público, ali requerendo a reapreciação do seu pedido ante
rior, de liberdade provisória, de fls. 428/429, e, ainda aí, com despacho 
judicial mandando à conclusão, antes que, em exaurindo ou esgotando 
a atividade jurisdicional, impulsionasse despacho final remetendo os 
autos à Superior Instância.

CONSIDERAÇÕES ELUCIDATIVAS

Após vaivéns procedimentais, estendendo-se de 16-5-83, fl. 418 
verso, até 15-6-83, fl. 517, sendo que de 30-5-83 a 15-6-83 a Promo- 
toria Pública esteve com os autos, eis que, em órgão ministerial apre
sentando suas Razões e Contra-Razões (assim — como apelante e ape
lado), quando lhe fora descortinada a chance de falar sobre tudo quanto 
os autos carreavam, ainda protesta, em fl. 517, por vista A FIM DE 
OPINAR acerca do pedido de liberdade provisória feito pela ré, requeri
mento que considero, legalmente, inadmissível.

É que, ao fluxo de quinze dias, a Promotoria arrazoou e contra- 
arrazoou recursos, com longas manifestações então argumentando em 
linha de demonstração de culpabilidade da ré. inclusive pleiteando 
maior acerbamcnto da pena que lhe fora aplicada, e, estando presa a ré, 
inclusive com primariedade c bons antecedentes proclamados na própria 
sentença condenatória de fls. 418 verso, considero que, prolongar mais 
esta situação (sem que se analise o pedido da própria ré, feito desde 
30-5-83, fl. 428). seria o mesmo que dar corpo a constrangimento ilegal, 
notadamente porque leve o Ministério Público chance de falar a res
peito, e, indiscutivelmente, porque a parte assistente, em fls. 577/581, 
já se manifestara atinentemente, esgotando argumentos numa linha de 
raciocínio que, se cotejadas as suas Contra-Razões (em fls. 543/568) c 
as da própria Promotoria (em fls. 518 a 541 — incluindo também suas 
Razões), não seria difícil ao intérprete concluir que, ante a similitude 
de pontos de vista aqui, o fenômeno, ali, igualmente repetir-se-ia, vez 
que, brilhantemente, mostram trabalharem sob harmônicas orientações.

Aliás, constrangimento ilegal, em realidade, em esteira pacificada 
pretoriana, ressai, já, nestes autos, em se não tendo exeqüibilizado a 
sentença de fls. 418 verso, que traz ínsita ao próprio contexto ser a ré 
primária e de bons antecedentes, preocupação, inclusive, que há tam
bém de sensibilizar ao órgão do Ministério Público, ante a inextricável 
atribuição de ser, congenitamente mesmo, custos legis, como o é, e a 
quem não se há de alhear-se a jurisprudência que inadmite manter preso
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alguém, em cujo favor a sentença mesma adversa, e de que se recorreu, 
atribui os requisitos para recorrer solto.

Dc ver-se.
Apreciando caso similar, o TACR1M-SP assim decidiu:

"RECURSO — APELO EM LIBERDADE — INDECL1NABILI- 
DADE DE RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS NA SEN
TENÇA, PARA CONCEDER-SE HABEAS CORPUS DEFERINDO 
A MERCÊ.

Caracteriza-se constrangimento ilegal somente se, reconhecidos 
tais requisitos na própria decisão adversa, for denegado ao réu o 
direito de acompanhar solto o seu recurso” (Ac. un. de 10-7-75, 
da 3." Câmara no HC n.u 61.668, de São Paulo, rei. LAURO 
ALVES. — In Jurisprudência cit., 9/177).

Em igual sentido, orientou-se o |uiz SÍLVIO LEMME, no mesmo 
Tribunal, verbis:

“RECURSO — APELAÇÃO EM LIBERDADE — INJUSTIFICA
DA A DENEGAÇAO DESTA MERCÊ — HABEAS CORPUS 
CONCEDIDO PARA TAL FIM.

Satisfeitos os requisitos do art. 594 do CPP, com a redação dada 
pela Lei n.° 5.941/73, a não concessão do benefício de interpo- 
sição do Apelo em liberdade constitui constrangimento ilegal, saná- 
vel por via dc habeas corpus" (Ac. un. dc 3-7-75 da 3.a Câmara 
— no HC 61.218).

Aliás, entendimento pacificado que este, conta com o apoio do 
Prctório Excelso, no mesmo sentido, como se pode aferir de EMENTA, 
então recortada pelo eminente Ministro ANTONIO NEDER, a pretexto 
da regra contida no art. 594 processual, verbis:

“EMENTA: 1 — Código de Processo Penal art. 594 (Redação da 
Lei n.“ 5.941-73). Pelo que se lê nesta norma processual, o réu só 
poderá apelar sem se recolher à prisão caso a sentença reconheça, 
cm termos expressos, que ele é primário e que são bons os seus 
antecedentes”.

No corpo da decisão transcrita acima, flagra-se, a respeito do tema, 
a passagem seguinte, que bem elucida a razão do entendimento ali 
esposado:
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“...O espírito da Lei n.° 5.941, de 1973, visa evitar que, dentre 
os primários e de bons antecedentes, mesmo nos crimes inafian
çáveis, alguns deles sejam envolvidos pelo ambiente dos presídios 
ou entrem em contato com criminosos experientes, consultando, 
conseqüentemente, à finalidade da Lei, que não sc prenda aquele 
que está solto e se livre o MAIS RAPIDAMENTE POSSÍVEL 
AQUELE QUE SE ENCONTRA PRESO. Assim, nada obsta à 
aplicação dos benefícios de art. 594 do Cód. de Proc Penal^ aos 
réus presos preventivamente ou em flagrante delito”. (HC n.” 
61.788, de São Paulo (ac. un. de 24-7-75, da 3.a Câm., sendo Re
lator o Juiz LAURO ALVES), extrato integrante do RHC n.° 
52.702, julgado no Supremo Tribunal Federal, e com publicação 

DIÁRIO DE JUSTIÇA DA UNIÃO, de 4-4-75, tendo sido 
Relator o eminente Ministro AN TÔNIO NEDER.)

Só, por este motivo, bem esteado na orientação pretoriana trans
crita, inclusive com o plácito da Suprema Corte, justificar-se-ia, sem 
mais conceder-se azo ao MP de falar, a integração imediata da sen
tença de fl. 418 verso, com apreciação lesta do pedido dc liberdade 
provisória da ré, para, assim, afastar-se o constrangimento ilegal que 
ressumbra de sentença, mesmo adversa, onde sc reconhecem a prima- 
riedade e bons antecedentes de quem, tal a ré, apelou c pede para 
livrar-se em liberdade.

no

UMA ANALISE EÁTICA CONCÊNTRICA

Ora, independente da primariedade c dos bons antecedentes, são 
pressupostos da prisão provisória a garantia da ordem públipa, conve
niência da instrução criminal e a CERTEZA DA APLICAÇÃO DA LEI 
PENAL.

Entretanto, no caso em exame, verifica-se que o douto (uiz prolator 
da sentença, cm fl. 418 verso, não se pronunciou, QUANTO A RECO
MENDAR OU NÃO à ré na prisão, pois certamente procurava conscien- 
tizar-sc, seguramente, se, nos autos, constavam os pressupostos men
cionados, evitando, desse modo, que, pelo comodismo, acarretado pelo 
acúmulo processual, mais uma vez se elaborassem decisões sem qualquer 
fundamento.

Nota-se que a prisão da ré, assim, foi, inicialmente, conseqüência 
da r. cota do representante do Ministério Público, fl. 93, por sinal um 
dos mais brilhantes, que, se lastreando em certidão de fl. 89, onde sc 
esculpira a informação de a ré achar-se em local incerto e não sabido, 
passaria despercebido, surpreendentemente aliás, a que a certidão refe- 

CARTA PRECATÓRIA já sem ressonância, porquanto, des
tinada ao chamamento da ré para ser interrogada, qualificada e identifi-
na-se a uma
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cada datiloscopicamente, cis que, ESPONTANEAMENTE, A RÉ COM
PARECERA, BEM ANTES, PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL 
DEPRECANTE, AQUI NO DISTRITO FEDERAL, ONDE SE SUB
METERA AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PRENUNCIADAS NA CARTA 
PRECATÓRIA, INCLUSIVE, NA OPORTUNIDADE, FORNECENDO 
OS SEUS ENDEREÇOS, AQUI — EM BRASÍLIA — E NA BAHIA, 
onde podería ser encontrada quando a [ustiça o desejasse, tal ressai 
escancarado de fls. 38/44 dos autos.

Asism, antes que viesse a lume o equívoco ministerial, a sua reper
cussão não lograria cessar, a ponto de, como se oráculo fosse a bradar 
que a então indiciada persistia desaparecida, ser, também, estofo a que, 
em se recebendo a subseqüente DENUNCIA, assim formalmente ini- 
ciando-sc o PROCESSO contra a mesma, se lhe decretasse a prisão 
preventiva, que ainda a agrilhoa presentemente.

Em conscqüência, a prisão preventiva, então decretada em fl. 122, 
escuda-se em bases falsas, c, rigorosamente, não tem a legitimidade 
para vigorar.

A bem mesmo da verdade, o interprete, que descer ao exame dos 
autos, poderá dizer, se não se arrecear de tomar a si a tarefa de desa- 
brir a realidade, que a ré sempre comportou-se em moldes a que a Jus
tiça Criminal lhe concedesse a liberdade provisória.

Malgrado o erro de que se revestira a cota ministerial, a ré, antes 
de ser interrogada em Juízo, trouxe ao autos o seu endereço em São 
Paulo, tal se vê em fls. 147/156, exorando — fundamentadamente — 
a sua liberdade provisória, especando o pedido com qs requisitos que a 
lei processual exige, mas embarreirada sempre a sua pretensão, indo-se, 
inclusive, a um ponto cm que a Justiça Criminal mesma, decretando-lhe 
anomalamente a prisão preventiva, manda-a capturar, conseguindo-o a 
Polícia no endereço que a ré, espontaneamente, mostrando retidão pes
soal, a esta mesma Justiça Criminal antecedentemente fornecera.

Muitas vezes, o comodismo, nascido até do cansaço e acúmulo pro
cessual, erige-se em obstáculo que impede o mergulho vertical do Juiz 

prova, notadamente em autos, como estes, que se avolumam extra
ordinariamente, tornando quase impossível a tarefa.

A mim mesmo, em duas oportunidades pelo menos, o destino 
lançou a esta inatividade, quando o excesso de incumbências forenses, 
na unidade judiciária, me condicionara a palmilhar a solução mais 
fácil, sempre adiando o debruçar-se sobre o tema, quando, do outro 
lado, sem nenhuma razão capaz de igualar-lhe em magnitude, a liber
dade humana era a cada dia sacrificada.

Agora, cm reexerccndo jurisdição onde o mesmo processo ainda 
tem curso, vem-me à memória o modo como o examinei alhures, e, mal 
refizera-me da autoccnsura que me despertara da inicial indiferença

na
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exegética, depara-se-me a mesma ré, ainda presa, com bons antecedentes 
e primariedade proclamadas na sentença, de que 
defende.

recorreu e assim se

Por isso, a minha análise, em uma perspectiva concêntrica, recuou 
praticamente até ao primórdio deste caso, de onde trago, confortado na 
prova, a evidência que descortina uma certeza, nestes autos, de que a 
ré, à luz inclusive da própria notitia criminis, em fls. 06 a 10, nunca se 
afastou da obrigatoriedade processual de estar, no distrito da culpa, ou 
em lugar que as Autoridades — ali investigantes — tivessem de saber.

Nem mesmo, como ressai dos autos, nunca esteve afastada dos 
acontecimentos, onde, em vida ainda, a vítima se envolvia, trasladada 
até de Brasília para Goiânia, onde morrería treze dias depois, e ela 
sempre querendo saber atinentemente, destinando para ali ligações tele- 
tônicas, que até provieram também de Salvador, do apartamento onde 
em vezes anteriores ficava com a vítima, além de uma notória circuns
tância de, em tendo saído de Brasília ao Rio de Janeiro, no dia seguinte 
ao evento, por estranha persuasão perceptível nos autos, retornar ao 
mesmo endereço do fato, aqui no Distrito Federal, onde encontraria 
ainda a vítima, sendo isso, nestas circunstâncias repetidas e amalga- 
madas, uma demonstração de que nunca quis evadir-se, insusceptível de 
ser negada mesmo pelo mais incrédulo e rígido dos intérpretes.

UMA CONVICÇÃO IRREDARGÜIVEL

O Juiz tem o direito ao livre convencimento, não significando isso 
que possa afastar-se da prova e estear a convicção no seu pensamento 
particular, em órbita distanciada dos fatos, porque estaria abrigando-se 
no puro arbítrio.

Raciocina, é certo, projetando compreensão à prova apurada, mas 
sem abstrair-se da regra de que a sua convicção, expressada na pres
tação jurisdicional entregue, é reflexo do fato demonstrado.

Nestes parâmetros, faço ressoar a minha convicção, que recorto aqui 
com serenidade, afirmando, com a segurança que só a consciência tran- 
qüila é capaz de projetar, a minha certeza de que a ré, R.M.O.S., 
jamais furtou-se à ação da JUSTIÇA, ESTANDO SEMPRE EM LOCAL 
CERTO E SABIDO, acompanhando invariavelmente os desates investi- 
gatórios, em feitio de apresentar-se ora como declarante que esclarecia 
pessoalmente, ora como uma acusada que, através de advogados, não se 
quedava desanimada de argumentar a sua inculpabilidade, pedindo, reite
rando, insistindo que a Justiça lhe concedesse a chance de livrar-se sem 
os grilhões da custódia prévia, sem embargo de a resposta, quanto a 
sua primariedade e bons antecedentes, haver sido — da Justiça Criminal 
— o desestimuiante e arrasador silêncio tumular.
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Ainda assim, reitera os endereços, e fornece novos, à medida em 
que se deslocava de lugar, além de descer a um esforço hercúleo, numa 
via crucis já cansativa, onde a ré foi abnegadamente insistente e rene
gada, sempre lhe sobrando o caminho avinagrado da desilusão, que inclu
sive não cultivou, porque se assemelha a quem, tal na cnaçao P^ta, 
age com a força mesma da LIBERDADE, semelhando-se a H1DRA, 
porque, segundo CASTRO ALVES, torneando a suprema posse humana 
que é a LIBERDADE, “a liberdade é como a hidra, o Anteu, se no 
chão rola sem forças mais forte do chão se ergueu”, exemplo que audaz- 

também dá ré, ainda batendo às portas da Justiça, com pnma- 
bons antecedentes, exorando, como a Lei lhe permite, a liber-

mente 
riedade e 
dade provisória.

Que Juiz não ò conccderia, se a sentença, à fl. 418 verso, procla
mando os requisitos para a sua concessão, concedeu-a tacitamente, agora 
urgindo apenas integrá-la?

UMA LOGIC1DADE INCONTESTÁVEL

Para nenhum raciocínio, que ande no absurdo, assomar, porquanto 
dessa pecha impregnar-se-á o ponto de vista contrário à liberdade pro
visória, eis que a análise descortina, nos autos, a prova pericial, cuja 
imprestabilidade, em o molde então feito, onde se não preservou o 
local para o examinar, ressalta insuscetível de repercutir, sob ótica 
apreciativa de a ré poder interceptá-la, uma necessidade de prendê-la 
preventivamente, porquanto os seus acusadores mesmos, encarnando tes
temunhas que nos autos depuseram, foram os que já destruíram a opor
tunidade pericial, passando a morar no apartamento onde o fato 
se dera, deslocando ali as coisas a seu alvedrio, para, vinte e sete dias 
depois, ali ter lugar uma perícia, tecnicamente inválida, que assim não 
convencería a ninguém.

A testemunha, com residência anotada em fl. 10, e a solicitação 
para a perícia — em fl. 23 — indicando o local onde testemunhas já 
estavam morando (para ser periciado), tais projetam a invalidade téc
nica da perícia noticiada em fls. 53/60, de nenhuma valia para nada, 
nem, muito menos, para justificar a custódia preventiva da ré.

Testemunhas, que agem assim, tomando rédeas de tudo, inclusive 
torneando versões que elas próprias embutiam, dando conta de a hipó
tese constituir um acidente, aí sacramentavam a impossibilidade mani
festa de a ré, a escopo de perturbação da prova, poder influenciá-las para 
o distanciamento delas da vcídade a apurar-se.

Então, não justificaria a custódia preventiva.
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CONCLUSÃO

Quando surgir o fato, inquestionavelmente demonstrado, aí tam
bém surge a verdade que interessa, em que tempo o seja, ao Direito 
Criminal.

Bem evidenciadas, como o foram, que as provas testemunhai e 
técnica, para se produzirem, as não poderia a ré cm nada influenciar, 
eis que a prisão preventiva, até quando agrilhoou-a, sem ainda haver-se 
descortinado a sua ilegalidade (como agora), era já insustentável.

A conduta da ré, sempre obedecendo aos ditames processuais per
missivos de livrar-se solta, como se demonstrou fartamente, tornou-a des- 
picienda há muito, indiscutivelmente.

E quando, numa sentença, tal a de fl. 418 verso, se reconhecem 
primariedade e bons antecedentes favoravelmente à ré, tal sentença já lhe 
concede, de modo tácito, a liberdade provisória para, assim, aguardar o 
julgamento do apelo que interpôs.

Em realidade, na genuinidade jurídico-processual, cumpre só
integrá-la.

ISTO POSTO, verificando que foram respeitados todos os pressu
postos processuais, inclusive as limitações pretraçadas no art. 382 do 
Código de Processo Penal, no que tange à omissão da sentença de fl. 
418 verso, DECRETO O RELAXAMENTO DA PRISÃO DE R.D.O.S., 
expressamente, devendo aguardar — EM LIBERDADE — o julgamento 
dos recursos interpostos, fornecendo os endereços onde poderá ser en
contrada, inclusive em Brasília — DF.

EXPEÇA-SE, A SEU FAVOR. IMEDIATAMENTE, O COMPE
TENTE ALVARA DE SOLTURA.

Após, cumpridas as formalidades legais, SUBAM os autos ao Eg. 
Tribunal de Justiça.

Brasília, DF, 28 de junho de 1983.

ASDRÜBAL NASCIMENTO LIMA 
Juiz Presidente em exercício
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I a Vara Criminal LATROCÍNIO — O problema da colisão
Comarca de Nova Iguaçu de defesas, se argüido tardonhamente 
Proc. 18.567 Coação irresistível, argumento inconsequen

te. Distinção entre crime consumado e ten
tado. Critério de dosagem da pena. 
(Sentença do Juiz de Direito Hélcio Mário 
de Lima e Silva)

Vistos etc.
J.C., qualificado às fls. 4 v., 42 e 82; A. A„ qualificado às fls.

4 v., 38 e 83; L.M.S., cujo verdadeiro nome é L.F.M., qualificado 
às fls. 4 -v., 36 c 84; I. G. N., cujo nome completo é |. G. N - P., qualifi
cado às fls. 4 v., 44 e 85 e D.M.S., qualificado às fls. 4 v.( 40 e 86, 
foram denunciados como incursos no art. 157, § 3.°, primeira parte, 
do Código Penal, porque:

“Os dois primeiros denunciados, na noite de 4 de fevereiro de 
1971, por volta das 21.00 horas, na Praça da Liberdade, alugaram 
o táxi dirigido por Salvador Januário Gomes, a quem solicitaram 
fossem levados até a localidade de Posse. Na altura da Rodovia 
Presidente Dutra, ao passarem pela garagem da Empresa de ônibus 
Tinguá e, em local ermo, mandaram que parasse o auto, ameaçando 
a vítima com armas de fogo, que empunhavam. A seguir, o primeiro 
denunciado passou a guiar o veículo.

Na altura do viaduto que se dirige à Posse, foi detido o veículo, 
entrando nele os demais denunciados, rciniciando-se o trajeto até 
a localidade de Tinguá.

Ao atingirem um local deserto, os denunciados estacionaram o 
auto, ordenando a saída da vítima, que foi conduzida para o lado 
da estrada, acompanhada por |.A. e L. Ali, enquanto os dois 
últimos denunciados permaneciam de vigília no interior do carro, 
os três primeiros fizeram disparos de arma 
que tombou gravemente lesionada (laudo de lesões de fls. 45).

de fogo contra a vítima,
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Da vítima, e antes dos disparos, os denunciados subtraíram um 
relógio de pulso e a importância de Cr$ 23,00. A seguir, os denun
ciados abandonaram a vítima na estrada, subtraindo o auto.

Os denunciados foram interceptados nas proximidades do Km 13 
da Avenida Washington Luiz e presos.

O carro subtraído foi avaliado, em fls. 51, em Cr$ 7.200,00”. 

Seguiu o processo os trâmites legais.

Interrogados (fls. 82 ut 86 v.), ofereceu o Réu J.G.N.P. a defesa 
prévia de fls. 87/88, e os demais acusados a de fls. 100, sob o patrocí
nio da Defensoria Pública.

Às fls. 102, encontra-se Ofício oriundo da Primeira Câmara Cri
minal do Egrégio Tribunal de Justiça, dando conta da concessão de 
habeas corpus em favor do acusado A.A., o qual, em conseqüência, 
após assinar o termo de comparecimcnto (fls. 112), foi posto em liber
dade, conforme cópia do alvará de soltura acostado às fls. 113.

Na instrução criminal depuseram duas testemunhas arroladas na 
denúncia (fls. 116 e 117/117 v.) além da vítima (fls. 118/120), desis
tindo o Orgão do Ministério Público das demais (fls. 138).

Peticionou o defensor do acusado J.G.N.P. às fls. 145, reque
rendo a substituição das duas testemunhas arroladas em sua defesa 
prévia, acrescentando mais uma, sendo as três Ouvidas às fls. 164, 165 
e 166.

Em diligências (fls. 167), o Ministério Público solicitou a requisição 
das folhas penais dos acusados, afinal acostadas às fls. 172/176, nada 
requerendo a Defensoria Pública (fls. 171).

Às fls. 177 v. foi chamado o feito a ordem a fim de que se reali
zasse o exame médico complementar da vítima, mas, apesar de reiterado 
por duas vezes (fls. 180 e 183), a solicitação não foi atendida, desistindo 
o órgão do Ministério Público da diligência nesse sentido (fls. 186).

Alegações finais às fls. 188/189; 191/199 e 203.
Ê o relatório.
Tudo ponderado. DECIDO:
De início cumpre examinar a alegada nulidade do processo a partir 

de fls. 100, suscitada pela Defensoria Pública cm suas alegações finais 
de fls. 191/199.

O ilustre Defensor Público em exercício neste Juízo, alega ter 
havido colidência de defesa, e assim um único defensor não poderia 
postular por todos os acusados. Adianta não haver participado na for
mação da prova, visto como não reperguntou as testemunhas, nem arro-
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lou as suas, acrescentando não se reconhecer a assinatura do represen- 
da Assistência Judiciária, seja no depoimento prestado às fls. 116, 

seja no de fls. 117.
tantc

Não é exato, data venia.
Às fls. 116, além das assinaturas enumeradas pelo patrono dos 

Réus (fls. 192), há mais uma, provavelmente a do Defensor Público 
então cm exercício, aposta ao lado da do Dr. Licínio, e que também 
aparece ao final dos depoimentos de fls. 117/117 v. e 118/120, todos 
realizados no mesmo dia. Logo, houve defensor para todos os acusados, 
e o digno Magistrado que presidiu a instrução, atendeu ao preceito 
consubstanciado na norma do art. 261, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, se havia colisão de defesa, é evidente que o advo
gado de ofício ou nomeado para o ato, deveria alegá-la no momento 
propício, e não cm alegações finais, depois, portanto, de encenada 
a prova, à guisa de nulidade.

Da mesma forma, se não arrolou testemunhas com a defesa prévia 
(fls. 100); não fez perguntas a uma das inquiridas (fls. 116) — por
quanto as outras foram reperguntadas — e nada requereu em diligên
cias (fls. 171), tais fatos, por si sós, não induzem nulidade do_processo, 

atos privativos do defensor, que os realiza ou não, a seupois sao 
talante.

Por vezes é até mais prudente ficar calado, a reperguntar teste
munhas, mormente as de acusação.

A vingar a tese defensiva, teríamos uma tática que poria por terra 
todos os atos compreendidos na instrução criminal, bastando que o 
defensor nomeado, ou de ofício, silenciasse quanto a tudo, inclusive 
que respeita à colidência de defesa, para depois, objetivando anular o 
processo, vir alegá-lo, confessando sua própria inércia, não obstante 
pela voz de outro defensor.

Tem aqui plena aplicação o art. 565, da lei adjetiva penal, segundo 
o qual nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado 
causa, ou para que tenha concorrido.

Tal como o luiz c o Promotor, os Defensores Públicos alternam-se 
nas Comarcas, c, por via dc conseqüência, nos feitos que lhes estão 
afetos. É evidente, contudo, que não podem alegar a inércia de seus 
antecessores, com isso pretendendo fulminar os atos praticados.

Podem e devem alegar, isso sim, a ausência de defensor, porque 
então se trata de nulidade absoluta (nemo potest inauditas damnari), 
mas não o silêncio, posto que esse alvitre depende, até mesmo, da con
veniência do advogado, no exercício de suas magnas funções.

No caso vertente, todos foram defendidos, na medida em que pode- 
riam sê-lo, como se infere da presença dos patronos no curso da ins-

no
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li-ução criminal, e, finalmentc, das doutas alegações de fls. 191 ut 199 
e 203.

NO MÉRITO

Pelas próprias declarações dos Réus cm seus interrogatórios (fls. 82 
ut 86 v.), verifica-se que a autoria está pcrfeitamcnte demonstrada. Ne
nhum deles nega que estivesse em companhia dos demais no momento 
do crime, procurando apenas lançar, uns sobre os outros, a maior par
cela de culpa (lato sensu), cm versão oposta à declinada quando da 
lavratura do flagrante, mas que, em verdade, vem a comprová-la itt 
totum.

Assim temos o acusado ).C. (fls. 82/82 v.) afirmando que eram 
L. e A. quem portavam armas, fazendo uso das mesmas contra o 
motorista.

A.A., a seu turno (fls. 83/83 v.), declara que foi o aludido J. 
quem manietou o motorista, nele atirando, juntamente com L.

Por sua vez, L.F.M. (fls. 84/84 v.), sem acusar ninguém, não 
nega que estava na companhia dos demais, para acrescentar, de maneira 
pueril, que somente veio a saber dos fatos desencadeados quando 
foi preso.

J.G.N.P. (fls. 85/85 v.) e D.M.S. (fls. 86/86 v.) declararam 
terem sido forçados a participar da empreitada criminosa, embora não 
o desejassem. Contudo, o primeiro afirmou que foram os demais quem 
deflagraram suas armas contra o motorista, depois de conduzirem este a 
um lugar ermo. O segundo, mais minucioso, atribuiu a )., A. e L. a 
autoria dos disparos, esclarecendo que ficara no carro juntamente com 
J.G.

Tais assertivas, que não encerram confissões, mas, ao contrário, 
negativas de autoria, não deixam qualquer margem de dúvida no sen
tido de que, efetivamente, os cinco denunciados participaram do evento 
criminoso, e mais, de que os fatos se passaram exatamente como consta 
do auto de prisão em flagrante de fls. 4/8 v., devendo ser notado que 
naquela ocasião não prestou declarações a vítima, então impossibilitada 
de fazê-lo, única pessoa que sabia detalhadamente as nuances do crime.

A autoridade policial que presidiu a lavratura do flagrante, certa- 
mente não iria forjar aquela peça — como pretenderam os acusados cm 
fuízo —, pois o que nela se contém cnquadra-sc perfeitamente no rela
to dos cinco, quando de seus interrogatórios.

A alegada coação, aduzida pelos dois últimos denunciados, não 
pode prosperar. Ficaram eles sozinhos no automóvel enquanto os de
mais levavam o indigitado motorista a um local ermo, onde, fria c co- 
vardemente, acabariam por prostrá-lo. Se J.G. e D. estivessem sob coa-
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ção, seria aquela a oportunidade de se evadirem do local, não partici
pando da consumação. Ê ainda de se concluir que, se assim fosse, 
nem os demais os deixariam sós.

De resto, o fato de terem permanecido no automóvel, enquanto os 
outros três consumavam o delito de roubo, não os exime da participa
ção neste crime. Com efeito, o art. 25, do Código Penal, afastaria a 
hipótese da desclassificação, sendo oportuna a lição do Eminente COb- 
TA E SILVA:

“No sistema do nosso Código, tanto é autor — exemplificando — 
quem desfecha a arma homicida como quem apenas atrai a víti
ma ao lugar do crime; quem, para roubar, pratica violências na 
pessoa da vítima, como quem unicamente fica de atalaia, para pre
venir a aproximação de terceiros. A cumplicidade desapareceu do 
nosso direito criminal. Todos os que concorrem para o crime, 
ficam sujeitos, em abstrato, à mesma pena” (Grifei). (Código Pe
nal __ 1943, pág. 195 — Companhia Editora Nacional.)

Mas, se não bastassem as declarações declinadas cm Juízo por to
dos os acusados, a convencer da veracidade do que se contém no auto 
de prisão em flagrante e na denúncia, a apreensão do carro objeto do 
roubo em poder dos cinco, e o impressionante relato da vitima, dis
sipariam qualquer dúvida porventura existente.

De fato, a narração do motorista contida na peça de fls. 118/120, 
não somente está em perfeita harmonia com as versões apresentadas 
pelos denunciados, robustecendo a prova acusatória, como também de
nota o dolo intenso com que estes agiram, principalmente os tres pri
meiros, evidenciando o elevado índice de periculosidade de cada um 
deles.

Destarte, lenho para mim que a prova tornou-se privilegiada pe- 
ico próprias declarações dos Réus, acusando-se mutuamente, mas dei
xando claro o conluio. E tornou-se privilegiada por se tratar de crime

natureza clandestina.

Ias

geral perpretado escondidamente. dada a
A única prova produzida pela defesa, o foi em favor do acusado 

I.G.N.P. e consiste nos depoimentos de fls. 164, 165 c 166, presta-
fatos descritos na denún-

em

dos por pessoas que nada sabem quanto aos
limitaram-se, tão-somente, a enaltecer a personalidade docia, e que

aludido Réu.
No que tange à materialidade, acha-se ela comprovada seja pelos 

laudos de apreensão (fls. 16), vistoria (fls. 34) e avaliação (fls. 53)
de lesões corporais (fls. 47).do veículo, seja pelo laudo de

Entretanto, no referido laudo de exame de lesões corporais, ao res
ponderem o quesito sobre se resultou incapacidade para as ocupações

exame
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habituais por mais de trinta dias, disseram os peritos que tal ficaria 
na dependência de outro exame, sendo certo, por outro lado, que res
ponderam negativamente o quesito concernente ao perigo de vida.

Conquanto as doutas ponderações do digno Promotor Público se
jam no sentido de que se deva concluir pela evidência de lesões de na
tureza grave, tendo em vista o relato da própria vítima, tipificando 
assim a capitulação da denúncia, não há nos autos o exame comple
mentar, motivo pelo qual, conjugando essa falha ao fato de os peritos 
terem concluído às fls. 47 por não ter havido perigo de vida, é forçoso 
desclassificar o delito, na forma postulada pelo inteligente c vigilante 
Defensor Público em suas alegações finais.

Nessas condições, retifico a capitulação da denúncia para a do 
art. 157, § 2.°, inciso 11, do Código Penai.

Por último, rejeito a hipótese da tentativa, também alvitrada pela 
Defensoria Pública, eis que o crime restou perfeitamente consumado, 
retirada que foi a res furtiva da esfera de disponibilidade e vigilância 
da vítima.

As anotações sobre as vidas pregressas dos acusados são péssi
mas, em nada os favorecendo (fls. 36 ut 45). Todavia, são todos pri
mários- como se verifica das respectivas folhas dc antecedentes penais 
(fls. 172/176).

Atendendo aos antecedentes c à personalidade dos agentes, bem 
como à situação econômica de cada um; à intensidade do dolo com que 
agiram na prática do crime, e às circunstâncias e conseqüências deste 
(artigos 42 e 43, do Código Penal), estabeleço para J.C., A.A. e L.F.M. 
a pena-base de cinco anos de reclusão e multa de Cr$ 3,00, de confor
midade com o art. 157, do Código Penal, aumentando-a de um terço, 
ex-vi do § 2.°, inciso II, do precitado artigo, passando a pena para 
seis anos e oito meses dc reclusão e multa de Cr$ 4,00, que tenho 
como definitiva.

Quanto aos Réus J.G.N.P. e D.M.S. atendidas as mesmas diretri
zes dos artigos 42 e 43, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo 
legal (quatro anos de reclusão e multa dc três cruzeiros) consoante o 
art. 157, do Código Penal, aumentando-a de um terço, ex-vi do § 2.°, 
inciso II, do precitado artigo, passando a pena para cinco anos e quatro 
meses de reclusão c multa de Cr$ 4,00, que tenho como definitiva.

ISTO POSTO:

JULGO procedente, em parte, a denúncia, e condeno como incur
sos no art. 157, § 2.°, inciso II, do Código Penal:

e) J.C., A.A. e L.F.M. às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão e multa de Cr$ 4,00 (quatro cruzeiros) cada um, 
bem como ao pagamento das custas do processo em proporção;
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b) J.G.N.P. e D.M.S. às penas de 5. (cinco) anos c 4 (quatro) me
ses de reclusão, e multa dc Cr$ 4,00 (quatro cruzeiros) cada 
um, bem como ao pagamento das custas do processo em pro
porção.

Outrossim, de acordo com o art. 93, inciso 11, letra a, do Código 
Penal, imponho aos cinco Réus, por um ano, a medida de segurança 
de internamento em colônia agrícola.

Rctifiquc-sc na distribuição o nome do Réu L.M.S. para L.F.M. 
bem como o de J.G.N. para J.G.N.P.

Lançados os nomes dos Réus no rol dos culpados, expeçam-se con
tra A.A. os competentes mandados de prisão recomendando-se os de
mais na prisão em que se encontram.

P.R.I.

Nova Iguaçu, 16 de fevereiro de 1973

HÉLCIO MÁRIO DE LIMA E SILVA 
luiz de Direito
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2.’ Vara Criminal 
Comarca dc Três Rios 
Proc. 7.906

ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR, 
Cúmulo formal. Violência contra pessoa, 
roubo; contra coisa, furto qualificado. O 
iter criminis.
(Sentença do juiz de Direito |osé Maria 
Ferreira, transitada em julgado)

SENTENÇA

Vistos etc.
Denunciou o Dr, Promotor de Justiça desta Comarca, como se 

vê de fls. 02, dos autos, F.A.C., que assina como sendo F.A.C.F. e tam
bém usa o nome de F.C. qualificado nos autos, como incurso no ar
tigo 157, § 2.°, incisos I e 11, do Código Penal, e na do artigo l.° da 
Lei n.° 2.252/54, observada a norma do artigo 51, § l.°, daquele di
ploma legal, pelo seguinte fato delituoso: “No dia 30 de abril do cor
rente ano dc 1982, por volta das 03h30min, na Rua Presidente Var
gas, nesta cidade, o acusado, agindo com acordo de vontade com o 
menor inimputável L. G. R. e mediante grave ameaça exercida 
com arma de fogo que empunhava, subtraiu de L.C.A. que ali 
estava em serviço de vigia, um rádio Philips, além de obrigar a 
vítima a se despir a fim de verificar se outros bens possuía. Em di
ligência policial iniciada com a pronta notícia do fato que o lesado 
deu à equipe da Polícia Militar de plantão no ponto-base da Praça 
da Autonomia, o acusado c seu acompanhante foram encontrados e 
presos nas proximidades do Clube Entrerriense, nesta Cidade, recupe
rando-se a res furtiva. O acusado, ao levar a participar de tal ação 
L.G.R., menor de 15 anos dc idade, promoveu-lhe a corrupção”.

Recebida a denúncia, foi o réu interrogado às fls. 21. oportuni
dade em que confirmou os fatos.

Alegações preliminares às fls. 23, negando a autoria do réu.
No decorrer da instrução criminal colheu-se depoimento de qua

tro testemunhas arroladas pelo Ministério Público (fls. 28 v., 29, 30 
e 31), tendo a defesa desistido da oitiva de suas testemunhas (fls. 
37 v.l.
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Folhas de antecedentes criminais às fls. 34 e 42, com registros.
Na fase de diligências o Ministério Público requereu e foi aten

dido às fls. 39 v. A defesa nada requereu.
Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pleiteia pela pro

cedência da denúncia e a conseqüente condenação do acusado, por ine
gável frente à prova oral c aos dados concretos apurados que o mes
mo praticou o roubo, cm concurso com o menor c servindo-se de 
uma arma de fogo na execução do domínio da vítima.

A Dra. Defensora, por seu turno, requer o não acolhimento à 
pretensão punitiva, quer quanto ao concurso de agentes, quer quanto 

concurso formal, uma vez que a conduta do acusado não ultrapas- 
os limites de mera tentativa.
Este é o relatório.
Tudo bem visto e examinado, passo a decidir.
Neste processo foram atendidas todas as formalidades legais, 

achando-se suficientemente instruído para a decisão.
Materialidade e autoria indiscutidas c indiscutíveis. A primeira 

ficou positivada no laudo de fls. 48/48 v. e nas declarações da ví
tima (fls. 28 v.). A segunda, a autoria, foi confessada pelo acusado 
quando interrogado em (uízo (fls. 21).

“Toda a vez que para subtrair coisa alheia móvel, o agente o 
faça, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de ha
vê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de defender-se, 
se caracteriza o crime de roubo. A violência contra a coisa, configu
ra o crime de furto qualificado.

A violência e a ameaça, ensina BENTO DE FARIA, são modos 
diversos de coação, mas equivalem ambos ao constrangimento.

Há violência à pessoa, quando esta é feita diretamente, a quem 
detém a coisa objeto do crime.

A violência pode ser material c moral.
É material, quando consiste em vias de fato para vencer a força 

física da pessoa subjugada, impossibilitando ou dificultando a resis
tência desta.

E moral, quando consiste, em ameaça tal, que infunde terror à 
vítima. ‘A ameaça deve ser presente, atual, afastando qualquer pos
sibilidade de evitá-la com futuros meios de socorro ou de defesa.’

Para se avaliar o valor da ameaça, diz BENTO DE FARIA, que 
deve atender: a) a índole da vítima, se corajosa ou tímida; b) o nú- 

índole dos agressores; c) o lugar, se solitário, ou, com pos-

ao
sou

mero, e, a 
sibilidades de defesa.

A ameaça, pode ser expressa ou tácita. A primeira verifica-se quan
do a ameaça é feita vcrbalmente; a segunda, quando resulta de ato, 
que revela o objeto perverso do malfeitor.

A violência, como elementar do crime de roubo, não é somente 
emprega para o efeito da apreensão da coisa, mas, tambéma que se
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a exercida, logo após a subtração da coisa, para assegurar a impuni
dade do crime ou a detenção da coisa, para si ou para terceiro.” (RI
BEIRO PONTES — Comentários ao Código Penal Brasileiro, págs. 
247/248.)

Feitas estas considerações de ordem doutrinária, passamos a ana
lisar as provas dos autos.

A vítima L.C.A., às fls. 28 dos autos, esclarece: “. . . que o de- 
poente no dia do fato fazia uma ronda de vigia na Rua Presidente 
Vargas e o acusado chegou fazendo gestos com os braços ele e um 
outro elemento; que o acusado ainda tomou café com o declarante 
juntamente com o outro elemento; que dali a pouco o acusado disse 
que não era nada daquilo e que era um assalto e munido de um re
vólver Rossi, tomou o rádio do depoente c não levou dinheiro por
que o depoente não tinha; . . . que era o acusado que portava arma; 
que todos os dois elementos foram presos na hora”.

A testemunha E.P.S., às fls. 29, disse: “... que o acusado pre
sente notando a aproximação do carro fez menção de correr e colo
cou a mão na cintura, dando a impressão de que ia sacar uma arma; 
que o. depoente saltou de arma em punho e rendeu o acusado F. 
e ao revistá-lo encontrou um revólver marca Rossi calibre 38; que 
no outro elemento também deram revista e nada foi encontrado; que 
colocou os dois elementos na Patrulha e foram até onde estava a ví
tima; que a vítima então reconheceu o acusado como o elemento que 
o havia assaltado”.

Como se vê, não há dúvida da participação do acusado no cri
me narrado na denúncia de fls. 02.

A defesa, em razões finais, alega que o crime narrado na de
núncia não passou de tentativa.

O crime se diz consumado quando nele se reúnem todos os ele
mentos de sua definição legal. “É preciso acentuar que a consumação 
não diz com a inteireza do fato, mas com a verificação integral nas 
condições a que a lei subordina a existência do crime. Basta a fiel 
correspondência entre o fato e o tipo legal de crime.” (Exposição de 
Motivos.)

“Um crime não existe sem o concurso de duas fases: uma inter
na, subjetiva, mais propriamente a da voluntas sceleris; outra externa 
objetiva, também chamada, a do effectum sceleris.

O crime, tem seu nascimento, na mente do agente. Aí, é o delito 
concebido, estudado, deliberado, medido, pesado. £ a cogitatio, a fase 
subjetiva, interna.

O pensamento delituoso não acarreta penalidade. Ele não preju
dica a ordem externa. Cogitationem poenam nemo patitur.

A esta fase, segue-se, a da decisão. O agente dá início aos pre
paratórios. Busca, objetivamente, os meios necessários para realizar 
seu intento. Compra uma arma.
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Esta preparação, é, precisamente, como diz PRINS, a manifesta
ção exterior mais afastada que da realização duma infração se concebe, 
pois, pela fato da compra da arma, se nenhum delito se seguir, tal 
ato não é passível de pena.

Este primeiro grau, de atividade externa, é o que, comumente, 
se conhece por conatus remotus.

O começo da execução, 6 o segundo grau, da atividade externa. 
O agente começa a executar atos, que já entram no âmbito da con
sumação do crime. É o conatus proximus. Neste ponto, já se tem uma 
suficiente razão de incriminalidade.

Realiza, finalmente, o agente o seu plano criminoso, valendo-se 
dos meios conseguidos, e, efetiva a sua intenção. Está alcançada, sub
jetiva e objetivamente, a meta optata.

O iter criminis foi percorrido, em todas suas fases e graus. Eis o 
crime consumado." (Ribeiro Pontes — Código Penal Brasileiro, pág. 31.)

Pelas provas dos autos, verifica-se que o réu percorreu todo o 
iter criminis, consumando-se inteiramente o crime de roubo narrado 
na denúncia.

Da mesma forma ocorreu o concurso formal previsto no § l.° 
do artigo 51, do Código Penal, pois o réu, mediante uma só ação, 
praticou o roubo (art. 157, § 2.°, I e II, CP) e facilitou a corrup
ção do menor L.G.R., cometendo o crime previsto no artigo l.°, da 
Lei 2.252/54.

Diante do exposto e atendendo a tudo quanto foi argumentado e 
demonstrado e mais que dos autos consta, doutrina e jurisprudência 
aplicáveis a espécie, JULGO PROCEDENTE a denúncia de fls. 2, 
para condenar, como de fato condeno o réu F.A.C. ou F.A.C.F. ou 
F.C., qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 06 (seis) 
anos de reclusão e multa de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros), além 
das custas do processo.

Na aplicação da pena de reclusão, atendendo aos antecedentes 
e personalidade do réu, aos motivos, circunstâncias e conseqüência 
do delito, fixei a pena-base no mínimo legal, ou seja, quatro anos de 
reclusão, pena que foi aumentada em 1/3, em face as normas do § 
2.°, do artigo 157 e em 1/6, em face a circunstância do § l.°, do artigo 
51, todos do Código Penal, concretizando-a em seis anos de reclu
são a ser cumprido em estabelecimento penal do Estado.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, recomendando-o na 
prisão onde se encontra.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Três Rios, 26 de outubro de 1982.

JOSÉ MARIA FERREIRA 
Juiz de Direito
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ROUBO. O exame da prova, íarcja árdua. 
Elementos trazidos pelo inquérito, por si só, 
não são suficientes para um juízo de censu
ra. Somente a total certeza pode conduzir 
a um juízo de reprovação.
(Sentença da Juíza de Direito Wany do 
Couto Faria, confirmada por acórdão da 
3.“ Câmara Criminal do TJRJ, na Apelação 
Criminal n.° 11.209)

1.“ Vara Criminal da 
Comarca de São 
Gonçalo - RJ 
Proc. 19.929

SENTENÇA

Vistos etc.
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra 

L.C.M.A., C.M.J.C. e L.P.S., qualificados no inquérito policial (fls. 
5/6/7), dando-os como incursos nas penas do artigo 157, § 2.°, incisos 
1 e II, c/c art. 51, § l.°, ambos do CP, pelos fatos descritos na denún
cia, verbis:

“Na madrugada do dia 30 de janeiro do corrente ano (1982), por 
volta das 3.40 horas, L.C.P. e M.A.F. caminhavam pela Rodovia Ama
ral Peixoto, na localidade de Tribobó, quando, em dado momento, fo
ram abordados pelos denunciados, tendo o l.°, L.C.M.A., agarrado o 
lesado pelo pescoço, apontando-lhe uma faca que trazia consigo, dizen
do ser um assalto. Enquanto o l.° denunciado imobilizou a vítima L.C.M, 
e o 2.° denunciado e o 3.°, disso se aproveitavam para subtrair-lhe os 
pertences, bem como os da vítima M.A.F. Assim, a 2.a denunciada aca
bou por subtrair da l.“ vítima, além de seus documentos, a quantia de 
hum mil cruzeiros e da 2.” vítima, uma bolsa e hum mil c novecentos 
cruzeiros. O terceiro denunciado, enquanto isso, dava cobertura aos 
demais. Após os roubos o trio saiu do local. As vítimas, logo após, 
encontrando algumas pessoas, deram-lhes as características dos assal
tantes, ficando sabendo que o l.° denunciado morava nas imediações, 
na Rua Verde, casa 1 — Tribobó. Encontrando a seguir uma viatura 
da PM, e narrando o ocorrido, foram até o local indicado, a casa do
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l.° denunciado, prendendo-o. Logo depois, quando se dirigiam à DP, 
avistaram a 2.* denunciada que, presa, acabou por confessar o fato, 
levando até o local onde estava a carteira de documentos do lesado”.

A denúncia, recebida em 4-2-82, veio instruída com o regular 
inquérito e peças complementares.

O acusado L.C.M.A. foi interrogado a fls. 27 e C.M.J.C. a fls. 28, 
ambos negando a participação nos fatos narrados na denúncia alegam, 
ainda, a primariedade.

Alegações Preliminares pelo acusado L.C. a fls. 46 e por C a fls. 
31. Pedidos de liberdade provisória a fls. 34/35/36 e 47, tendo o MP 
opinado pelo indeferimento, no que foi atendido sob fundamento de 
não haver amparo legal para o pedido.

Citação por Edital do acusado L.P.S. (fls. 49), por estar foragido. 
Nomeado o Dr. Defensor Público, vêm' as suas alegações preliminares 
a fls. 52.

Folha de Antecedentes da acusada C. a fls. 59, constando uma 
anotação pelo art. 171, c/c 12-11, do CP, sem resultado.

Na Assentada de fls. 73, vê-se mais uma vez negado um pedido de 
relaxamento da prisão.

A fls. 74, vê-se o depoimento da Testemunha . .confirmando a 
descrição do fato feita na denúncia, mas não os assistiu e, a fls._ 75, 
da mesma forma a testemunha ... A fls. 76, o lesado, . . . confirma 
o fato descrito na denúncia e diz reconhecer os acusados.

A fls. 83/87, oitiva das testemunhas arroladas pela defesa dos 
acusados, que abonaram o comportamento social dos mesmos, nada es
clarecendo, porém, sobre o fato cm si.

Folha de Antecedentes do acusado L.C. a fls. 91, nada constando.
Alegações Finais do MP a fls. 98/99, considerando provadas ma

terialidade e autoria, pede a condenação.
Alegações Finais pela defesa do réu ... a 

do não serem suficientes as provas para incriminá-lo, vê ainda, no caso, 
a figura da tentativa, pedindo, portanto, ou a absolvição ou que se des
classifique.

Alegações Finais pela defesa da acusada C. vêm a fls. 109/111 
(anexando atestados médicos), também pedindo seja desclassificado o 
delito para a figura da tentativa, e, não o sendo, a absolvição.

Pelo acusado L. revel, apresenta o Dr. Defensor Público bri
lhantes alegações finais a fls. 112/114 preliminarmente atacando a de
núncia por considerar que não atende aos requisitos do art. 41, do 
CPP, considerando nulo, pois, o processo ab initio, ainda mais também 
porque desobedecido o prazo e irregular a citação editalícia e, no mé-

fls. 101/105, afirman-
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rito, a precariedade e contradições das provas acusatórias, pede a absol
vição.

É o Relatório.
Examinados, passo a decidir.
1 — lmputam-se aos acusados crimes de roubo, qualificados pelo 

emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal (art. 157, 
§ 2.°, I e II, c/c art. 51, § l.ü, do CP).

2 — A defesa do 5.° acusado alerta para irregularidades do pro
cesso, chegando a afirmar ser nulo o processo ab initio, cm face dc não 
só entender que a denúncia não atende aos requisitos do art. 41, do 
CPP, mas ainda por ser viciada a citação editalícia. À evidência que não 
se pode acolher a preliminar de inépcia da denúncia, pois que atende 
ela, sim, aos requisitos do art. 41, CPP. Quanto à irregularidade da 
citação editalícia, também não merece acolhida em face das já iteradas 
Doutrina e (urisprudência a respeito: a ausência que justifica a cita
ção editalícia é a do indivíduo sem paradeiro conhecido, que se furta 
à defesa e à ação criminal, ela é ordenada depois de apurado que 
não é possível localizar-se a pessoa a ser citada, porém, se está foragido 
de seu domicílio, nada há que se argüir contra a validade da citação 
editalícia se feita na forma e prazo legais (art. 362 — CPP), então, 
in casu, esta seria uma alegação de irregularidade aceitável, pois o pra
zo foi de apenas três dias e não de cinco, como diz a lei, todavia, con
tinuemos a análise.

3 — A materialidade emerge apenas do Auto de Apresentação e 
Apreensão de fls. 11. Quanto à autoria e a culpabilidade, começam a 
surgir mais dúvidas, cm face das contradições dos depoimentos, princi
palmente porque a outra lesada, M.A., não compareceu em Juízo, 
embora fossem envidados inúmeros esforços em localizá-la, o que, 
inclusive retardou a instrução criminal devido aos adiamentos, termi
nando o MP por desistir de sua oitiva. Assim, permaneceu apenas a 
palavra de um dos lesados (L.C.) contra a dos acusados, que negam 
o fato, sendo que um deles, o 3“, não foi encontrado até a presente data.

4 — Colhe-se dos autos que o ofendido L.C.P. declarou (fls. 76), 
que passava em companhia da outra lesada pela Rodovia Amaral Pei
xoto, quando, em frente ao Hotel Carinhoso, onde havia também 
casal parado e neste momento deram-lhe “uma gravata” e sentiu cm 
suas costas um objeto “parecendo” punhal, antes dissera faca, instru
mento que, aliás, não foi encontrado; que a pessoa que lhe deu a “gra
vata” disse que não gritasse porque era um assalto e que, de frente para 
ele, ficou uma mulher assaltante que o despojou do cigarro e documentos 
e tirou a bolsa capanga de sua companheira, onde havia uma lata de 
leite Ninho e mil e poucos cruzeiros, diz ter visto apenas a mulher, 
que “seu perfume era inconfundível" c acrescentou que havia também 
uma 3.a pessoa.

outro
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Os policiais dizem ter encontrado a acusada graças à descrição fei-
em que ocorrera o fato, en-ta pelo lesado c andando pela mesma rua 

quanto que o 1° acusado foi encontrado em sua própria residência, 
perto dali (fls. 75) c nada foi encontrado em poder dos acusados.

Seria despiciendo apontar cada uma das contradições e incoerên
cias dos depoimentos, principalmentc do lesado L.C., que, aliás, foi im
possível cotejar com o de sua acompanhante, já que esta não veio a 
luízo.

5 — Embora possa o Magistrado valer-se apenas da prova exis
tente no inquérito, pois que desde a vigência do CPP, ganhou ele maior 
amplitude e segurança, há que ser aquela prova, para tal, pelo menos 
confirmada na instrução criminal e não anulada ou prejudicada por 
fatos ou circunstâncias mais fidedignas. No caso ora em exame, a prova 
policial, além de incompleta, eis que não traz elementos para configu
rar sequer a ameaça (o lesado se refere a uma faca ou punhal que nin
guém viu, nem ele mesmo, apenas diz ter sentido algo encostado nas 

deveria ser uma faca, mas antes disse “ter-lhe sido aponta-costas que
da” a faca e nisto se baseou a denúncia). Nada foi apreendido em po
der dos acusados e quanto a dinheiro, evidente não ser possível deter
minar a quem pertencia ou pertenceu, coisa fungível por excelência 
que é. A única testemunha dos fatos ouvida em Juízo foi o próprio le
sado e não se pode dar total crédito às suas palavras se não têm su
porte fático que as ampare, já que sua acompanhante desinteressou-se 
completamente do destino da ação penal e seus acusados.

Efetivamente, constitui, ainda, singularidade interessante terem os 
acusados L.C. permanecido calmamente

acusada C., andando na mesma rua onde se dera o assalto.
casa, local próximo ao doem

evento e a
ao invés de se evadirem, que seria o comportamento normal, principal- 
mente ela que saberia ter sido vista de perto pelo lesado, que até se 
impressionou com seu perfume. ..

5 — Em conseqüência, diante da impossibilidade do exame in
tegral do fato em Juízo, como seria necessário na espécie, eis que, se 
a denúncia descreve um delito de roubo e qualificado, devem restar 
provados todos os seus elementos, caso contrário, não se pode ter como 
demonstrada a responsabilidade dos acusados no fato narrado na de
núncia. Podem ser consideradas ponderáveis as alegações das defesas, 

há elementos para uma desclassificação.mas nao

“O Juiz primeiro consulta os fatos, depois a Lei e, finalmente, a 
sua própria alma. Se todas as três consultas levam à mesma dire
ção, a tarefa é fácil. Se divergem, essa será árdua.”
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“EXSURGE, DOMINE, ADJUVA NOS ET LIBERA NOS!”

Os elementos deste processo não deixam convicção ao julgador pa
ra condenar e, tendo sido negados, sucessivamente, pedidos de relaxa
mento da prisão (fls. 34, 43, 47, 73 e 83), mantém-se os réus L.C. e C. 
já presos desde 30-1-82, portanto há quase um ano, sem haver certeza 
de serem realmentc culpados c somente a total certeza pode conduzir a 
um juízo de reprovação. A prisão, como todos sabem, em péssimas con
dições de sobrevivência (e a ré provou estar doente — fls. 111), em 
total promiscuidade com dclinqüentes já empedernidos, arriscando-se 
a se deixarem eles, primários, tomados pela revolta que uma injustiça 
provoca, absorver pelo vírus da criminalidade, além do problema social 
que é representado por suas famílias ao desamparo.

In casu, portanto, não há como deixar de aplicar o necessário, em
bora vetusto princípio do in dubio pro reo. Tendo certeza de que o tempo 
em que já permaneceram presos deve ter servido para se penitencia
rem de todos os pecados que porventura tivessem cometido ou até pen
sado cm cometer, servindo, ainda, para que se conscientizem para sem
pre de que a integração total na sociedade como elementos produtivos é 
o melhor caminho, obedecendo não somente às nossas Leis, mas prin
cipalmente às de DEUS.

“A injustiça faz um revoltado, a cadeia, um verdadeiro criminoso.” 
Se errarmos no julgamento, que pelo menos este erro seja o menos pre
judicial ao ser humano. Tanto é impossível acertar sempre, que o erro 
é um pressuposto da organização judiciária, por isso mesmo instituiu-se 
sobre a instância da sentença, a instância superior para a revisão. E 
sempre melhor absolver um possível culpado, do que condenar um pos
sível inocente!

Diante de tudo o que acima se expôs, julgo IMPROCEDENTE 
a denúncia, de acordo com o artigo 386, inciso VI, do nosso estatuto 
processual penal e ABSOLVO os réus L.C.M.A. (RG 4.563.809), 
C.M.J.C. (RG 4.169.538) e L.P.S. da imputação que lhes foi feita, ou 
seja, a do artigo 157, § 2.°, I c II, c/c artigo 51, § l.°, ambos do Có
digo Penal.

Expeçam-se em favor dos réus L.C.M.A. e C.M.j.C. os compenten- 
tes Alvarás de Soltura, se por al não estiverem presos.

Anote-se e comunique-se.
Sem custas.

P.R. e I.

São Gonçalo, 8 de novembro de 1982.

WANY DO COUTO FARIA 
juíza de Direito
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CRIME DE USO DE DOCUMENTO7.a Vara Criminal da 
Comarca da Capital - RJ 1'ALSO

1. Inexiste um próprio e verdadeiro uso de 
documento falso, constituindo-se em meros 
atos preparatórios, inadmissível a idoneida
de da tentativa, recordando-se que o requi
sito fim permanece não no momento subje
tivo da antijuridicidade, mas no da ação, 
enquanto o obrar se restringir a simples 
custódia ou o giro interna corporis delin- 
quentium do documento, pois só se consu
ma o injusto penal quando se tornar 
sível ao sujeito passivo, oportunidade que 
possibilita, por seu conhecimento, ser ila- 
queado em sua bona fides.
Divergência doutrinai e precedentes preto- 
rianos.

Processo n." 41.128

aces-

2. Crime impossível. Ação juridicamente 
reprovável por obra do agente provocador, 
predispondo a autoridade policial para sur
preendê-lo em flagrante.
Diferença entre flagrante preparado e espe
rado. Súmula 145.
3. Ausência de dolo. A ausência da ilici- 
tude ó elemento da reprovabilidade, pois 
culpável é aquele que, no momento do 
obrar, tinha a possibilidade concreta de co
nhecer o injusto de seu comportamento. 
Falta do elemento subjetivo do tipo por 
ausência de consciência de ilicitude. Atipi- 
cidade comportamental.
4. A presunção de inocência e os white 
collor crimes em face o Estado de Direito. 
(Sentença absolutória do Juiz Álvaro May- 
rink da Costa, confirmada)
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SENTENÇA

Vistos etc.
1.1. L.M.B.C., qualificado a fls. 7, W.C., qualificado a fls. 9, 

N.G., qualificado a fls. 12, S.A.B.F., qualificado a fls. 15, J.S., qua
lificado a fls. 74, M.J.A., qualificado a fls. 85, P.G.S., qualificado 
a fls. 93, E.S.R., qualificado a fls. 102, S.P.R., qualificado a fls. 105, 
L.O.B., qualificado a fls. 119 c L.D.A., qualificado a fls. 551, 
foram denunciados pelo órgão do Ministério Público com atribuições 
neste )uízo como incursos nas penas dos arts. 288 e 297, § 2.°, c/c 
art. 304 do Código Penal sob a alegação de que: “Os denunciados, em 
época não precisamente determinada, compreendida, contudo, entre de
zembro do ano de 1976 e março de 1977, organizaram-se em bando, 
objetivando o derrame, no mercado de capitais, de títulos falsos, mais 
precisamente, de letras imobiliárias da Delfin Rio S/A, Crédito Imo
biliário. Para tanto, fizeram falsificar tais títulos no montante de ses
senta milhões de cruzeiros e iniciaram a colocação no mercado. Na con
secução de seus objetivos, contactou-se, inicialmente, L.D.A. com 
W.C., pessoa com antecedentes criminais, dando-lhe conta da intenção 
que o animava e solicitando auxílio financeiro para a execução do plano, 
o que não conseguiu. Posteriormente, já tendo L.D.A. feito rodar os 
títulos, manteve novo contato com W.C., objetivando, agora, seu auxí
lio no sentido da colocação da mercadoria, o que assentiu após examinar 
um exemplar e se convencer da boa qualidade da falsificação. Desen
volvendo seu plano, contactou-se W.C. com N".G., o qual, após se 
convencer também da boa qualidade do título falsificado, obteve, junto 
a R.L., colocação para títulos no valor de duzentos mil cruzeiros, apa
nhando as letras com L.D.A. Foi combinada entre os dois a percen
tagem de 2% do valor da venda; contudo, o surgimento de policiais do 
DGIE frustrou a transação entre W.C. e N.G., uma vez que, detido 
este último, detido foi W.C., também, no aeroporto, onde combinaram 
o encontro, para o fim de divisão do lucro. Ambos não desconheciam 
serem falsos os documentos que portavam e com os quais iniciaram 
negociações. S. A. B. F., que tal como W.C. e N. G . é corretor imobi
liário, recebeu das mãos de E.S.R., através de MJ.A., títulos no 
valor aproximado de quinze milhões de cruzeiros, para colocação no 
mercado, através de caução, o que seria levado a efeito pela via de 
I.S.. S. A.B. F. foi quem deu por um equívoco no cupom de juros das 
letras, o que impossibilitaria operações com as mesmas. Contudo, foi 
alertado por M.J.A. que o fato era irrelevante, uma vez que tais títu
los seriam utilizados em contratos de locação dc caução e, na assina
tura, os cupons seriam destacados. Concordou, então, cm servir de 
elemento de aproximação entre M.J.A. e J.S., o que fez, mediante 
promessa de recebimento futuro de comissão, não esclarecido, nos 
autos, o quantum. J.S. era conhecido de S.A.B.F. e de M.J.A., por
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ser ligado ao ramo imobiliário, tendo sido elemento importante na tran
sação da locação dos títulos para caução, uma vez que era ligado a 
empresas do ramo de construção civil. Agindo como intermediário no 
negócio proposto por S. A. B. F., procurou contato com P. B., que estaria 
interessado na caução de títulos e entregou a este um lote de cento e 
noventa letras imobiliárias falsificadas, dizendo-lhe, para mais facilmente 
iludi-lo, serem os títulos, ora entregues, duplicatas. P.B., todavia, não 
chegou a realizar o negócio, pois pretendia com os títulos obter dinheiro 
para capital de giro em empresa a que era ligado, mas o negócio invia- 
bilizou-se por exigir o banco procurado, também garantias imobiliárias,

P.G.S. é advogado, sendo que 
P.B., seu cliente e estudante de Direito, estagia em seu escritório de 
advocacia. Foi a ele que P. deu conta do interesse de R.L. nas letras 
imobiliárias, de que fez ele ciente aJ.S. eL.M.B.C., ambos pessoas 
de sua relação. Não desconhecia P.S. serem as letras imobiliárias 
falsas, eis que já se inteirara disso através de um amigo seu, H.F., 
que, por ele procurado para verificar a possibilidade de negociá-las, a 
ele devolveu as dizendo da inviabilidade da pretensão, segundo P.S., 
por não estarem as mesmas registradas. Sabedor, contudo, do interesse 
demonstrado por R.L., apressou-se em contactar-se com f.S. e obteve 

cinqüenta mil cruzeiros em letras, fazendo entrega das 
L.M.B.C., elemento que freqücntava seu escritório de advoca-

devolvcndo, assim, os títulos a f.S. .

novecentos e
mesmas a
cia, para entregá-las a R.L., devendo receber, contra a entrega, um 
cheque de duzentos e oitenta mil cruzeiros. Esta ação não se exauriu, 
uma vez que L.M.B.C. foi detido pelos agentes da autoridade ainda 

dos títulos. P.G.S. negou ter ciência da falsidade dos títulos,na posse
e S.P.R. recebeu de L.D.A. um lote de títulos falsos no valor de 
três milhões c quinhentos mil cruzeiros para colocação no mercado de 
capitais. L.O.B., que é advogado com escritório na Rua Sete de Se
tembro, n.° 63, recebeu títulos falsos num total de quinze milhões de 
cruzeiros, o que leva à certeza de que L.D.A. era o chefe da quadrilha, 

responsável possível pela falsificação, aliadas tais circunstân- 
rcsidcncia, dos documentos a fls. 63 ut 167.

assim como
cias à apreensão, cm sua 
L.O.B. fez entrega de novecentos e cinqüenta mil cruzeiros em letras 
imobiliárias falsas a E.S.R., o qual, por seu turno, no próprio endereço 
do escritório de B., entregou-as a M.J.A., para comercialização. O 
advogado em causa confessou ser conhecido de L.D.A., que fora seu 
cliente, sabendo ter ele letras imobiliárias para negociar e admitiu ter 
o mesmo recebido quinze milhões de cruzeiros em tais títulos e, con
tactando-se com E.S.R., a ele fez entrega dos títulos e recebeu de 
volta quatro milhões de cruzeiros, que teria devolvido a L.D.A. Negou 
soubesse serem os títulos de má procedência. Todavia, E.S.R. esclarece 
ter recebido os títulos no valor de novecentos e cinqüenta mil cruzeiros 
de L.O.B., desconhecendo a falsidade, sabendo, contudo, de sua proce
dência oriunda de aquisição no mercado paralelo. O conhecimento
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entre E.S.R. eL.O.B. se deu por ser este advogado de S.P.R. e estar 
aquele à sua procura, uma vez que S.P.R. teria recebido de L.D.A. 
títulos no valor de treze milhões e quinhentos mil cruzeiros para colocar 
no mercado e sumira dos locais onde habitualmcnte era visto. Sabedor
L. O.B. das ligações de E.S.R. no mercado de capitais e de sua inten
ção em comercializar os títulos sabidamente falsos, utilizou-se dele para 
fazer a distribuição dos títulos que recebera de L.D.. S.P.R. não nega 
haver recebido os títulos de L.D.A. e, após tentar colocá-los no mer
cado, por intermédio de E.S.P. e M.J.A., não conseguiu, recebendo-os 
de volta e devolvendo-os a L.D.A., evidenciando ter iniciado atos ten
dentes à comercialização de papéis que sabia serem falsos. É elemento 
ligado a L.O.B., de quem seria, inclusive, corretor imobiliário rural. 
A prova da materialidade do delito estaria consubstanciada no laudo 
pericial a fls. 171 ut 172, sendo que os denunciados, de maneira geral, 
à exceção de W.C. e N.G., negam em suas declarações tomadas por 
termo no inquérito policial terem ciência de que os títulos eram falsos”.

1.2. Interrogatórios a fls. 240 de L.M.B.C.; a fls. 241, W.C.; 
a fls. 242, N.G.; a fls. 243, S.A.B.F.; a fls. 244, J.S.; a fls. 245,
M. J.A.; a fls. 408; P.G.S., a fls. 246, E.S.R.; a fls. 557, S.P.R.; 
a fls. 306, L.O.B.; a fls. 551, L.D.A., que em tese negam a cons
ciência anterior da existência da fraude. Procedeu-se à instrução crimi
nal sendo inquiridas as seguintes testemunhas: Elson Campeio a fls. 
370/373: Hélio França a fls. 374/verso; Pedro Bernstein a fls. 375/376 
e Ronaldo Lowndes a fls. 391/393; as referidas testemunhas foram 
novamente inquiridas, respectivamente, Elson Campeio a fls. 390, Hélio 
França a fls. 587, Pedro Bernstein a fls. 587, Ronaldo Lowndes a fls. 591 
e, ainda, Antônio Nunes da Silva a fls. 586, J. B. Gomes Pereira a fls. 
588/589 verso c Gabriel S. Sá a fls. 592.

1.3. Auto de apreensão a fls. 27. Laudo de exame de documen
to a fls. 142 ut 144, informando que: “O cotejo realizado, entre os 
grafismos que constituem os escritos questionados e aqueles que com
põem os espécimes padrões fornecidos pelos acusados não revelou con
vergências gráficas suficientes para formação de uma convicção penal 
e inequívoca, quanto à autoria dos mesmos”. Auto dc colheita de ma
terial para o exame gráfico a fls. 145 u/ 160 e 163 ut 166. Laudo dc 
exame de material fls. 171/172. Croquis do esquema do atuar do gru
po de acusados segundo o inquérito policial a fls. 173. Documentos 
(letras) a fls. 470. Relação das letras a fls. 521/525. Documentos a fls. 
593/595. Perícia particular realizada por T. de la Rue a fls. 596/617 
com as fotos acostadas a fls. 648/669.

1.4. Relatório realizado pela autoridade policial a fls. 182 ut 195. 
Decreto de prisão preventiva a fls. 63 ut 64 e 207 ut 208. Deferido o 
pedido dc assistência a fls. 322.

1.5. HC n.° 2.168 distribuído à 3.'' Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça (prevenia). Revogada a prisão preventiva de todos os acusa-
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Jos a fls. 508, exceto de Termo de compromisso a fls. 519
Remetido o acusado L.M.B.C. para a Comarca de Vitória da Con
quista no Estado da Bahia a fls. 535, face ao decreto de prisão preven
tiva. Folhas penais de L.M.B.C. a fls. 136, informando processo ante
rior c estando com prisão preventiva decretada pela Justiça baiana sob 
alegação de crime de roubo com resultado morte; W.C. a fls. 218 e 
219, informando passado criminógeno; N.G. a fls. 221, informando 
passado criminógeno; S.A.B.F. a fls. 220, informando passado cri- 

fls. 222, informando passado criminógeno', M.J.A.,minógeno; J.S.
a fls. 248, passado imaculado; P.G.S., a fls. 231, com anotação ante
rior; E.S.R., a fls. 228, com anotação anterior; S.P.R. a fls. 230, 
absolvido em anotação anterior; L.O.B., a fls. 229, passado imaculado; 
e L.D.A., absolvido em anotação anterior.

1.6. Alegações finais do órgão do Ministério Público a fls. 647 e 
649, sustentando não ter ficado provada a infringência ao art. 288 do 
Código Penal, como também só ter sido provada a reprovabilidade do 
atuar de L.M.B.C., W.C., N.G. c L.D.A., para os quais requer 
a condenação, pleiteando a improccdência da ação em relação aos demais. 
O ilustre assistente apresenta suas razões a fls. 650/662, pleiteando a 
procedência cm parte da ação penal, discordando do órgão do Ministéno 
Público no que tange aos pedidos c sustenta a improccdência cm relação 
a L.M.B.C., W.C., N.G., P.G.S., L.O.B. e S.P.R., sustentando 
que houve uso de documento falso em relação a S.A.B.F., J.S., 
M.J.A., E.S.R. e L.D.A., pleiteando suas condenações. As ilustradas 
defesas apresentaram suas peças respectivamente a fls. 712 ut 719 
L M B.C., a fls. 707 ut 709 W.C., a fls. 678/680 N.G., a fls. 691/ 
699 S.A.B.F., a fls. 690 J.S., a fls. 683 M.J.A., a fls. 668/677 
P G.S., a fls. 682 S.P.R., a fls. 681 L.O.B., a fls. 664/667 E.S.R. 
e. finalrriente, a fls. 684/688 L.D.A., todos pleiteando a improccdência 
do pedido vestibular e a absolvição face à ausência de consciência da in- 
juridicidade do proceder ou reconhecimento do crime putativo.

£ o relatório.

II

Isto posto, passo a decidir:
2.1. No que tange à teoria do crime putativo, construção que 

tem como suporte a teoria realística do crime, é necessário que se faça 
distinguir a hipótese em que a conduta é gerada por obra do agente pro- 
vocador, do caso em que há simples predisposição da autoridade, que 
surpreendeu o autor do fato, por ter sido previamente informada de seus 
propósitos. O mestre Nélson Hungria escreve que: “Deve-se notar, po
rém, que já não há falar em crime putativo quando sem ter sido artifi-
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cialmente provocado, mas previamente conhecida a iniciativa dolosa 
do agente, a este apenas se dá o ensejo de agir, tomadas as devidas 
precauções”. O brilhante professor Heleno Fragoso, com razão, noticia 
que os nossos tribunais não fazem tal distinção (cf. RF, 105/355; 113/ 
486; 116/551). No HC n.° 40.899, relator o Ministro Victor Nunes 
Leal, foi questionado o cancelamento do enunciado na Súmula 145 do 
Supremo Tribunal Federal: “Não há crime, quando a preparação do 
flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”, escrevendo 
cm seu voto que: “A Súmula alude apenas a flagrante preparado pela 
polícia, tornando impossível a consumação do crime, mas silencia sobre 
um elemento que a doutrina tem exigido para excluir a criminalidade, 
que é a provocação do crime pela autoridade policial, ou com o seu 
concurso”.. No caso em tela pelo depoimento de Ronaldo Lowndes a 
fls. 391 ut 393, ratificado a fls. 591 em consonância com o depoimento 
do delegado Elson Campeio a fls. 370 ut 373, além dos interrogatórios 
de L.M.B.C. a fls. 240, W.C. a fls. 341 c N.G. a fls. 242, observa-se 
que houve um flagrante preparado (“...o depoente infoima que teve 
ciência da existência de letras imobiliárias da Delfin atra''és de uma 
conversa realizada num bar situado no Leblon ...ouviu que haveria 
letras da Delfin no mercado, que poder-se-ia dizer frias . . . imediatamen
te buscou contato com José Milton Gomes e com Roger Levisonhn 
dando notícia do que tinha ouvido . . .que de tal contato surgiu a idéia 
de o depoente procurar adquirir tais letras imobiliárias . . . procurou 

fê-lo através de Pedro Bernstein”), aliás não seriaacionar o esquema e 
necessário reproduzir toda dinâmica que está fielmente retratada em 

longo depoimento e que demonstra toda a montagem para a deten
ção de N. G. e W. C. Foram atraídos, motivados e provocados para o 
atuar reprovável, quadro que se ajusta perfeitamente à situação descrita 
pela melhor doutrina e por nosso direito pretoriano. Nesta situação 
estão os acusados L.M.B.C., W.C. eN.G.. Pelo comportamento de 
Ronaldo Lowndes alicerçado pela Delfin Rio e com o suporte da auto 
ridade policial tornou impossível a consumação do crime.

seu

2.2. A doutrina e a jurisprudência firmam duas correntes sobre 
o uso do documento falso, a saber: a) Para falar-se de uso, basta que 
o documento falso saia da esfera de ação do autor, iniciando-se com 
terceiro uma relação que produza conseqüência jurídica. O momento 
consumativo seria o primeiro ato de uso. isto é. com a saída do do
cumento da esfera subjetiva do culpado para um fim conforme sua 
formação jurídica, e para o qual poderia ser legitimamente empregado, 
caso fosse verdadeiro (cf. Ranieri, Manual de Derecho Penal, t. IV, pág. 
469). Aliás, é a velha lição de Manzini, quando escreve que: “Usa 
dell'atto falso non solo chi ne realizza o tenta di realizzume, in giudizio 
o altrove, la potenzialitu probatória, ma altresi chi Io presenta o con- 
segna per la registrazione, per Vautenticazione, per protesto, per il ri-
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conoscimento, per deposito pubblico, ecc., come pure chi lo esibisce a 
pagamento, o per la riscossione, per lo sconto o risconto, per la rinno- 
vazione, conversione trasmissione; e chi lo legge a daltri per qualsiasi 
scopo, giuridicamente rilevante" (cf. Manzini, Diritto Penale Italiano, vol. 
VI, pág. 770). Desta forma só não havería uso enquanto o documento 
não saísse da esfera individual do agente para iniciar com ele uma rela
ção suscetível de produzir efeitos jurídicos. Esta é uma noção no sentido 
amplo. Todavia, já Ferrini informava que não deveria ser considerado 
como o falso o puro uso dc um documento (v.g., o advogado que faz uso 
de documento falso “nel'altrui e non nell proprio interesse")-, b) Não há 

verdadeiro e próprio uso, mas apenas atos preparatórios de uso 
enquanto a operação é a de conservar ou girar o documento, só se con
sumando quando o mesmo se torna acessível, ao sujeito passivo,^tendo 
a capacidade de possibilitar ser iludido por seu conhecimento Cporre 
in essere una condizione per poterlo poi e/licacemente adoperare ). 
Esta é a orientação por nós adotada. A consumação do crime no mo-

dano efetivo. Aliás,

um

mento do uso é condicionada a que ocorra um 
para sc determinar quando existe o uso deve-se ter presente a relaçao 
entre o documento e o seu destino probatório, ficando excluído como 
ato de uso-o emprego impróprio do documento. O requisito possibili
dade de prejuízo” fica inserido na afirmação de que há uso de do
cumento todas as vezes que o sujeito passivo possa ter a possibilidade 
de ser ilaqueado efetivamente. Assim, há uso quando o autor cria dire
tamente a possibilidade e a potencializa ludibriando a boa-fé do lesado 
utilizando, para tanto, o documento falsificado. Caso contrário o do
cumento não foi usado. Pietro Mirlo, grande autoridade na matéria, 
escreve que: "L'uso deve avere riferimento agli scopi e alia efficienza 
dell1 at to falso, e deve quindi inerire alia ragione intrínseca che ha de- 
ternato la creazione o Valterazione delVatto. Di conseguenza "uso, 
che constituisce motivo della incriminazione dell'atto como atto falso, 
deve essere un uso giuridico, e non un uso meramente materiale: 
la ragione è ovvia: se Vatto è posto in essere per far constarè una situa- 
zione giuridica dell'atto. deve investire il conseguimento di scopi giu- 
ridici propri dell'atto; epperò deve trattarsi di un uso giuridico; inteso 
questo concetto nel senso che, attraverso o mediante 1'uso, deve Vatto 
spiegare gli effetti giuridici che derivano dal suo contenuto esistenziale 
(cf. Mirto Pietro. La Falsità in Atti, Giuffrè. Milano. 1955, n.° 169. 
pág. 361). Realmente o uso é o momento da atividade do ato falso, 6 o 
momento cm que o ato se torna operativo de consequências e efeitos, 
caso contrário não se pode falar de uso.

Aliás, o brilhante assistente do Ministério Público em seu excelente 
livro Lições de Direito Penal, com a mestria que lhe é própria, leciona, 
ao se referir a posição adversa de Manzini, que: "Esse entendimento 
deve ser rejeitado" (cf. Fragoso, ob. cit., vol. IV, n.° 931, pág. 1.036).
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2.3. Outro ponto objeto de discussão pelas partes foi a ausência 
de consciência de reprovabilidade nos atuares dos imputados. Sustenta- 
se não existir consciência de falsidade c portanto um animus fraudandi 
por força da quase perfeição do documento falsificado (“o depoente 
declara que só através de um exame técnico com uso de lentes e lupas 
poderia se observar a falsidade . . .informa que para a falsificação, face 
ao seu requinte, há necessidade do equipamento dc uma gráfica pelo 
número de recursos materiais que se tornam exigíveis . . .o modelo teria 
sido uma letra autêntica — v fls. 586; . . .o depoente deseja informar 
que só podem ter a custódia das letras sem numeração, saídas do cofre, 
o chefe do Departamento de Letras Imobiliárias com a assistência do 
diretor ...que fisicamente poderíam retirar uma letra em branco, abs
traído o aspecto moral e funcional — v. fls. 589 v.”). Desta forma, 
também se aduz a origem da fraude, que, face às circunstâncias da apu
ração, tornou-se impossível detectar. Realmente a prova da consciência 
da reprovabilidade do comportamento dos co-réus, face à perfeição da 
falsificação, torna-se difícil. Não se deve confundir simples irregulari
dade formal com a própria falsidade substancial — adduce re incon
veniens non est solvere quaestionem.

2.4. O princípio fundamental dos sistemas jurídicos modernos é 
o da presunção de inocência do imputado, ou da prova da necessidade 
suficiente para produzir a certeza requerida ao decreto condenatório. A 
doutrina é tranqüila quando ensina que "Where the prioner plead the 
general issue, ‘not guilt', the prosecution is obliged to prove at the trial 
every fact or circunstance stated in the indictement which is material 
and necessary to constitute the offence charged. The general rules that, 
apart fro h any provision to the contrary, the burden of proof of guilt lies 
upon the prosecution, and it is not for the defense to prove innocence" 
(cf. Archbold, Criminal Pleading, Evidence & Practice, London, 1969, 
§ 1.001, pág. 364). Só pode existir num Estado de Direito decreto con
denatório quando o Juiz Penal, através da prova colhida sob a contra
ditório legal tiver absoluta certeza do atuar ético-jurídico reprovável dos 
imputados.

2.5. Desta forma, pelo depoimento das testemunhas inquiridas no 
curso da instrução criminal conforme já citado no relatório supra, não 
resultou plenamentc provada a reprovabilidade jurídica do atuar dos 
imputados, visto que no nosso entendimento pela atuação de Ronaldo 
Lowndes ligado à Delfin-Rio e à autoridade policial, tornou impossível 
a consumação do crime de uso de documento falso, ficando a conduta 
limitada aos atos preparatórios do uso.

2.6. Os acusados apresentam, na sua maioria esmagadora, passado 
dclinqüencial; todavia, não é indicador para sua culpabilidade.
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Ill

Ex positis:
3.1. Julgo improcedente a presente ação penal contra L.M.B.C., 

W.C., N.G., S.A.B.F., J.S., M.J.A., P.G.S., E.S.R. S.P.R. 
L.O.B. eL.D.A., denunciados como incursos nas penas do art. 288 e 
297, § 2.°, c/c art. 304 do Código Penal, a fim de absolvê-los das impu- 
tações que lhes foram feitas com fulcro no art. 386, inciso III, do Códi
go de Processo Penal.

3.2. Sem custas.
3.3. Intimem-se para ciência pessoal da presente sentença, expe- 

dindo-se Precatória para a Comarca de Vitória da Conquista para ciên
cia de L.M.B.C., para o qual expeça-se Alvará de Soltura.

3.4. Transitada cm julgado, oficie-se ao IFP.

P.R.I.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1980.

ÁLVARO MAYRINK DA COSTA 
Juiz de Direito
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O INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO BRASIL é uma socie
dade civil, sem finalidades lucrativas, fundado em 1979, tendo por objeto 
promover simpósios, cursos, conferências, debates, estudos e pesquisas 
sobre assuntos jurídicos, sociológicos ou de interesse geral para a Magis
tratura; editar livros, estudos, monografias ou publicações em geral de 
interesse científico; promover e estimular o aperfeiçoamento profissional 
e cultural dos Magistrados ou candidatos à Magistratura, propiciando-lhes 
os meios necessários ao seu desenvolvimento em todos os graus e espe
cialidades.

Apesar de ter apenas pouco mais de um lustro de existência o IMB
suas finalidades sociais, já congrc-tem conseguido, com sucesso, atingir 

gando expressivo número de Magistrados em quase todos os Estados da 
Federação Brasileira.

Além dos cursos, conferências e pesquisas que já fez realizar, o IMB 
lançou em caráter pioneiro a série DIREITO CONCRETO, hoje em seu 
quinto número, com o escopo de servir de instrumento de difusão de tra
balhos dos seus associados, que nele têm um valioso veículo de divulgação, 
procurando mostrar a qualidade e a dedicação profissional da Magistra
tura Brasileira.

Promove também, em caráter permanente, bienalmente, o Concurso 
de Monografias Jurídicas Teixeira de Freitas, com o propósito de esti
mular os estudos teóricos entre seus associados.

órgão periódico IMB NOTÍCIAS, tem tido oportunidade 
de divulgar notícias de caráter associativo, regional, nacional e interna
cional, além de atividades culturais dos seus associados e das entidades

Com o seu

de classe.
Complementarmente, vem desenvolvendo proveitoso trabalho, no 

tido de criação de meios e facilidades para que os Magistrados possam 
adquirir, em condições favoráveis, bens móveis duráveis e praticar ativi
dades de lazer, especialmente viagens culturais.

sen-



— Absolvição sumária. Legitima defes:
— Abuso dc autoridade e violência ar 

bitrária. A identidade física do Jui:
— Ação demolitória
— Ação executiva para entrega de coisi 

certa
— Anulação de casamento
— Bigamia
— Busca e apreensão
— Concubinato
— Condomínio horizontal
— Contrato de compra e venda mer 

cantil
— Contrato de transporte
— Crime de imprensa
— Crime de uso de certidão falsa di 

Registro Civil
— Entorpecentes. Maconha
— Júri. Omissão da sentença
— Latrocínio
— Lei das Sociedades Anônimas. Direi 

to das minorias
— Nulidade de escrituras públicas, re 

gistros imobiliários e procuração
— Nulidade de notas promissórias
— Nulidade de testamento
— Procuração em causa própria
— Renovatória de locação. Retomada
— Renúncia a cargo público
— Representação comercial
— Responsabilidade civil
— Retomada para demolição
— Roubo. Corrupção de menor
— Roubo. O exame da prova
— Salário-família ao trabalhador rurs
— Separação consensual
— Sociedade de fato
— Trabalhador acidentado. Vinculaçã 

ao INPS
— Uso de documento falso
— Usucapião extraordinário

"DIREITO CONCRETO é 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 vigüias 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."
Eltézcr Rosa
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