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APRESENTAÇÃO

A publicação do quinto volume do DIREITO CONCRETO cons
titui motivo de excepcional orgulho e satisfação para o INSTITUTO
DE MAGISTRADOS DO BRASIL, por corresponder a alto galardão
pelo esforço de propiciar a ampla divulgação dos trabalhos jurídicos dos
seus associados, aos aplausos constantes e estímulos críticos positivos
advindos do mundo jurídico nacional, especialmente dos advogados, pro
fessores, universitários e dos próprios juizes.
O DIREITO CONCRETO, efetivamente, desde sua publicação pio
neira, há pouco mais de um lustro, vem se tornando um instrumento
dinâmico e uma amostra panorâmica de parcela do esforço dos juizes
brasileiros, de cumprir com seriedade e proficiência as tarefas ligadas
à atividade profissional de julgar, de forma eficiente e criteriosa, os múl
tiplos e constantes conflitos de interesses, numa sociedade moderna em
permanente mudança.
A seriedade do trabalho editorial, aliada à vontade sempre reno
vada dos colaboradores do DIREITO CONCRETO e de seu Conselho
Editorial de oferecer, a cada número, um aperfeiçoamento de seu con
teúdo, tem contribuído para que a série tenha se tornado um impor
tante, senão o máximo, instrumento de divulgação de excelência da
obra — às vezes anônima — da Magistratura de primeira Instância.
Neste volume, o DIREITO CONCRETO recebeu a colaboração de
Magistrados de diversos estados federativos, notando-se observar, na
parte cível, variada gama de temas, desde os mais tradicionais referentes
aos direitos de obrigações, aos mais atuais, ligados ao comércio exterior,
direitos do consumidor, transporte sucessivo, direitos autorais, como os
mais raros, nomeadamente às sanções negatórias de servidão e de sone
gados.
V

A matéria comercial foi contemplada com sentenças sobre temas
falimentares: ação revocatória e protesto mal tirado.
A parte criminal foi propositalmente condensada, porquanto foram
poucas as decisões enviadas à redação, tendo em vista as questões liga
das à aplicação da parte geral do Novo Código Penal, sendo aprovei
tadas as referentes a temas originais como contravenção florestal ou os
que, face à sua constância na seara criminal, crimes de imprensa e trá
fico de entorpecente, apresentam permanente atualidade e são discipli
nados por legislação especial.
A parte trabalhista foi cuidada com sentenças sobre alteração con
tratual e acidente de trabalho.
•
O prefácio é de autoria de Felippe Augusto de Miranda Rosa, De
sembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, jurista
de escol, professor univeversitário, polígrafo, com diversos livros publi
cados e também atual Presidente da União Internacional dos Magistra
dos, entidade máxima de representação de juizes de 32 países do Mundo
Ocidental.
Por todas estas razões, o INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO
BRASIL espera, com o presente número de DIREITO CONCRETO,
corresponder à expectativa de seu seleto e fiel público leitor e ao apoio
decidido que vem recebendo para a sua publicação da tradicional EDI
TORA FREITAS BASTOS.
Rio de Janeiro, abril de 1986.
Eduardo Sócrates Castanheiro Sarmento
Presidente do IMB
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AS SENTENÇAS COMO JURISPRUDÊNCIA

Chega ao seu número 5 a coletânea DIREITO CONCRETO, edi
tada pelo Instituto dos Magistrados do Brasil. Trata-se de um excelente
resultado, num ambiente editorial em que as coletâneas, ou publicações
periódicas, costumam falecer por volta do segundo número. Isso nos dá
a medida da perseverança dos que imaginaram e realizaram a série, a
garantir sua continuação, para gáudio dos que se preocupam com as le
tras jurídicas.
A coletânea tem particular importância porque põe em relevo a
natureza jurisprudencial inegável das sentenças de primeiro grau. Isso
tem sido olvidado muito freqüentemente c é bom que seja salientado.
As decisões dos juízos monocráticos da chamada primeira instância não
costumam figurar, salvo raras exceções, nos repertórios jurisprudcnciais.
Há uma razão ponderável para tanto. E que, em meio ao volume avantajado de decisões que o aparelho judicial produz, em número crescente
todos os anos como conseqüência da expansão da própria demanda que
a sociedade faz, e na necessidade de limitar a quantidade dos julgados
selecionados para publicação, os redatores e editores de tais coletâneas
tendem naturalmente a selecionar as decisões de segundo grau, ou me
lhor dizendo, as dos tribunais superiores C de segunda instância das
diversas unidades da federação. Procura-se, com isso, apresentar os jul
gados que vieram, a final, a prevalecer, como expressão derradeira do
modo de decidirem os tribunais. Essa é, portanto, habitualmente, a "ju
risprudência” a que se reportam autores, juizes e advogados.
As sentenças de primeiro grau, entretanto, possuem uma grande
importância no processo da formação dessa jurisprudência final. O co
mum é que os novos rumos jurisprudcnciais, produto ou não, de novas
condições sociais ou de nova legislação, comecem na primeira instância,
onde primeiro vão ter os processos a uns e outras referentes. O que as
VII

instâncias recursais fazem é reexaminar a matéria, adotando as inter
pretações ou os modos de decidir que lhes pareçam os mais adequados,
entre as orientações que os primeiros julgadores tenham seguido.
Daí a significação inegável das sentenças publicadas no DIREITO
CONCRETO. Elas são jurisprudência a que podem c devem recorrer os
estudiosos do direito, profissionais ou não. Fornecem indicações precio
sas e enriquecem as letras jurídicas. Desempenham o papel de forma
doras da jurisprudência cm seu todo e constituem, algumas delas, julga
dos de alguma forma pioneiros. Servem, também, como já tivemos opor
tunidade de frisar, como demonstração da pujança do pensamento jurí
dico da magistratura brasileira, renovada sempre pelos juizes mais jo
vens, sangue novo a reviver as estruturas tradicionais. Pois mestres, cer
tamente, são os prolatores das decisões contidas neste volume.
Felippe Augusto de Miranda Rosa
Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Presidente da União Internacional dos Magistrados
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I — PARTE CÍVEL

1“ Região Judiciária
Barra Mansa
Proc. 8.989

AÇÃO DE DESPEJO. Sindicato — Sujei
ção à Legislação comum, já que o D.L.
9.760/46 só é aplicável á União Federal e
não a suas entidades de administração indi
reta. Além disso, sindicato não é autarquia.
(Sentença do Juiz de Direito Sérgio Lúcio
de Oliveira e Cruz)

Vistos, etc.

O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE BARRA MAN
SA E RIO CLARO propôs contra o SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DE BARRA MANSA a pre
sente ação de despejo, argumentando ser sua relação ex-localo com o
réu de caráter não residencial, vigente por prazo indeterminado, e que,
notificado com a devida antecedência de trinta dias, o mesmo não entre
gou voluntariamente o imóvel dado em locação.
Com a inicial, vieram os autos da notificação (fls. 5/15), onde, à
fls. 7. está o contrato de arrendamento.
O réu contestou, alegando, em suma, serem as partes autarquias
federais, não estando, por tal razão, sujeitas às normas da lei do inquilinato (Lei n.° 6.649/79) comum, mas sim, às normas do Decreto-Lei
n.° 9.760/46, que regulamenta as relações com imóveis da União e não
contempla, em seu texto, a denúncia vazia, devendo sempre ser moti
vada, com o interesse público, a retomada.
Réplica às fls. 27/8.
É o relatório.
TUDO PONDERADO:
embora grande parte da doutrina relacione os sindicatos como
autarquias, entendo não lerem eles tal natureza jurídica.
São os sindicatos meros agrupamentos profissionais, destinados a
representar os trabalhadores e empregadores nas suas relações comuns
com terceiros, a oferecer-lhes assistência e encaminhar reivindicações.
5

Diferem fundamentalmente daquelas entidades que Hely L. Meirelles denomina de autarquias profissionais e Diogo de Figueiredo de
autarquias da polícia administrativa, cuja finalidade, essas sim, são par
celas destacadas das atribuições do Estado.
Entre essas últimas, pode-se alinhar, por exemplo, o Conselho Fe
deral da Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal de Medi
cina, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, etc.
Essas entidades têm poderes de fiscalização e licenciamento para
exercício das profissões, isso destacado, por descentralização, das atri
buições do Estado.
Já aos sindicatos tais atividades não são cometidas, vivendo eles
da simples representação coletiva de grupamentos profissionais, sem o
exercício de qualquer parcela de atribuições destacadas ao Estado.
Logo, não se pode socorrer o réu da alegação de estar fora do
âmbito da lei do inquilinato comum.
Mas, ainda que autarquia fosse, também não lhe assistiría razão.
A Lei 6.649/79 apenas coloca fora de sua égide (art. l.°, § 4.°)
os imóveis de propriedade da União, somente aqueles em que a União
se apresenta na qualidade de locadora, não aqueles em que ela surge na
qualidade de locatária.
E isso, também, que estabelece o referido D.L. 9.760/46, cm seus
arts. 86 e ss.
Não estaria, portanto, o réu imune às regras da lei do inquilinato,
in casu, ainda que autarquia fosse.
O autor, se autarquia fosse, também não seria atingido, em sua
qualidade de locador.
A lei do inquilinato (Lei 6.649/79), em seu já citado art. l.°, § 4.°,
estabelece:
“A locação dos prédios urbanos de propriedade da União continua
regida pela legislação que lhe é própria.”
Como se vê, apenas menciona a União Federal, não se referindo
às suas autarquias c demais entidades paraestatais.
Não se diga que, na expressão União estão já contidas as demais
entidades, pois, sempre que o legislador quis incluir essas entidades, o
fez expressamente, como, por exemplo:
Constituição Federal; art. 125:
4

“I — as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem...”
Lei 6.830/80:
“Art, l.° — A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respec
tivas autarquias será...”
(os grifos não são dos originais).
Assim, não ressalvadas expressamenle no texto da lei comum do
inquilinato — e por ser regra excepcional, deve ser interpretada restri
tivamente —, estão as autarquias, enquanto locadoras, também por ela
regidas.
E, nessa lei comum (Lei n.° 6.649/79), o art. 6.° reconhece ces
sar a locação por prazo indeterminado — como é o caso presente — se
o locador notifica o locatário com antecedência mínima de trinta dias, o
que, no caso-sub censura, foi feito (fls. 5/15).
É dever do locatário restituir o imóvel, finda a locação, desde que
não residencial (art. 19 da lei em exame).
Nãò o fazendo, tem o locador a pretensão justa de buscar a presta
ção jurisdicional que lhe garanta o reempossamento direto no bem, que
se traduza na ação de despejo (art. 4.°, § l.°, da mesma lei).
ISTO POSTO:
IULGO PROCEDENTE a presente ação de despejo proposta pelo
Sindicato do Comércio Varejista de Barra Mansa e Rio Claro, para de
clarar rescindida a locação instrumentada à fls. 7 e decretar o despejo
do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE ALI
MENTAÇÃO DE BARRA MANSA do imóvel objeto da ação, assinandolhe o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, nos termos
do art. 37 da Lei n." 6.649/79.
Condeno o réu nas despesas e honorários advocatícios, que fixo
cm 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tudo corrigido monetariamente, na forma da Lei n.° 6.899/81 c do Decreto 86.649/81.
P.R.I.
Barra Mansa, 19 de agosto de 1983.
SERGIO LÚCIO DE OLIVEIRA E CRUZ
7.° Juiz de Direito da
1“ Região Judiciária
5

15.“ Vara Cível
Rio de Janeiro
Proc. n.° 1.211

AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE OU
ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COM
PRA E VENDA DE CONTROLE ACIO
NÁRIO DE CONGLOMERADO FINAN
CEIRO — Alegação de desmandos finan
ceiros do Banco Central a benefício da Ré
— Não pode ser havido por inexistente ou
inidôneo o preço simbólico de Cr$ I quan
do o conglomerado cujo controle se alienou
apresentava vultoso passivo, do qual tive
ram os alienantes quitação — Inexiste coa
ção no fato de o Banco Central acenar à
instituição financeira em dificuldades com
a possibilidade de intervenção e liquidação
extrajudicial. Não há como possa se bene
ficiar com a alegação de usura real o con
tratante se o lucro acima do tarifamento
legal foi obtido em prejuízo de terceiro —
no caso o Banco Central — e não em pre
juízo de quem busca a ineficácia do ato.
Pedido improcedente. Sentença confirmada
pela E. 7.° Câmara Cível do Tribunal de
Justiça em decisão unânime.
(Sentença do Juiz de Direito Hamilton
Lima Barros)

Vistos etc...
Ação de rito ordinário proposta por SÉRGIO CARLOS ARRUZZIN1 LACERDA. SEBASTIÃO LACERDA e BRASIL1NA LETICIA
ABRUZZIN1 LACERDA contra MULTIPLIC S.A. — EMPREENDI
MENTOS E COMÉRCIO, estando todos qualificados.
Como causa de pedir, em resumo, alegam que Carlos Frederico
Werncck de Lacerda — Carlos Lacerda — de quem são os dois pri6

meiros AA. filhos e herdeiros e a última é viúva e meeira, detinha, jun
tamente com SÉRGIO, SEBASTIÃO e alguns amigos, o controle de
um grupo de empresas denominado “GRUPO NOVO RIO", integrado
pelas seguintes empresas financeiras:
I.
2.

Banco Novo Rio de Investimentos S.A.;
Novo Rio — Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. e
outras...

Ainda em sua longa inicial, queixam-se os AA. de que:
1. após a venda do controle acionário do banco de investimen
tos. teria o Banco Central encarregado o economista Maurício Cibulares dc mediar e coordenar a venda das demais empresas financeiras por
cies controladas, tendo esse “mediador” adotado a preocupação de reali
zar o negócio da maneira mais onerosa para os AA.;
2. da exigência de dação em pagamento à Companhia Comercial
e Fiduciária do Rio de Janeiro, que iria ser alienada à R., das quotas de
capital de Empreendimentos e Participações Nova Suíça Ltda., já que
inexistia dívida entre as empresas;
3. exigiu-se que outra empresa deles, Nova Angra Empreendimenlos Imobiliários Ltda., totalmente estranha aos negócios do grupo
financeiro, se obrigasse a dar à R. terras em Angra dos Reis, hipoteca
das à Caixa Econômica Federal em garantia de obrigações da Dalamec,
na parte que viesse eventualmente a ser liberada após a liquidação das
obrigações ali contraídas;
4. o Banco Central teria proporcionado à R. vantagens financei
ras escandalosas, já que a dívida do “sistema financeiro NOVO RIO"
perante o Banco Central era de quantia superior a Cr$ 400.000.000,00,
graças, sobretudo, aos encargos sistematicamente capitalizados, tendo
sido dado à R. um empréstimo de Cr$ 800.000.000,00 para pagamento
em três anos e após carência de cinco, tudo sem correção monetária e
com juros de apenas 12% ao ano não capitalizáveis, além de lhe ser
permitido compensar, para efeitos de pagamento do imposto de renda,
os lucros presentes e futuros do Grupo Multiplic com os prejuízos
acumulados pelas empresas do Grupo Novo Rio nos quatro anos que
antecederam à transferência;
5. o contrato de venda por Cr$ 1,00 das demais empresas
do Grupo Novo Rio se ultimou no dia 21 de dezembro de 1979,
data cm que o Banco Central concedeu á R. o empréstimo de
Cr$ 800.000.000.00, já referido;
7

6. no mesmo contrato de 21 de dezembro de 1979 e também in
cluídas no mesmo Cr$ 1,00, as participações acionárias de Fernando
Cícero da Franca Velloso e de Mário Lourenzo Fernandes foram ven
didas à R.;
7. tivesse o Banco Central concedido a eles as mesmas vantagens
creditícias e tributárias outorgadas à R., certamente as empresas então
transferidas estariam conhecendo a mesma prosperidade que hoje conhe
cem, mas em mãos dos AA., que as criaram e controlavam.
Após a cuidadosa narração fática, sustentam os AA. a inexistência
ou nulidade do contrato de compra e venda do controle acionário das
empresas, por inexistência de preço idôneo, ou a anulabilidade dos con
tratos havidos, por coação exercida por terceiro — Banco Central —
ou a nulidade do contrato, por ocorrência da lesão, caracterizada pela
ocorrência da usura real, nos lermos da Lei n.° 1.521/51.
Após sustentarem a impossibilidade de reposição do “statu quo
ante”, pedem os AA.:
I. sejam declaradas inexistentes, ou nulas, ou anuladas, as ven
das consubstanciadas nos instrumentos celebrados em 21 de dezembio
de 1978 e 21 de dezembro de 1979, pelas quais os AA. e o Espólio de
Carlos Lacerda, de quem são sucessores, juntamente com Fernando Cí
cero da Franca Velloso e Mário Lourenzo Fernandes venderam à R.
as ações representativas de 99,92% do capital da Companhia Comer
cial e Fiduciária do Rio de janeiro e mais as ações das empresas por
ela controladas que possuíam em seus nomes pessoais e a Companhia
Fiduciária, juntamente com a Rio-Londres — Participações Ltda., pos
teriormente incorporada pela Fiduciária, venderam à Multicom — Em
preendimentos e Comércio Ltda., denominação à época ostentada pela
R., 67% das ações ordinárias e 27,3% das ações preferenciais do Banco
Novo Rio de Investimentos S.A.;
II. como conseqüência do atendimento uo pedido anterior c diante
da impossibilidade de serem as partes repostas na situação em que se
achavam, pela dissolução das empresas transferidas, sejam eles, nos ter
mos do art. 158 do Código Civil, "indenizados com o equivalente”,
considerando-se, para a fixação do valor da indenização, os valores dos
patrimônios líquidos das empresas vendidas somados aos valores das cartas-patente, tudo atualizado;
III. sucumbência.
Citada, a R. contestou, fazendo breve alusão aos termos da inicial
e afirmando a inocorrência na espécie de qualquer dos seus fundamen
tos, já que o preço não seria vil, não teria havido coação do Banco Cen
tral nem estaria caracterizada a usura real.
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Em réplica, bateram os AA. na tecla do empréstimo concedido pelo
Banco Central à R., insistindo no favorecimento outorgado — que, se
gundo eles, seria discriminação odiosa — à MULTIPLIC, bem como
criticando o desempenho e a carta escrita pelo Dr. Fernando Cícero da
Franca Velloso (fls. 361/364), isso dentro de uma análise da documen
tação trazida com a contestação, tudo para insistir nas teses de inexis
tência de preço sério, de coação irresistível e de usura real, terminando
por repudiar...
Vale, também, anotar a insistência feita na réplica sobre a dife
rença de tratamento existente na assistência financeira outorgada pelo
Banco Central a eles e à R., esta recebendo diversos favores, fora das
normas vigentes, enquanto a eles AA. era a assistência outorgada dentro
dos rigores das mesmas normas.
Traz a R. cópias de algumas cartas, todas preocupadas cm afastar
críticas feitas pelos AA. ao Dr. Fernando Velloso.
Peticionou a R. (fls. 551/595), defendendo as condutas dos Drs.
Velloso e Cibulares e criticando, duramente, o desempenho processual
e empresarial de SÉRGIO LACERDA, bem como o "modus operandi”
das empresas controladas outrora pelos AA., historiando o estado caó
tico a que as mesmas teriam chegado e sua transferência à R.
Pendem em apenso dois pedidos de assistência litisconsorcial, for
mulados por MARIA CRISTINA LACERDA SIMÕES LOPES e MÁ
RIO LOURENZO FERNANDEZ, ambos impugnados pela R. e deferidos
"ad adjuvandum” pelo Juízo, bem como dois agravos de instrumentos
da R., interpostos contra o despacho saneador, nos quais se discute a
pertinência de provas, tendo sido um deles parcialmente provido e
o outro julgado serôdio.
Ê o relatório.
Isto posto, passo a decidir.
Realmente delicada — sobretudo em face do momento históricopolítico hoje vivido pelo país — a posição em que se vê o magistrado
para sentenciar esta causa; neste momento da vida nacional, em que,
passadas duas décadas, caminhamos para uma abertura política, com
possibilidade de eleição de um oposicionista para Presidência da República, fica difícil julgar esta causa sem fugir das
' regras de discrição
que devem presidir a atuação do magistrado — a quem não se permite
ser homem polêmico ou controvertido — uma vez que o tema mais dis
cutido nos autos foi aquilo que os AA. chamam de "favores creditícios
e fiscais escandalosos’’, quando um dos temas hoje em dia mais debatídos no país é exatamente caótica situação de endividamento, interno
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e externo, a que cnegou o Brasil, em virtude de alegados desmandos
havidos durante o longo período de autoritarismo.
Ê sabida a repercussão desta causa, não na imprensa sensaciona
lista, mas nos meios jurídicos, financeiros, políticos e elitizados, reper
cussão essa decorrente do papel que desempenham na sociedade as par
tes em litígio; e o momento histórico-político que o Brasil atravessa
ainda mais realça a delicadeza da causa, mormente quando se sabe que
os AA. são descendentes de um dos maiores líderes nacionais de 1964 e
que ajudou a fazer o movimento de março, mas junto a ele caiu em
desgraça e morreu cassado, enquanto a R. c uma empresa que floresceu
à sombra do modeJo econômico implantado pelos governos ditos revolucionários.
Porém não pode a delicadeza do tema intimidar o magistrado, im
pondo não se ouse analisar — de peito aberto e dando-lhe a visão do
homem probo, comum e experiente — os temas em debate, pelo medo
de transpor a delicada barreira da crítica à atividade político-administrativa, desempenhada no caso dos autos pelas autoridades financeiras
do país.
Ê sabido e ressabido que se costuma criticar o modelo econômico
vigente, dentre outros motivos, pela política adotada pelas autoridades
do setor de privatização do lucro e de socialização do prejuízo das gran
des empresas, sejam elas financeiras ou não.
É cediço que, cm um país de economia desesperadamente inflacio
nária, como a nossa, qualquer mútuo de dinheiro desacompanhado da
correção monetária plena tem marcado sabor de doação, o mesmo ocor
rendo quando o poder público empresta a particulares a taxas inferio
res às com que remunera seus títulos da dívida pública, geradores do
endividamento interno, o qual nada deve cm gravidade ao endivida
mento externo; mas é comum, em nome do risco de uma falência desas
trosa c socialmente traumatizante, a pretexto de proteger empregos, ou
objetivando fortalecer o mercado financeiro nacional, a concessão dos
tais empréstimos subsidiados, "empréstimos-doação”, intervindo o poder
público na atividade econômica muito mais para evitar a ruína de gran
des empresas e empresários do que para proteger terceiros eventualmente de boa-fé e a economia popular.
Ninguém discute ser lamentável o perecimento de empresas — com

o consequente perecimento de empregos c de impostos — sobretudo
quando lesam elas a economia popular, como ocorre com as empresas
financeiras; nesses casos — inclusive para evitar a desmoralização do
mercado financeiro nacional, carreadora de aplicações no mercado para
lelo de moedas fortes, o que seria nefasto para nossa economia — seria
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razoável e legítimo arcasse o poder público com a bancarrota das insti
tuições, sobretudo para proteger o pequeno investidor de boa-fé, inclu
sive com base nos princípios da “culpa in eligendo c in vigilando”, já
que cabe ao Banco Central autorizar o funcionamento e fiscalizar permanenlemente tais instituições, porém os recursos públicos somente po
deríam ser chamados após totalmente esgotados os bens da empresa e
de seus gestores e apenas para indenizar os pequenos investidores , nunca
Para permitir que outros empresários, ainda que eventualmente compe
tentes, fizessem bons negócios à custa dos dinheiros públicos.
Mas, segundo se lê nos jornais, esta postura de austeridade máxima
com os dinheiros públicos não é corrente — ou, pelo menos, não é
constante — e não ocorreu no caso dos autos.
Do exame dos autos resulta claro, límpido, cristalino, induvidoso,
que os AA., com os contratos agora buscados invalidar, se entregaram
graciosamente o controle das empresas do Grupo Novo Rio, livraram-se
de um passivo muito maior do que o patrimônio líquido das mesmas,
ainda preservando diversos bens pessoais, que periclitavam, por força
de avais e da própria Lei n.° 6.024/74, em seu artigo 40; enquanto
isso, a R. recebia o controle das empresas do Grupo Novo Rio em condições de gerar excelentes lucros, propiciando, assim, a grande expansão
do Grupo Multiplic.
Considerando que inexistem milagres em matéria financeira, cum
pre seja esclarecido sobre quem foi o responsável pelo súbito sanea
mento financeiro do Grupo Novo Rio, tarefa que, logo se verifica, coube
ao Banco Central do Brasil, tendo ele — leia-se, tendo o contribuinte
brasileiro — arcado com os prejuízos, outorgando aos interessados empréstimos com evidente "animus donandi”, assim preservando os rema
nescentes bens particulares dos AA. e permitindo à R. a almejada expan
são.
Razão assiste aos AA. quando sustentam que a R. se beneficiou dc
grandes favores, prestados pelas autoridades h custa dos dinheiros pú
blicos, porém o argumento não milita a favor deles, o que apenas ocor
rería se reconhecesse o Juízo ao mau empresário, ao empresário inefi
ciente, ao empresário sem condições de concorrer no mercado, o direito
de socializar o prejuízo que alcançou — entregando-o ao Banco Cen
tral. para que seja pago pelos contribuintes — e continuar operando
no mercado financeiro.
À evidencia, malgrado reconhecendo os favores, não é esta a posi
ção do Judiciário; dentro dos limites desta ação, o reconhecimento da
existência dos favores indevidos somente serve para lamentá-los, uma
vez que o pedido deduzido nesta ação busca aumentar o patrimônio dos
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AA., geradores do prejuízo, e não aumentar o patrimônio público, res
sarcindo-o daquilo que gastou no interesse das partes.
O reconhecimento da existência dos favores reprováveis prestados
pelas autoridades monetárias somente seria relevante e influente para o
desfecho de uma ação popular, destinada a proteger o patrimônio pú
blico, e nunca para aumentar o patrimônio dos AA., uma vez que não
tinham eles qualquer direito a tais favores socializantes do prejuízo.
Assim, malgrado veraz, perde-se no vazio a alegação de favores
escandalosos à R., porque tais favores não violaram qualquer direito
subjetivo dos AA., já que, segundo a concepção de Von (hering, não
tinham os AA. nenhum interesse juridicamente protegido ao recebi
mento dos mesmos, além de redundarem eles em benefício para ambas
as partes, conforme o já anotado.
Nunca se pode perder de vista, como fazem os AA., que foram as
excelentes condições criadas pelas autoridades financeiras para que a R.
comprasse as ações dos AA. que os livraram das responsabilidades assu
midas por avais e decorrentes da Lei n.° 6.024/74. pelo que o argu
mento da outorga dos favores é inapto para o fim buscado.
Integral razão assiste aos AA., quando sustentam tenham as cartaspatente um valor de mercado, em caso de negociação.
Em suas informações ao Juízo, o Departamento Jurídico do Banco
Central sustenta uma tese de Direito que, apesar de teoricamente ter
bons fundamentos, não resiste ao mínimo exame à luz da realidade nego
ciai; malgrado intangível, malgrado podendo ser cancelada, tem a cartapatente valor de mercado, sendo mais do que comum sua cessão one
rosa.
Mas, no caso dos autos, a matéria perde a importância prática,
uma vez que o laudo pericial — veja-se fls. 975 — computou os valores
das cartas-patente da financeira e da distribuidora.
E, quanto ao banco de investimento, não havia que se cogitar de
valor de negociação da carta-patente, uma vez que não se buscava a
desativação da empresa e havia os interesses do sócio estrangeiro a pre
servar, o qual, por óbvio, pretendia a continuação do banco, tendo os
AA. alienado menos de 50% das ações do mesmo, se bem que com con
trole, ao menos teórico, face ao acordo de acionistas celebrado com o
Grupo B.O.L.S.A.
As críticas ao Dr. Perito não merecem acolhimento, inclusive por
que, ainda que se discorde de um ou outro enfoque dado por Sua Se
nhoria, as conclusões do laudo apenas fazem confirmar o que o restante
da prova já demonstrara: a inviabilidade das empresas do Grupo Novo
Rio.
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Com relação ao banco de investimento, através da carta de fls.
671/673, o próprio SERGIO confessa ao Banco Central que o banco
não tinha lucratividade, o que se devia aos AA., por razões que abaixo
serão examinadas.
E, com relação às demais empresas, sua inviabilidade ressalta clara
da circunstância de não conseguirem sobreviver sem auxílio, ou da
assistência financeira direta do Banco Central, ou da compra de letras
de câmbio pelo BANESPA, a qual também era um favor; é de se pre
sumir tenha um banco estadual, em princípio, interesses outros que não
adquirir as letras de câmbio de um grupo financeiro particular e, ade
mais, sabidamente agônico.
Argumentam os AA. no sentido de que ocorreu aos 23-08-77 o últi
mo empréstimo do Banco Central ao Grupo Novo Rio, porém não escla
recem a época da compra das letras de câmbio pelo BANESPA, circuns
tância que evidencia a impossibilidade da financeira de competir no
mercado.
E a maior prova de que as empresas do Grupo Novo Rio não ti
nham valor positivo está em que não lograram os AA. apontar uma
única empresa ou grupo que se interessasse em adquiri-las sem receber
em troca favores do Banco Central; o próprio BANESPA, com quem
as negociações, segundo consta, estiveram bem encaminhadas, não que
ria, em realidade, as empresas, apenas se propondo a trocar favores com
o Banco Central, dele recebendo algumas cartas-patente, o que verda
deiramente lhe interessava.
Despiciendas, pois, as críticas ao Dr. Perito, já que o ambiente pro
batório demonstra o acerto de seu laudo.
Investindo contra o Banco Central, os AA. apontam a série de inter
venções e de liquidações promovida pela autarquia como a causa de
suas dificuldades financeiras, por terem elas traumatizado o mercado,
dificultando a colocação das letras de câmbio emitidas pela Novo Rio
— Crédito, Financiamento e Investimento S.A.; dentre essas aplicações
da Lei n.° 6.024/74, apontam os AA. como especialmente danosas ao
Grupo Novo Rio as intervenções do Grupo Rio e do Grupo Ipiranga,
o primeiro pela confusão decorrente da similitude de denominação e o
segundo por ser parceiro da financeira Novo Rio no suprimento dos re
cursos com que operava a CICLO.
Acredita o Juízo que as intervenções e liquidações em série, com
maior dano advindo do Grupo Rio, tenham dificultado as colocações
no mercado das letras de câmbio da Novo Rio — Crédito, Financiamen
to e Investimento S.A., com prejuízos para o Grupo, bem como que a
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intervenção no Grupo Ipiranga tenha desestruturado o esquema mon
tado para operar o “crédito diretíssimo”.
Mas tais fatos, se até podem explicar e justificar o malogro das
empresas, são irrelevantes para a causa, já que a R. em nada concorreu
para eles; se o Banco Central abusou do poder-dever de aplicar a Lei
n.° 6.024/74, assim causando dano aos AA., depreciando as empresas
então controladas, devem os AA. voltar-se, em ação de perdas e danos,
contra o Banco Central, que se enquadraria no art. 159 do Código Ci
vil, e não contra'a R., que em nada teria concorrido para o dano recla-,
mado.
Assim, muito embora também talvez veraz, a argumentação assen
tada na constante e repetida aplicação, com base na Lei n.° 6.024/74,
dos institutos da intervenção e liquidação extrajudicial é “in casu” tam
bém despicienda, porque incapaz de influir no julgamento do pedido.
A igual conclusão se chega quando se analisa a alegação de agra
vamento dos problemas do Grupo Novo Rio após o decesso de Carlos
Lacerda; ninguém duvida que homem do seu talento e credibilidade —
ao menos em certas áreas — faça falta em qualquer grupo empresarial,
sobretudo sendo o fundador e líder do mesmo e estando as empresas
em dificuldades, que certamente se agravaram com sua falta. Porém —
ao menos segundo consta dos autos — a R. em nada concorreu para o
decesso de Carlos Lacerda, não tendo, pois, o óbito possibilidade de
influir na discussão sobre a eficácia dos contratos que se quer invalidar
e sendo irrelevantes para a decisão da lide as causas do passivo do
Grupo Novo Rio quando das negociações em exame.
Queixam-se os AA. de que sempre eram renovadas a prazos curtís
simos, 30 ou 60 dias, as notas promissórias garantidoras da dívida do
Grupo Novo Rio junto ao Banco Central, obrigando-os ao que cies mes
mos intitularam de “ritual dc mendicância”.
Admite o Juízo não fosse confortável a situação dos AA., sobre
tudo se comparada com o glorioso passado herdado do pai, mas daí a
surgirem direitos para eles, ou poderem ser considerados vítimas de
perseguição política ou do sadismo das autoridades, vai grande distância.
Insurgindo-se contra tais promissórias, colocam-se os AA. na posi
ção de alguém que, padecendo de um grande mal, é mantido vivo artificialmcntc, por algum aparelho desenvolvido pela tecnologia médica, e
aponta o aparelho — que lhe mantém a vida, muito embora com limita
ções — como a causa de seus males c dc suas limitações.
Ora, pelo que se vé dos autos, o Grupo Novo Rio era mantido vivo
artificialmente, graças à assistência financeira do Banco Central, sem a
qual viria a bancarrota inevitável, sendo as promissórias a prazo curto
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o mínimo de respeito que se tem de tributar aos dinheiros públicos; ou
será que pretendiam os AA. acumular prejuízos, dever indefinidamente
ao Banco Central e permanecer despreocupados, sem nada a incomodálos?
Aonde os AA. rcalmente têm razão é na queixa referente aos ter
mos em que restou redigido o formal de partilha do inventário de Car
los Lacerda, termos realmente esdrúxulos, inusitados, sobretudo se con
siderarmos o respeito que deveria ser tributado à memória do ex-governador, inquestionavelmente um dos maiores líderes políticos que este
país já conheceu, fato reconhecido tanto pelos ex-corréligionários como
pelos ex-adversários.
Mas a queixa dos AA. procede apenas quanto à forma, não quanto
ao conteúdo, pois o que houve foi uma promessa de cessão de parte da
herança, com a nomeação de mandatário com poderes especiais para tal
fim, o que nada tem de injurídico, muito menos de imoral, considerandose o grande passivo de responsabilidade dos herdeiros.
Não custa lembrar que a presença do credor — do “de cujus” ou
do herdeiro — no inventário é absolutamente normal, sendo certo que
o art. 988, VI, do Código de Processo Civil lhe dá legitimidade até mes
mo para requerer a abertura do inventário.
Assim, malgrado a forma pouco feliz como terminou redigido o
formal de partilha, nenhuma ilicitude houve na alegada “invasão do
inventário” de Carlos Lacerda, tendo havido da parte do Banco Central
o exercício regular de um direito decorrente da qualidade de credor.
Anote-se, ainda, que, segundo consta, nenhuma riqueza amealha
ram os AA. por esforço próprio, sendo todos os seus bens oriundos da
herança de Carlos Lacerda, pelo que era exatamente no inventário do exgovernador o único lugar aonde poderia o Banco Central encontrar bens
com que garantir a satisfação de seus çréditos.
Queixam-se os AA. de que celebraram os contratos que ora buscam
invalidar quando já tinham perdido a capacidade de resistir; o fato é
inquestionavelmente verdadeiro, porém não gera nenhuma conseqüência
jurídica em prol de quem o alega, já que a incapacidade de resistir
adveio pura, tão-só e exclusivamente do estado agônico das empresas
por eles geridas, as quais viviam por comiseração das autoridades finan
ceiras, que as mantinham artificialmente ativas, não tendo capacidade
de operar sem assistência, diretamente do Banco Central ou através do
BANESPA.
Incapacidade do resistir rcalmente houve, mas provocada pelo insu
cesso empresarial dos AA. e não pela atuação do Banco Central, que
não é parte na causa, muito menos pela atuação da R.
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Para encerrar a análise dos fatos debatidos na causa — dentre os
quais nos detivemos apenas naqueles que foram mais insistentemente
ventilados — e passar à análise das teses jurídicas, resta apenas o estudo
da situação econômico-financeira das empresas cujo controle acionário 6
objeto dos contratos que agora se pretende invalidar.
Antes, porém, é preciso definir que a análise em tela tem de ser
feita considerando exclusivamente a realidade das empresas no momento
da alienação de seu controle acionário, sendo totalmente desimportante
para a decisão da lide a eventual prosperidade posterior das empresas.
O que importa “in casu” é verificar o valor da “mercadoria” ven
dida pelos AA. à R. no momento do contrato, não estando em julga
mento a competência gerencial de qualquer das partes, nem podendo
ser considerada a potencialidade de lucro das empresas cujo controle se
transferiu nos contratos, já que aí entram variados fatores além do va
lor real das mesmas; aliás, o reconhecimento de um “valor potencial”
diverso e muito superior ao valor real foi episódio que, não faz muito
tempo, traumatizou a consciência nacional, sendo apontado como um
dos maiores escândalos dos meios financeiros do país.
Iniciando a análise, reporta-se o Juízo ao que acima já afirmou so
bre a situação das empresas, quando foram repelidas as críticas ao tra
balho pericial.
Apegam-se os AA. ao patrimônio líquido positivo do Banco Novo
Rio de Investimentos S.A. quando da negociação de seu controle; a ale
gação, isoladamente, é verdadeira, porém não pode merecer aceitação
a tese de que o Banco de Investimentos devesse ser tratado como um
problema distinto do restante do conglomerado financeiro, esquecendose as autoridades da época e o julgador de hoje da dívida do restante do
Grupo.
O Banco de Investimentos tinha realmente um patrimônio líquido
positivo, porém este era muitíssimo menor do que a soma da dívida
dos AA. perante o Banco Central com a dívida deles perante o próprio
Banco de Investimentos e ainda resultante da associação anterior —
desastrosa, porém sem culpa da R. pelo desastre — com o Grupo TAA.
O próprio SÉRGIO LACERDA confessa, na carta de fls. 671/673,
que o Banco Novo Rio de Inventimentos S.A. não ia bem, não era ren
tável, por culpa dos AA. e não dos sócios ingleses; claro restava que,
para poder ser rentável e crescer, carecia o Banco de Investimentos de
duas providências que os AA. não podiam, ou não queriam, adotar:
a. que realizassem os ativos inconsistentes apresentados pelo Ban
co, providência a que se obrigaram na oportunidade da associação com
os ingleses e que não cumpriram;
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b. que houvesse aumento do capital, providência a que estava
pronto o Grupo B.O.L.S.A., mas que lhe era impedida pela legislação,
fi menos que os AA. também investissem no Banco igual quantia, uma
vez que a participação acionária estrangeira já atingia o máximo em lei
permitido (50%).
Mas, apesar da falta de rentabilidade e dos males que o afligiam,
o Banco Novo Rio de Investimentos S.A. realmcnte tinha valor, porém,
"data venia”, não seria jurídico nem moral que o valor fosse embolsado
pelos AA. como se não tivessem dívidas a solver, privatizando-se os
ativos com o esquecimento dos passivos, para que talvez fossem sociali
zados pelo Banco Central, ou absorvidos pelo sócio britânico.
A comparação feita pelos AA. com os Bancos de Investimentos
Bozzano Simonsen e Bahia é dc nenhuma consistência, não tendo qual
quer força probante do valor das ações vendidas; há bancos de investi
mentos e bancos de investimentos, sendo cada caso um caso, variando
os estabelecimentos de valor de acordo com o vulto do capital, a quali
dade dos seus ativos e a rentabilidade das empresas.
No caso dos autos, tratava-se de alienação de participação acionária
inferior a 50% do capital social — malgrado controlador — de um
banco de investimentos com capital insuficiente, ativos inconsistentes e
sem rentabilidade, sendo certo que tais problemas, todos imputáveis
aos AA., provavelmente não eram experimentados pelos bancos referi
dos c apontados como exemplos do valor dc um banco de investimen
tos.
E, quanto ao valor da carta-patente, passa ela a ter "in casu" um
valor relativo, em nada idêntico ao seu valor de negociação no mercado,
uma vez que jamais se cogitou da desativação do Banco e negociação
da carta, além do que eram os AA. senhores de menos de 50% do capi
tal social ç, portanto, de menos de 50% da carta, havendo os interesses
dos demais sócios a merecer preservação.
Cumpre não perca de vista o Juízo que os A A. não venderam o
Banco Novo Rio de Investimentos S.A., mas menos da metade de suas
ações, pelo que não são idênticos o valor do Banco, apurado por seu
patrimônio líquido acrescido dos intangíveis, e o valor das ações ven
didas.
Anote-se que nem mesmo os AA. — que, naturalmente, procuram
valorizar a "mercadoria” vendida — admitiam poder pagar a dívida da
Financeira com o produto da venda da participação acionária no Banco
de Investimentos, conforme se constata a fls. 1.796, falando apenas em
amortização da mesma, o que demonstra a negatividade do patrimônio
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líquido do Grupo, mormente se consideradas as responsabilidades assumidas pelos ativos inconsistentes do Banco.
E, quanto ao conjunto das demais empresas, o patrimônio líquido
ô amplamente negativo, pelo que, a rigor, além de nada receberem, não
fosse a liberal política de socialização dos prejuízos, teriam os AA. de
acorrer com muitos bens particulares, para cobrir o prejuízo que os con
tribuintes brasileiros sofreram com o Grupo Novo Rio.
Apegam-se os AA. — fls. 1.805, item 281 de seu memorial — ao
fato de ter o laudo pericial encontrado na Financeira um patrimônio
líquido de Cr$ 138.312.603,28, mas se esquecem do patrimônio líquido
negativo apresentado por outras empresas, sobretudo a CICLO c a Fiduciária; somando-se os patrimônios líquidos encontrados tias empresas
cujo controle foi vendido em fins de 1979, encontra-se um resultado
negativo de Cr$ 371.936.811,29, isto há quase cinco anos passados, o
que corrigido pelas ORTNs, representa quase CrS 15 bilhões, conside
rando-se que o valor da ORTN cm novembro de 1979 era de CrS 448,47
e, hoje, em outubro de 1984, é de Cr$ 17.867. .
Não era sem motivo que as empresas do Grupo Novo Rio não con....
seguiam sobreviver sem assistência financeira dos contribuintes brasilei
ros, que, ao final das operações do Grupo, pagaram a conta dos pre
juízos.
Analisada a matéria de fato, cumpre, agora, o exame das teses de
Direito.
Mas, antes de discorrer sobre elas, impõe-se ao Juízo a lembrança
de que está julgando uma ação privada, destinada a promover o ennquecimento dos AA., e não ação popular, destinada a proteger o patri
mônio confiado pelos contribuintes brasileiros ao Banco Central, pelo
que torna-se desimportante para o julgamento o prejuízo público.
O preço é elemento essencial da compra e venda e, para a eficácia
do contrato, tem de ser idôneo, “verum”, no dizer dos romanos; ineficaz
a compra e venda em que o preço é vil, irrisório, simulado ou puramente simbólico.
Mas, no caso dos autos, apesar dos contratos que se quer invalidar
falarem em preço simbólico”, ele em verdade não o é, já que cm ambas
as avenças o preço não está no CrS 1,00, mas na quitação das suas obri
gações, o que foi outorgado aos AA.
Se o preço foi pago pela R. ou por terceiro — "in casu” o Banco
Central — é fato aqui irrelevante, porque a ação busca tutelar o patri
mônio dos AA. e não o dos contribuintes, sendo certo que os primeiros
receberam o preço pedido pelas ações que venderam, ou seja, viram-se
quitados.
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É de trivial sabença que, malgrado obrigatoriamente expresso em
dinheiro, sob pena de desnaturação do contrato, pode o preço ser pago
por diversas formas, inclusive a assunção de débitos, não sendo obriga
toriamente determinado, desde que dcterminável, e não precisando cor
responder exatamente ao justo valor da coisa.
Não há, pois, como acolher-se a alegação de inexistência de preço,
ou de preço apenas simbólico.
Melhor sorte não podem alcançar os AA. com a tese de coação do
Banco Central.
Roberto de Ruggiero “Instituições de Direito Civil", volume I, tra
dução da 6.a edição italiana pelo Dr. Ary dos Santos, Saraiva, São Paulo,
1957, íls. 286), discorrendo sobre a coação, a que denomina violência,
aponta como um dos requisitos para que ela se caracterize a injustiça,
dissertando nos seguintes termos:
2) Que a violência seja injusta, isto é: adotada ilegitimamente,
quer pela relação em que as partes estão entre si, quer pelo fim
que visa. Não é ilícita, por exemplo, a ameaça que o credor faz ao
devedor de executar os seus bens, só o sendo se com ela se pro
curasse obter o reconhecimento de um débito superior ao real.
1Z não destoa da doutrina estrangeira a disciplina legal brasileira,
estabelecendo o art. 100 do Código Civil que não caracteriza coação a
ameaça do exercício normal de um direito.
No caso dos autos, querem os AA. ver coação — que, induvidosamente, pode ser exercida por terceiro que não aquele contra quem é
ela alegada — no fato de ter o Banco Central ameaçado com a possibi
lidade de aplicação da Lei n." 6.024/74.
Malgrado inexistindo nos autos prova cabal de ameaça efetiva —
efetiva porque indo além da simples menção à existência da Lei
n.° 6.024/74 — é de se admitir a sua ocorrência, sob pena de se ter
de acusar de prevaricadora — nos exatos termos do art. 319 do Código
Penal — toda a diretoria do Banco Central do Brasil.
Se o Banco Central ameaçou os AA. de intervenção com base na
Lei n.° 6.024/74, não se limitou a ameaçar o exercício normal de um
direito seu, mas, em verdade, ameaçou cumprir uma obrigação que já
devera ter sido cumprida e não o fora, somente servindo o retarda
mento para agravar o prejuízo dos contribuintes brasileiros.
Assim, se violência psíquica houve, não foi ela injusta, apenas ten
do as autoridades financeiras acenado para os AA. com a eventuali
dade de um dia se animarem a cumprir com seu dever, passando a ter
maior zelo pelos dinheiros públicos.
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A generalidade dos brasileiros pode ter queixas da maneira como
se conduziram as autoridades do Banco Central nos espisódios hoje sub
metidos ao Judiciário, de muitas faltas podem ser acusadas tais autori
dades, porém delas não se podem queixar os AA., muito menos acusan
do-as de truculentas, porque, se apenas uma falta não ocorreu, esta foi
a violência arbitrária contra as partes.
Rejeitada, pois, fica também a tese de coação.
Resta a tese de usura real, ou de lesão no contrato.
Inicialmente, muito embora desimportante para o deslinde da con
trovérsia, à guisa de ilustração, vale anotar que parte da doutrina —
veja-se a respeito Orlando Gomes ("Contratos", 8.“ edição. Forense, Rio
de Janeiro, 1981, fls. 183) — não vê na usura material o renascimento
do instituto da lesão, como sustenta, v. g., Caio Mário da Silva Pereira.
Mas certo é que, revivendo, ou não, a lesão, tem a usura material
clara conceituação no Direito pátrio — art. 4.°, b), da Lei n.° 1.521/51,
Lei de Economia Popular — e está perfeitamente assentada na doutrina.
Bem analisados os requisitos da usura real, verifica-se que todos
eles estariam caracterizados.
A R. recebeu o controle acionário das empresas em condições, para
ela, extremamente favoráveis, com o que obteve lucro bem superior ao
tarifamento legal.
E dolo de aproveitamento houve, já que, para obter seus lucros,
valeu-se a R. da premente necessidade que tinham os AA. de se livrar
das empresas, todas geradoras de prejuízos e na iminência da interven
ção c liquidação extrajudicial.
Mas, para que se caracterize a usura real, é preciso seja o dolo de
aproveitamento exercitado contra a pessoa em premente necessidade,
inexperiente ou leviana, dela se obtendo a vantagem excessiva e ultrapassadora do tarifamento legal.
Porém não é esse o caso dos autos, sendo diversa a hipótese aqui
ocorrente.
O dolo de aproveitamento foi aqui exercitado contra o contribuinte
brasileiro, em virtude da premente necessidade sentida pelo Banco Cen
tral de evitar a aplicação da Lei n.° 6.024/74 no Grupo Novo Rio, ou
então da necessidade de, fortalecendo a R., fortalecer o sistema finan
ceiro nacional, nada de usurário tendo sido exercitado contra os AA.,
que também lucraram desmesuradamente com os contratos, face à quita
ção obtida, pelo que igualmente rejeito a alegação de usura real.
E é aqui, ao término da fundamentação e antes do “decisum” desta
sentença, que cumpre seja reparada a grande injustiça existente no pro
cesso, qual seja a ingrata crítica dos AA. ao realmente ilustre advogado
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Fernando Cícero da Franca Velloso — com quem, faço questão de ano
tar, não tenho qualquer relacionamento pessoal, tendo conhecido Sua
Senhoria apenas quando despachei a petição de fls. 1.652, que me foi
trazida em mãos, inclusive com um erro em meu nome — cuja compe
tência profissional, sem desdouro dos demais advogados que na causa
atuaram patrocinando ambas as parles, é mais do que conhecida nos
meios jurídicos e empresariais do Rio de Janeiro e que, com sua habi
lidade, conseguiu livrar os AA. de uma dívida, à época, de centenas de
milhares de cruzeiros — hoje de perto de Cr$ 15 bilhões — e da fatal
perda de todos os bens particulares, já que certamente não parariam os
bens na indisponibilidade temporária; não se alegue contra o causídico
que encaminhou ele a entrega das empresas, já que as mesmas nada
mais valiam, nem se alegue que as críticas se dirigiam às cartas por ele
enviadas após a propositura desta ação e não ao seu desempenho pro
fissional na época das negociações, uma vez que a simples propositura
desta ação já foi uma crítica ao desempenho do causídico, que tinha o
direito — talvez o dever — de justificar sua discordância com a atitude
adotada pelos ex-assistidos.
Isto posto, julgo improcedente o pedido e condeno os AA. ao paga
mento dos ônus da sucumbência, arbitrados os honorários em 20% do
valor corrigido da causa.
P.R.I.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1984.
HAMILTON LIMA BARROS
Juiz de Direito
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AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
— Ilha jluvial — Domínio do Estado —
Concessão de uso a particulares — Aquisi
ção da posse mediante poder de disposição
sobre o bem imóvel — Esbulho caracteriza
do pela não entrega do bem público após
notificação.
(Sentença do (uiz de Direito Nilson de
Castro Dião)
SENTENÇA
O ESTADO DO RIO DE JANEIRO propõe ação de reintegração
de posse em face de LEONOR CABRAL BARREIRA CRAVO, JÜLIA
CRAVO JONNET e AUGUSTO ELISA1R JONNET, alegando, em
resumo:
1 — que a ilha fluvial “São João” situada no rio Paraíba do Sul,
em Volta Redonda, é próprio Estadual, na forma do disposto nos
arts. 4.° da Constituição Estadual e 5.° da Constituição Federal;
2 — que, a ilha foi ocupada a título precário pelos réus, mediante
pagamento de uma taxa de ocupação de 03 UFERJs mensais e que a
Prefeitura do Município de Volta Redonda solicitou a cessão de uso do
imóvel, porquanto nele pretende construir área de lazer e duas pontes
interligando bairros que, atualmente, se encontram distantes;
3 — que, em razão dessa solicitação, o Exmo. Sr. Governador do
Estado, amparado no art. 46 do Dec.-Lei Complementar n.0 3, de
24-10-69, àquela época vigente e aplicável ao fato por força do art. 23
do Dec.-Lei 21 de 15-03-75, determinou a cessação da ocupação e subseqüente concessão de uso ao Município, já agora nos termos da Lei
Complementar n.° 8, de 25-10-77;
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4 — que, o Departamento de Patrimônio Imobiliário do Estado
formulou notificação administrativa aos réus, para a desocupação da
Ilha em 30 dias, o que não foi atendido.
Deferida a liminar, CONTESTARAM os réus, alegando, em sín
tese:
5 — que, o autor é carecedor da ação possessória, por não ter pro
vado a sua posse anterior, tendo alegado, apenas, o domínio;
6 — que, o domínio do Estado foi decorrente do Dec. 21.235/32,
que assegurou aos Estados o domínio dos terrenos marginais e acrescidos
dos rios navegáveis, que correm em seus territórios, e das ilhas for
madas nesses rios e lagoas navegáveis, em toda a zona não alcançada
pela confluência das marés;
7 — que, depois, o Dec. 22.658 de 20-04-33 transferiu aos Estados
o domínio de todos os terrenos aforados à União, aos quais se refere o
Dec. 21.235/32;
8 — que, nesta época, os réus já estavam, há muitos anos, de posse
da ilha, que foi adquirida por partilha no inventário dos bens deixados
pelo Cel. Aprígio Alves Barreira Cravo;
9 — que, desde 1896 não há notícia de que o Estado tenha tido a
posse do imóvel e, quando adquiriu o domínio em 1932, os réus já ti
nham a posse há, pelo menos, 32 anos, decorrente de posse anterior a
que sucederam;
10 — que esta posse é decorrente de ato jurídico perfeito, ampara
do pelo § 3.° do art. 156 da Constituição Federal;
11 — que, pelo Processo 0612/63. os réus pediram a regularização
da posse ao Estado, mediante aforamento. O Município, consultado so
bre seu interesse no imóvel, ficou silente;
12 — que, há tempos, tiveram a posse turbada por terceiros, e tive
ram ganho de causa na Justiça, não sendo possível que após 80 anos
venham a ser esbulhados sem indenização justa.
£ O RELATÓRIO. DECIDO:
As provas existentes nos autos, são suficientes para a decisão da
causa, sendo desnecessária a audiência de instrução e julgamento.
A preliminar argiiida pelos RR. entrosa-se com o mérito e será exa
minada ao longo desta sentença.
Os RR. na sua contestação alongam-sc no histórico da aquisição da
propriedade do imóvel objeto da demanda, embora reconheçam, expres2S

eamente, que o domínio foi transferido ao autor, por força de normas
legais e de disposição constitucional.
O reconhecimento de que a propriedade da ilha pertence ao Estado,
é feito pelos RR., às fls. 31 quando dizem:
“Quando o domínio das terras foi transferido pelo autor, em 1932,
os RR. já tinham a posse do imóvel, pelo menos há trinta e sete (37)
anos.”
Mais adiante, às fls. 33, declaram:
"Pelo Processo número 0612/63, os RR. pleitearam lhes fosse regu
larizada a posse da ilha concedendo-lhe o aforamento.”
Ora, quando os RR. alegam que pleitearam junto ao Estado “a
regularização da posse da ilha” e a concessão do aforamento, estão reco
nhecendo que a sua posse não estava regularizada e que, como é óbvio,
a propriedade era e é do Estado, tanto que a este requereram fosse conce
dido o aforamento.
Nem poderíam os RR. negar que a propriedade da ilha fluvial São
João, no rio Paraíba do Sul, pertence ao Estado, tendo em vista o que
dispõe o art. 5.° da Constituição Federal, “verbis”:
"art. 5.° — Incluem-se entre os bens dos Estados os lagos em ter
renos de seu domínio, bem como os rios que neles têm nascente e
foz, as ilhas fluviais e lacustres e as terras devolutas não compreen
didas no artigo anterior.”
Do mesmo modo, estabelece a Constituição Estadual, no art. 4.°,
inciso II:
"art. 4.° — Incluem-se entre os bens do Estado:
I — “Omissis".
II — As ilhas fluviais e lacustres e as terras devolutas situadas em
seu território, desde que não pertençam à União Federal.”
Os doutores são unânimes na interpretação do dispositivo consti
tucional, não fosse ele suficientemente claro:
Assim a opinião de HELY LOPES MEIRELLES:
“Essa reserva das ilhas das zonas limítrofes para a União, importa
reconhecimento de que as demais, das águas públicas interiores, perma
necem no domínio dos Estados-membros, à semelhança das terras devo
lutas que lhes foram transferidas pelo art. 64 da Constituição de 1891.”
("DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO” pág. 507.)
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Também a lição dc JOSÉ CRETELLA JUNIOR:
“Discute-se na doutrina, a respeito da natureza jurídica das ilhas.
Se pertcnceriam ao domínio público c nesse caso, mais especificamente,
a que título, ou integrariam o patrimônio de particulares, sendo pois
bens privados?
“Omissis”...

"O álveo constituirá ponto seguro de referência para a fixação da
natureza jurídica da ilha.
“Aplicando-se à hipótese o princípio civilístico acessorium sequitor
principale, completado pela máxima que rege o instituto da acessão —
principale trahit accesionem — concluiriamos, num primeiro exame.
que as ilhas têm a mesma natureza jurídica do alveus que as condiciona
e em função da qual existem. São seu acessório, c nesse caso, qualquer
ilha existente ou formada em massa d’água que nasce e morre em terras
privadas é bem privado, regido por princípios civilísticos, ao passo que
se integra no domínio público a ilha que é acessório de álveo que abriga
águas públicas.
"Motivos de interesse público, tais como a segurança nacional, na
vegação, comércio, indústria, ponto estratégico, podem alterar a situação
jurídica de uma ilha que, de particular, passará a pública, mediante o
instituto da afetação, ao mesmo tempo que, sendo público o seu regime
jurídico, nada impede que pela permissão ou concessão, seja utilizada
por particulares, em caráter privativo, desde que preencham os requi
sitos exigidos."
"Para outros autores, as ilhas, de um modo geral, integram os bens
privados do Estado."
(“DOS BENS PÚBLICOS NO DIREITO BRASILEIRO” págs.
160/161 — 1.* ed.).
Vejamos, ainda, o magistério de DIOGO DE FIGUEIREDO MO
REIRA NETO:
"Quanto às ilhas dos rios e lagos interiores, a Constituição as in
cluiu entre os bens dos Estados-membros. A boa interpretação está a
exigir a qualificação dessas águas interiores. Se fossem todas as águas
interiores, não existiríam ilhas no domínio privado; deve-se entender
o art. 5.° da Carta Federal, em sistema com o anterior, no inciso II,
para que se restrinja à qualificação de públicas tais águas internas. Real
mente, conforme o art. 5.°, a ilha fluvial ou lacustre será do Estadomembro desde que não seja da União, o que se pressupõe se situem em
águas públicas.” (“CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO", pág.
269 — 3“ ed.).
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Não, pode, portanto, haver qualquer dúvida de que em face do
mandamento constitucional e de disposição de lei ordinária, a proprie
dade da ilha situada no rio Paraíba do Sul pertença ao Estado.
Deve-se observar que desde 6 de dezembro de 1949, em despacho
exarado no Processo 461-49-SDI, o Secretário de Finanças do Estado
autorizou “a regularização de Leonor Cabral Barreira Cravo e Júlia
Cravo Jonnet (esta casada), como ocupante da ilha denominada "São
João”, com área de 96.800 m2, situada no rio Paraíba do Sul, no então
Distrito do Município de Barra Mansa, atual l.° Distrito do Município
de Volta Redonda, pelo pagamento da taxa de ocupação ânua de
Cr$ 1.200,00 cruzeiros antigos, ou seja, Cr$ 120,00 atuais.
O pagamento da taxa de ocupação acha-se em dia, sendo atuali
zada pelo Mem. JPI-77-5, de 12-01-1977, do Diretor-Geral, que fixou
para a citada ilha, 03 UFERJs mensais, ou seja, Cr$ 1.555,00, que
totalizam Cr$ 13.860,00 para o exercício de 1977, quitado pelo DARJ
n.° 19.289 de 24 de março de 1977 — Banerj Santa Luzia” (doc. de
fls. 08).
Vê-se que os RR. reconhecendo que a propriedade da ilha não lhes
pertencia e que a posse não estava regularizada, trataram de obter junto
ao Estado a permissão de uso, pagando a taxa de ocupação anual, o que
vem sendo feito desde dezembro de 1949, sendo o seu valor atual fixado
em 03 UFERJs. .
Não colhe o argumento de que quando a lei transferiu para o Es
tado o domínio das ilhas fluviais, os RR. já eram proprietários do imó
vel e o ato jurídico perfeito, bem como o direito adquirido, devam ser
respeitados.
É que a propriedade do Estado, no caso em espécie, advém de dis
positivo constitucional.
O .legislador constitucional não tem limitações. Não há direito
adquirido perante a Constituição. É óbvio que sendo a Constituição a
lei das leis, nada pode ser oposto a ela. Tudo a ela se submete, pois no
dizer de PAULINO JACQUES, "o Direito Constitucional é um Superdireito, não só porque emana, como direito positivo, do Poder Consti
tuinte, o “superpoder do Estado: (Egon Zwwig Die Lehe von Pouvoir
Constituant, s. 19/f; Recasens Siches, EI Poder Constituyente, pág. 25
e segs.) mas também porque domina os demais ramos do direito. Como
direito positivo, plasmado na Constituição, ele se origina do Poder Cons
tituinte exercido pelas Assembléias Constituintes que representam o
povo, com mandato especial e expresso para elaborarem a Lex Maxi
ma.” (“Curso de Direito Constitucional” pág. 15 — 6.* ed.).
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Como manifestação cie soberania, a Constituição é a vontade do
povo, e não tem obstáculos em suas determinações. Ninguém pode ale
gar direito contra a Constituição.
De qualquer modo, o fato de que os RR. pagam taxa de ocupação
anual em relação à ilha São João, representa o reconhecimento expresso
de que reconhecem a propriedade do Estado, pois que assim não fosse,
carecería dc sentido o pagamento que remonta aos idos de 1949.
Ninguém pagaria para ocupar a sua propriedade.
Estabelecido que a propriedade da ilha pertence ao Estado, resta
examinar a matéria relativa à posse.
/I ALEGAÇÃO DE ODE O ESTADO /AMAIS EXERCEU /I POSSE
O principal argumento da defesa é o de que o autor jamais exerceu
a posse direta do imóvel.
Argumentam que ‘'desde portanto, 1896, não há notícia de um
único dia cm que o autor lenha lido a posse do imóvel objeto da deman
da. Os RR. mantêm, desde essa época, em toda a sua plenitude, a posse
do referido imóvel.
A documentação anexada à contestação diz respeito ao domínio e
não à posse (fls. 39/97) até que este foi transferido ao autor, como os
próprios réus reconhecem.
A sentença na ação de despejo movida pelos RR. contra o arren
datário da ilha, |OÃO SOARES MONTEIRO (fls. 98/101), e o con
trato dc arrendamento de fls. 143, provam que, pelo menos, desde 1970
os RR. não tinham a posse direta da ilha, pois que esta pertencia ao
referido arrendatário. No documento de fls. 144, este afirma que era
locatário da ilha desde 1963 e pretende a indenização das benfeitorias
que realizou, "já que quando alugou a ilha nela havia apenas um capoeirão c que ela era alugada por Cr$ 50,00 por mês”.
Como quer que seja, o contrato de locação prova que a posse direta
era do locatário.
Como ensina ORLANDO GOMES “podem coexistir, portanto, sem
se anularem, duas posses sobre a mesma coisa. A situação não é a que
resulta de uma pluralidade de possuidores, possuindo em comum a mes
ma coisa pro indiviso. Neste caso, há composse. Mas no outro, há pos
ses paralelas”. ("DIREITOS REAIS" pág. 50 — 4.-' ed.).
Mais adiante afirma o exímio jurista: "o proprietário que desdobra
a relação possessória é possuidor indireto. Contcsta-se-lhe essa quali
dade. mas é evidente que a possui, pois não se lhe reeusa o direito de

defendê-la” (ob. cit. pág. 51).
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0 ponto nodal da controvérsia, c o de verificar se o autor exerceu
a posse direta do imóvel.
Negam-no, com veemência, os RR.
É mister, portanto, identificar de que maneiras pode ser exercida a
posse direta.
Nunca é demais relembrar as lições do sábio Professor de Gõtinge,
cuja teoria objetiva da posse foi adotada no nosso Código Civil.
“A questão da origem tem para a posse muito menos importância
do que para a propriedade; para "esta ela confunde-se completamente
com a questão da existência; aquele que quer provar a existência de
sua propriedade não pode fazê-lo senão proporcionando a prova de sua
origem ou do motivo que a engendrou — não se dá o mesmo com a pos
se, porque onde se trata da existência de um estado de fato que pode
ser demonstrado como tal, por exemplo, a existência ou a detenção de
uma cousa, não há razão para se remontar à sua origem.
"Omissis.. .”

“Para demonstrar a posse de minha casa, de meu gato, etc. não
tenho necessidade de provar que adquiri a posse; salta aos olhos que eu
a possuo. O mesmo pode-se dizer do campo que cultivei até hoje. Mas
que dizer da posse de um terreno que eu comprei no último inverno,
do qual recebi a tradição e que não cultivei até agora? Como provar
aqui o estado de minha posse? Vê-se nesse caso que não resta outro
remédio senão remontar-se até o ato de aquisição da posse.
"Omissis. ..”

Mas como tornar-se visível? É um erro assentar a aquisição da
posse exclusivamente sobre o ato de apreensão do possuidor; porque
assim não se pode evitar a condição da presença de um possuidor sobre
a cousa. a menos que não se prefira, como SAVIGNY, passar adiante
sem se importar com isso.”
"Omissis. ..”

"De todos os modos seria impor ao possuidor uma formalidade
inútil, obrigá-lo a transportar-se para junto da cousa a fim de adquirir
a posse da mesma, porque a simples vista da cousa — a apreensão não é
necessária para adquirir a posse — em nada muda a sua posição. Isso
é mais do que suficiente para designar o possuidor como proprietário de
fato.
“Omissis. . .”

Se resumirmos o resultado do estudo a que nos entregamos até aqui,
veremos que o ponto de vista “do poder físico, quanto à aquisição da
posse não resiste ao exame, nem no caso em que a posse se adquira
na ausência do possuidor sem que exista o poder, nem mesmo no caso
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em que a existência tivesse como conseqüência a aquisição da posse.
Em vez desse ponto de vista, apresentamos outro que é decisivo e que
designaremos pelas palavras: comprovação do fato da intenção de ser
proprietário. Torna-se possuidor todo aquele que já pôs ou faz pôr a
cousa em uma posição que corresponda a propriedade e que, deste modo,
assinala-a como pretendente à propriedade”.
“Omissis...”

Do que precede, resulta que a apreensão para as cousas imóveis
da espécie indicada, longe de dever ou de poder dar um poder físico
sobre a cousa, tem somente por fim comprovar a intenção das partes
de transmitir a posse. Seja qual for a definição que se dê à posse, quer
veja-se nela o poder físico, quer a exterioridade da propriedade, cm
todos os casos a apreensão aparece 'como um ato de pura formalidade,
nem mais nem menos que o pacto de duas partes litigantes no antigo
processo da vindicatio, ato esse que se poderá substituir por qualquer
outro, e ao qual se deveria até preferir a outro, sempre que fosse suscep
tível de dar ao fato a publicidade desejável; por exemplo, o anúncio
nas portas dos edifícios públicos ou jornais. (RUDOLF VON JHERING
in “POSSE E INTERDITOS POSSESSÓRIOS — págs. 210, 211, 212,
214 e 217.)
Como amplamente se verifica na lição do mestre, para a aquisição
da posse não é imprescindível que o adquirente o faça fisicamente, que
ele se transporte até a coisa e a veja. Essa é apenas uma das formas de
aquisição, mas não a única.
Como, afinal, se caracteriza a posse?
ORLANDO GOMES, com apoio em JHERING, nos dá a resposta:
“o que importa é o uso econômico, a destinação das coisas, a forma
econômica de sua relação exterior com a pessoa. Algumas coisas com
portam o poder físico porque podem ser guardadas, defendidas. Outras
porém, não o admitem, porque são livres c abertas. No entanto, uma e
outras podem ser possuídas. Segue-se que o chamado “corpus", no sen
tido do poder material da pessoa sobre a coisa é insuficiente, porque
não abrange todas as relações possessórias, mas somente, as que incidem
em bens que devam ser guardados. Adotando-se o critério da destinação
econômica, será fácil reconhecer a existência da posse, sem mesmo ter
a menor idéia de sua noção jurídica”. (Ob. cit., pág. 28.)
No caso dos autos, como se caracterizaria a posse do autor?
Vejamos, ainda, o magistério de ORLANDO GOMES:
“Admitida a concepção de JHERING, a posse vem a ser o exercício
de um poder sobre a coisa correspondente ao da propriedade ou de
outro direito real.” (Ob. cit., pág. 28.)
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Não é outro o entendimento de PONTES DE MIRANDA:
“A posse, no Código Civil, é o poder fáctico que corresponde ao
exercício (não o poder fáctico que é o exercício, ou consiste no exercí
cio), pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou pro
priedade (art. 485): considera-se possuidor todo aquele que tem de fato
o exercício pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio
ou propriedade.” (“TRATADO DE DIREITO PRIVADO”, vo!. 10,
pág. 73.)
Ora, os próprios RR. não negaram que em 6 de dezembro de 1949,
o Secretário de Finanças do antigo Estado do Rio de Janeiro “autorizou a regularização de LEONOR BARREIRA CRAVO c |1)L1A CRAVO JONNET, como ocupantes da üha denominada São |oão, com área
de 96.800 m2, situada no rio Paraíba do Sul, no então 8.° Distrito de
Barra Mansa, atual l.° Distrito de Volta Redonda, pelo pagamento
da taxa de ocupação anual de Cr$ 1.200,00 cruzeiros antigos, ou seja,
CrS 120,00 atuais” (fis. 8).
Na contestação os RR. afirmam "que pleitearam lhes fosse regula
rizada a posse da ilha, concedendo-lhes o aforamento.
Mas, na verdade, os RR. não provaram que o aforamento tenha se
concretizado.
ORLANDO GO.V1ES observa que “a enfiteuse só se adquire por
um destes modos: a transcrição, a usucapião e a sucessão hereditária.
Mas o título constitutivo pode ser: o contrato, o testamento, ou a sen
tença judicial. Daí dizer-se, por simplificação, que a enfiteuse se consti
tui em convenção, testamento e por usucapião". (Ob. cit., pág. 314.)
Conforme os próprios RR. reconhecem, o Estado-autor praticou
atos de disposição, ao regularizar-lhes a situação como ocupantes da
ilha mediante o pagamento de uma taxa anual.
Por conseguinte, ao assim proceder, estava o Estado-autor, exer
cendo ato possessório, conforme se vê em PONTES DE MIRANDA:
“O dispor da coisa já é exercício do poder de dispor da coisa. De modo
QUE IÁ SE ADQUIRIU A POSSE QUANDO SE ADQUIRIU, FACTICAMENTE, O PODER DE DISPOR DA COISA. RESULTA ISSO
DA PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA POSSE (art. 485).” (Ob. cit., pág. 159
— são nossos os grifos.)
Não procede, portanto, o argumento de que o Estado nunca teve a
posse da ilha objeto da ação.
A preliminar de carência da ação não tem cabimento.
E de se indagar sc o possuidor mediate tem ação contra o possuidor
imediato.
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Recorramos, ainda uma vez, ao mestre PONTES DE MIRANDA:
“O possuidor mediate tem a justiça de mão própria como tem a justiça
estatal: por uma ou por outra, exerce a ação possessória contra o pos
suidor imediato.”
“O possuidor imediato pode defender-se, extrajudicial ou judicial
mente, do possuidor mediato; porém o possuidor mediato também pode
se defender desse. O credor pignoratício vai fugir, de avião, com a coisa
empenhada, pode o devedor, possuidor mediato, desforçar-se (art. 502).”
(Ob. eit., pág. 515.)
Na verdade, o poder de disposição sobre a coisa foi perdido pelos
RR. quando, por força de disposição constitucional, perderam a proprie
dade da ilha. E, reconhecendo esta perda, trataram de regularizar, pe
rante o Estado, a ocupação do imóvel, e este a concedeu, mediante o
pagamento de uma taxa anual.
A aquisição da posse por parte do autor é incontestável pois, não
se restringindo a um ato físico, consubstanciou-se no exercício do di
reito de dispor, de deliberar, que é um ato de apossamento.
A propósito, é de se transcrever recentíssimo Acórdão da 5.“ Cânutra Cível do Egrégio 1.” Tribunal de Alçada do Estado, que tem inteira
aplicação ao caso em leia:
"Ação possessória c sua procedência, provido para tal fim o apelo,
pois não é de acolher-se a tese de que anteriormente não tiveram os
autores a posse, visto com a cláusula de imissão, contida na escritura
pública de venda, o princípio da possessio in absentia rei, o poder de
disposição, sem as pretensas restrições ao poder de fato, a affectio lenendi, a posse oculi et affectu, a posse em função do domínio, provado
e demonstrado este, tudo isso, sem falar-se noutros fatores relevantes,
nao admite se deixe de reconhecer a legitimidade do verdadeiro dominus, o legítimo titular, antes simples declarações de testemunhas e
comprovantes sem relevo c força de atuação como meio de aquisição
de certeza, ao extremo de contraporem-se a instrumento público solenizado perfeito e acabado. Decisão por maioria.” In “REVISTA DO DI
REITO DA PROC. GERAL DA JUSTIÇA” N.u 7/167.)
O eminente Relator designado, Juiz JOSÉ GOMES BEZERRA
CÂMARA, assim se pronuncia, em determinada passagem de seu douto
e judicioso voto:
"Mas, quanto à ausência de posse, anteriormente, pela A., é ques
tão bem mais delicada do que a muitos se afigura. Poder de fato —
dizem as leis, em seus textos; diz a doutrina; dizem quase todos. Mas
em que consiste esse poder de fato? Qual o seu Tatbestand? É a posse
um direito, ou um fato? Um fato nem se pergunta, afirma a esmaga
51

dora maioria em todo o mundo jurídico. Entretanto, GUSTAVO LENZ
indaga maliciosamente se adquire-se um fato. Não. O que se adquire é
um direito, ou segundo as suas próprias palavras: “der Besitz kann nur
erwor ben verden, well er ein Recht ist”. Em vulgar: a posse somente
se adquire, porque é um direito (Cf. “Das Recht des Besitzes”, pág. 97,
Berlim — I860).”
Mais adiante afirma: “Se é permitido pelos que podem permitir,
bem poderia dizer-se que se considera posse o poder de disposição, so-.
bre a coisa, direito ou seu exercício, fundado num título, ou aparência
suscetível de assegurar a sua proteção na ordem jurídica.”
E, ainda: “A possessio ficla que na conclusão de BIERMANN, que
ex professo tratou da matéria, ocorre sempre que der Besitzerrerb mit
dem Willendes Bisherigen Besitzes erfolgt. (“Traditio Ficta”, pág. 219).
Isso, por uma razão: é que o anterior possuidor se despoja de seu poder
de disposição, opera-se a Entwerung, expressão que nem os dicionários
encerram, mas suscetível de traduzir-se como demitir-se da posse, talvez
dessaisine, para quem gosta do francês saisine, do inglês seisin, de que
se ocupou MAITLAND. Transmitiu-se, transferiu-se, no caso, o poder de
disposição aos AA.”
E remata o doutíssimo Relator: "Pode-se adquirir um imóvel, um
rebanho, a milhares de quilômetros, lá nunca se foi e deles dispomos, e
nem por isso se deixou de ler sobre qualquer deles o que se convencio
nou chamar tecnicamente, posse, ou melhor, o que constitui posse, o
chamado poder de fato. Na espécie, dominus é o casal, a sociedade con
jugal, e pretende-se que este não é possuidor. Como não possui? Há de
ter o poder de disposição, pois res clamai domino, e poder de disposição
é de tal relevo que até na versão grega existe o seu equivalente — a diathepe.” (Ob. cit., págs. 168/169.)
Assim, é irrefutável que o autor exerceu a posse, estabeleceu o po
der de fato, de disponibilidade sobre a ilha, quando permitiu que os
RR. continuassem ocupando o imóvel, mediante o pagamento de uma
taxa de ocupação.
E ao cobrar uma taxa, ainda que módica, o autor, por esse meio,
estava afirmando a sua posse como a define JHERING: “a posse é a
relação de falo entre as pessoas e a cousa, tal como a ordena o fim para
o qual este se utiliza sob o ponto de vista econômico”. (Ob. cit. pág.
247.)
Ao permitir a ocupação da ilha, por parte dos RR., mas condicionando-a a um pagamento, o autor estava sublinhando o seu ato possessório.
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E ao fazê-lo, estava caracterizando um PERMISSÃO DE USO que,
conforme ensina HELY LOPES MEIRELLES, “é o ato negociai, unila
teral, discricionário e precário, através do qual a Administração Pública
faculta ao particular a utilização individual de determinado bem públi
co. Como ato negociai, pode ser com ou sem condições, gratuito ou
remunerado, por tempo certo ou indeterminado, conforme estabelecido
no termo próprio, mas sempre modificável e revogável unilateralmente
pela Administração Pública, quando o interesse público o exigir, dada
a sua natureza precária e o poder discricionário do permitente para con
sentir e retirar o uso especial do bem público”. (“DIREITO ADMI
NISTRATIVO BRASILEIRO”, pág. 478 — 4.a ed.).
Ao contrário do que os RR. sustentam, “a permissão de uso espe
cial de bem público, como ato unilateral e precário e trivial da Admi
nistração, é normalmente deferida independentemente de lei, autoriza
ção ou licitação”. (Ob. cit., pág. 479.)
Os RR. foram notificados administrativamente (fls. 10) e judicial
mente (fls. 06/12), mas não ate.ideram ao ato de rescisão da permissão
que lhes fora feita.
Em conseqüência, caracterizou-se o esbulho, pois a posse passou a
ser violenta e de má-fé, eis que, como já se viu, a permissão de uso pode
ser revogada a qualquer tempo, como ato discricionário da Administra
ção Pública.
Assim a Jurisprudência:
“A rescisão da concessão de uso de bem público pode efetivar-se
por iniciativa do Poder Público, por ato unilateral da Administração.
Notificado: portanto o concessionário, da rescisão do contrato, incumbelhe a devolução; deixando de fazê-lo, cabe a possessória.” (Ac. Un. do
TJSP. l.° Cám. Civ. in “JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA” vol. 6,
págs. 350/351.)
É pois, por todos os títulos, cabível a propositura da ação posses
sória, quando, como no caso em tela, os RR. se recusam a devolver o
imóvel que lhes foi permitido ocupar, a título precário.
A presente sentença envolve, também, o julgamento da medida cautelar incidente, de atentado.
A medida cautelar tem por fundamento o fato de que pelo autor
foi concedida a concessão de uso da ilha São João ao Município de
Volta Redonda, modificando-se, ilegalmente, o estado de fato da coisa.
A citação foi feita por precatória distribuída para a 21.“ Vara Cí
vel, tendo o Subprocurador Geral do Estado recusado receber a citação,
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zação Judiciária, a precatória deveria ser redistribuída para uma das
Varas da Fazenda Pública.
A citação foi nula, mas o Estado compareceu e contestou “opor
tuno tempore” eis que, em face da nulidade evidente, o prazo para a
resposta não fluiu.
A toda a evidência não se configurou o atentado. Não houve qual
quer inovação ilegal no estado de fato.
É necessário lembrar que foi concedida a reintegração liminar, è
que pelo despacho de fls. 220/221, foi reconsiderado o despacho de
fls. 131, que determinara a paralisação das obras na referida ilha.
Ora, a concessão de uso feita ao Município não prejudica em nada
os RR. porque, é claro que se estes forem vitoriosos na demanda, a
posse da ilha lhes será restituída e a concessão de uso não poderá ser
usufruída pela Municipalidade.
Quanto ao fato de que as obras estão sendo realizadas, elas decor
rem da faculdade ínsita na própria liminar, não havendo pois, qualquer
modificação ilegal no estado de fato, conforme está no citado despacho
de fls. 220/221.
Aliás, a liminar tem o respaldo da decisão da Egrégia 6.a Câmara
Cível do Tribunal de Justiça (fls. 231/234) que, julgando Reclamação
contra a mesma, conheceu do recurso e julgou-o improcedente.
Colhe-se no Venerando aresto que os RR. “são, pois, meros precaristas da posse em litígio, e conseqüentemente, vulneráveis à reintegração
liminar...”
No voto em separado do Desembargador PEDRO AMÉRICO
RIOS GONÇALVES, está mencionado que “os reclamantes pagam a
taxa de ocupação ao Poder Público Estadual, reconhecendo, em princí
pio, a existência de uma posse precária, nos termos dos arts. 486 e 487
do Código Civil. Assim, após a notificação do Estado, deferiu o Dr.
Juiz a medida liminar pleiteada, o que não caracterizou abuso de poder
ou subversão da ordem legal do processo”.
Nada existe, como se vê, de atentatório ao direito dos RR. , ou
qualquer inovaçao ilegal no estado de fato, pois que as obras efetuadas
decorrem de autorização judicial, corroborada por decisão do Egrégio
Tribunal “ad quem”.
Face ao exposto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo pro
cedente a ação para reintegrar, definitivamente, o autor na posse da ilha
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“São João”, situada no rio Paraíba do Sul e improcedente a medida
cautelar de atentado, condenados os réus da 1.“ ação nas custas c hono
rários de advogado que fixo em 20% sobre o valor das perdas e danos
que venham a ser apurados, e os autores da medida cautelar, nas custas
e honorários de advogado que fixo em Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzei
ros).
P.R.I.
Volta Redonda, 26 de agosto de 1979.
NILSON DE CASTRO D1ÃO
Juiz de Direito

35

Juízo de Direito da
2.° Vara Cível
Comarca de Petrópolis
Proc. n.° 53.905

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE
CONTRATO C/C PERDAS E DANOS —
Reconvenção, pretendendo o ressarcimento
dos prejuízos tidos com a obra. O contrato
não joi cumprido pela contratada por cul
pa sua, conforme se apurou em prova peri
cial. Não vale, pois, a alegação de existên
cia de força maior escusaiiva. Não proce
de, portanto, a pretensão da reconvenção.
(Sentença do Juiz dè Direito Jessé Torres
Pereira Júnior, confirmada por unanimida
de por acórdão da 5.a C. Cível do TJRJ,
na Apelação n" 36.846)
SENTENÇA

1. Ação de procedimento comum ordinário proposta por CLÁU
DIO ROBERTO CONTADOR em face de SICAL — SOCIEDADE
INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO LTDA., qualificados a fls.
2, com o fim de rescindir contrato de prestação de serviços e compelir a
empresa ré a indenizar perdas e danos decorrentes de alegado inadimplemento contratual.
2. A inicial, instruída com os does. de fls. 5/10, relata que:
a) aos 29/03/82, o suplicante celebrou com a suplicada contrato
pelo qual esta se obrigou a perfurar, cm terreno da residência do pri
meiro, um poço tipo cisterna c artesiano;
b) a ré iniciou e abandonou a perfuração do poço quando atingia
vinte metros de profundidade, alegando, verbalmente, que não tinha
capacidade técnica para continuar;
c) a empresa sabia da existência de lençol d’agua no terreno do
autor à profundidade de 22 metros, porque no mesmo terreno existe
outro poço em que há água nessa profundidade, tanto que garantiu.
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nos termos da cláusula primeira do acordo, a entrega de poço com ca
pacidade para armazenar 12 mil litros por dia;
d) o pacto não previu prazo para a conclusão da obra, daí o re
querente haver notificado a firma, através de carta remetida pelo Car
tório do 4.° Ofício desta Comarca, dando-lhe cinco dias para reiniciála e trinta para ultimá-la, a partir de 07-01-83;
e) a ré respondeu, por carta encaminhada pelo l.° Ofício de No
tas da Comarca, que o contrato já estava tacitamente rescindido “em
razão das condições técnicas adversas para o prosseguimento do traba
lho”, com o que confessou o abandono da obra.
3. Citada na pessoa de seu representante legal (fls. 16), a ré con
testou o pedido e reconveio.
4. Na reconvenção (fls. 18/20), argüiu que:
a) propunha ação de procedimento ordinário para cobrar o preço
dos serviços executados e não pagos pelo autor reconvindo, cumulando
o pedido com perdas e danos;
b) a perfuração do poço era de resultado aleatório, porque de
pendia exclusivamente da sorte;
c) confiara na informação do proprietário do terreno, segundo a
qual este era de fácil escavação, porquanto de formação regular, a par
de existir outro poço próximo com idênticas características;
d) a realidade do terreno era outra, lendo sido encontrada ca
mada de granito de perfuração quase impossível, “a não ser por meios
técnicos altamente sofisticados”, do que não dispunha a empresa;
e) o trabalho teve de ser definitivamente sustado ante a presença
de gases no poço até então perfurado, a qual chegou a provocar intoxi
cação em um dos empregados;
f) "fatos dessa natureza, inclusive com óbitos, são por demais co
nhecidos na Comarca, resultando du exalação de gases em perfuração
de poços”;
g) o reconvindo recusou-se a pagar o valor dos serviços executa
dos até a paralisação, o que deu causa à resilição do contrato “em face
da teoria da imprevisibilidade”, aplicável “quando sobrevêm aconteci
mento imprevisto, imprevisível c inevitável, ameaçando de prejuízo o
patrimônio do sujeito passivo da obrigação”.
5. Na contestação (fls. 22/26), sustentou a ré que:
a) era inepta a inicial, posto que o contrato já fora desfeito e não
havia perdas e danos a compor, seguindo-se que a “demanda está fora
da angulação processual, uma vez que o art. 159 do CC, fundamento do
pedido, é inaplicável à espécie”;
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b) no mérito, não está obrigada a reparar dano algum porque do
serviço executado não resultou prejuízo presente ou futuro à proprie
dade do autor;
c) o contrato não foi integralmente cumprido por motivo de força
maior;
d) a cláusula segunda da avença estabelecida que a parte artesiana
do poço seria perfurada até a rocha existente, pelo que não poderia o
autor exigir que fosse além;
e) a existência de gases nocivos à saúde humana configura a teo
ria da imprevisão, “posto que a ré não se obrigou a empregar equipa
mentos sofisticados de altíssimo custo, os quais não possui, para traba
lhar nestas condições adversas e que não foram objeto do contrato”;
f) o autor é quem deve à ré 45 horas de trabalho de perfuração
de 22 metros, custo de mão-de-obra de quatro horas e colocação de seis
manilhas, pelo que nada pagou.
6. Sobre a contestação, disse o autor (fls. 29/38) que:
a) a preliminar de inépcia era descabida, uma vez que contrato
bilateral e oneroso não pode ser rescindido por declaração unilateral de
vontade, valendo suas disposições até decisão judicial, em respeito ao
princípio do pacta sunt servanda;
b) a ré confessa sua inidoneidade profissional e o inadimplemento
contratual, porque o objeto do contrato foi a perfuração de um poço,
qualquer que fosse o método ou o equipamento que devesse ser empre
gado;
c) a ré poderia subempreitar a parte da obra cuja execução fosse
especializada, e não “abrir um buraco enorme no terreno do autor e
abandonar a obra”;
d) a ré deveria estar afeita a perfurações do tipo da que foi con
tratada, não sendo imprevisível o enconrto de obstáculos naturais em
obras do gênero;
e) o prejuízo do autor resulta da necessidade deste vir a contratar
outra firma para executar o serviço, a preço evidentemente majorado,
podendo a diferença entre o valor do primeiro contrato, abatidos os
serviços executados, e o do segundo contrato ser estimado por perícia;
f) antes de contratar a ré, o autor dispunha do orçamento de outra
empresa (fls. 34/38), que garantia perfuração de 40 a 100 metros, in
cluindo a utilização de sonda e outros equipamentos, desprezando-o,
todavia, para acolher a proposta da ré, de preço inferior.
7. Sobre a reconvenção, argumentou o autor reconvindo (fls. 40/
44) que:
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a) a ré reconvinte carece de ação porque, a teor do art. 1.092
do CC, nenhum dos contraentes, nos contratos bilaterais, pode exigir,
antes de cumprida sua obiigação, o implemento da do outro, sendo certo
que o contrato estabelecera que a primeira prestação do preço somente
seria devida quando a perfuração encontrasse água, e as demais, ao tér
mino da perfuração e da entrega do poço em perfeito funcionamento,
o que jamais ocorreu;
b) inaplicável a teoria da imprcvisão no caso, porque fora a pró
pria reconvinte quem estipulara, no contrato, a profundidade em que se
ria encontrada água, depois de haver examinado o local e concluído que
teria condições para realizar o serviço, sendo de notar-se que o instru
mento do contrato é uma carta-proposta datilografada em papel tim
brado da própria empresa, à qual o autor reconvindo apenas apôs seu
"de acordo’’.
8. Saneador a fls. 57, do qual o autor pediu reconsideração para
que incluísse a produção de prova pericial (fls. 60/61), o que foi defe
rido a fls. 62.
9. Perito e assistentes técnicos compromissados a fls. 74/76; as
jartes formularam quesitos a fls. 67 e 70.
10. Laudo, subscrito pelo perito e por ambos os assistentes téc
nicos, a fls. 81/88, concluindo que:
a) "Segundo o contrato de fls. 5, a firma ré propôs-se a perfurar
um poço misto, tipo cisterna (ou cacimba), até que fosse encontrada
rocha. Deste ponto em diante a perfuração seria a empregada para po
ços artesianos, o que nos faz crer seriam utilizadas máquinas perfuratrizes apropriadas... Entendemos que o trabalho proposto estaria con
cluído, no caso de ser atingida a meta descrita no contrato... A meta
proposta é tecnicamente viável, entretanto não pode ser garantida a exis
tência de água no local escolhido”;
b) "... o único prejuízo do autor deve-se ao fato de ter, até o
momento, em seu terreno, um buraco aberto, que gera uma expectativa
de acidentes, como desmoronamento e eventuais acidentes com crianças
e pessoas desavisadas, ou animais. Do momento em que o poço for
fechado, deixará de existir qualquer perigo, inclusive eventual desvalo
rização do terreno, uma vez que o poço foi perfurado no vértice esquer
do do terreno, junto à testada e próximo a outro poço já existente”;
c) "Para testarmos a presença de gases no interior do poço, usa
mos uma cobaia, largamente utilizada pelos mineiros no interior das ga
lerias de escavações de minérios, ou seja, um passarinho em uma gaiola.
Fizemos descê-lo o tempo suficiente para matá-lo, caso existissem ga
ses... o resultado foi negativo... caso houvesse emanações de gases,
39

estes perdurariam no fundo do poço, por serem mais pesados que o
oxigênio, exceto se fossem de metano, hipótese que julgamos pouco pro
vável”;
d) “A queixa da firma ré pode ser atribuída ao próprio efeito
fotossíntese, isto c, a emanação do dióxido de carbono por parte das
plantas que se acumulam nos fundos de vales e, no caso, do poço. . .
neste último, o acúmulo é maior por falta de ventilação. Assim, o ope
rário. pela manhã, ao entrar no poço, poderia sentir um pequeno malestar. Para contornar o problema, bastaria o uso de um ventilador";
e) “.. . para os 20 metros perfurados, o custo total é, nesta data,
de CrS 380.000”.
11. A fls. 90 o assistente técnico do autor veio ressalvar que dis
cordava do laudo tão-somente na parte relativa aos prejuízos decorren
tes da inexccução do contrato, os quais estimou em CrS 1 .979.557, já
abatido o custo dos serviços efetivamente realizados.
12. A fls. 95, a ré requereu a intimação do perito e dos assisten
tes técnicos para esclarecimentos adicionais, os quais foram atendidos
pelo louvado do luízo a fls. 97.
13. O autor nada opôs à prova técnica (fls. 99).
14. A ré requereu novo pronunciamento do perito a fls. 101/102,
ao que este respondeu a fls. 104/105, para retificar que o poço rece
bera revestimento até a altura de 6 metros, e não de 3, como constara
do laudo, com o que o valor do serviço executado deveria ser elevado
para CrS 430.000.
15. Designada data para a audiência de instrução e julgamento,
requereu a ré fossem respondidos por seu assistente técnico quesitos su
plementares, quanto às características de gás metano, o que foi deferido
(fls. 111).
16. Na audiência, respondidos os quesitos, colheram-se os depoi
mentos pessoal do autor e de três testemunhas arroladas pela ré (fls.
119/124). Em alegações finais, as partes reportaram-se aos pedidos de
duzidos nas peças vestibulares e às respectivas razões, expendidas ao
longo da instrução e cotejadas com a prova oral (fls. 118).
É o relatório.
EXAMINADOS, DECIDO.
17. O empenho das partes e de seus patronos não é proporcional
à simplicidade e ao reduzido valor da demanda, que se limita, em ver
dade, a um confronto entre o princípio do pacta sunt servanda e a cláu
sula rebus sic stantibus, que se pretende aplicável ao contrato gerador
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do conflito. Vale, contudo, como demonstração de alto espírito profis
sional que deve animar os advogados, qualquer que seja a causa que lhes
caiba patrocinar.
18. Estivera a lide ajuizada no contexto histórico da década de
1930 e defrontar-se-ia o julgador com graves embaraços. À época, Hahne
mann Guimarães ainda resistia à tendência, que então ganhava corpo,
de compatibilizar-se a vetusta cláusula romana com o rigor contratualista que o Código Civil de 1916 absorvera do Código de Napoleão do
início do século XIX, modelo de todas as codificações contemporâneas
no campo do direito privado. Advertia o eminente civilista que “só a
impossibilidade absoluta do cumprimento da obrigação pode tornar ine
ficaz o contraio; execução onerosa não se equipara a impossibilidade.
No direito brasileiro, domina o princípio pacta sunt servanda". Em
1938, porém, viria o Supremo Tribunal Federal decidir que “a regra
rebus sic stantibus não é contrária ao texto expresso da lei nacional”.
19. Hoje, mercê de intensa elaboração doutrinária e jurisprudên
cia!, a matéria carece de maior dificuldade, posto que já assentadas as
vigas mestras de sua aplicação. Está a cláusula rebus sic stantibus, pro
jeção da teçria da imprevisão aventada pela ré e reconvinte, definitiva
mente acolhida como forma de revisão dos contratos, desde que obseivados, em síntese, os seguintes critérios, não esquecidos de que a pedra
angular de nosso sistema obrigacional é ainda o princípio de que o contrato faz lei entre as partes:
a) flutuações econômicas e de mercado não devem constituir motivo habitual para a invocação da regra excepcional para alterar o pac
tuado;
b) a álea ordinária, previsível ou suportável, é de risco inerente
a todo contrato, daí ser a aplicação da rebus sic stantibus restritiva, ca
suística e não extensiva;
c) o acréscimo no custo operacional do serviço não propicia, por
si só, a revisão do preço ou a resolução do contrato, prevalecendo a
lição de Francisco Campos, para quem álea extraordinária é aquela que,
sc tivesse sido prevista, teria impedido a formação do contrato nos ter
mos cm que o foi;
d) somente a mutação, inesperada e violenta, das condições de
execução do contrato, característica de força maior, justifica a revisão
de modo a dividir entre os contraentes os ônus decorrentes de tal área
extraordinária;
e) a álea que enseja a aplicação da rebus sic stantibus é de ordem
a tornar iníqua e ruinosa a prestação, acarretando lucro exorbitante e
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injuslo para o credor e gravame insuportável para o devedor, importan
do examinar a boa-fé dos contraentes quanto à impossibilidade de have
rem previsto a superveniência de tais condições, quando da avença.
20. Balizado por tais parâmetros, que zelam pela segurança e
estabilidade das relações obrigacionais, extrai-se do processado, com
tranqüila certeza, ser imprópria a aplicação da cláusula rebus sic stanitibus ao contrato ajustado entre os litigantes. E assim se conclui não
apenas com fulcro nas demais peças dos autos, se não que pelo relato
das testemunhas trazidas pela própria ré e rcconvinte, a saber:
a) Mariano Veloso de Oliveira, que trabalhou na perfuração do
poço e milita nessa atividade há quarenta anos, disse, quanto à existênga de gases, que já encontrou problemas semelhantes antes, “os quais
São contornáveis justamente pela paralisação do serviço por 3 ou 4 me
ses, até que o gás saia e os trabalhos sejam retomados normalmente...
e já participou de serviços em que a perfuração teve de ser temporaria
mente interrompida em face da presença de gases, e depois retomada
e concluída com êxito...; que a pedra encontrada na perfuração do
poço era dura e bem firme, mas certamente teria sido cortada com os
próprios instrumentos de que dispunham os operários, se não fosse o
problema do gás” (fls. 119/129);
b) Moisés Leite da Cunha, que também trabalhou na perfuração
do poço e tem dezessete anos de experiência no setor, asseverou ser
“previsível, para quem trabalha no ramo de perfuração de poço, encon
trar gases durante a perfuração” (fls. 121);
c) Francisco José de Brito, filho do dono da firma ré, que teve
de ser medicado em razão da aspiração dos gases e trabalha há quinze
anos em perfuração de poços, disse que "não tentaram realizar o ser
viço com máscaras”, acrescentando, em resposta a perguntas do patrono
da ré, ser do “conhecimento comum dos profissionais que trabalham
em perfuração de poço o de que é possível, eventualmente, encontrar-se
gás no poço a ser perfurado...; qüe é possível o emprego de máquinas
na perfuração.. .; que não houve rescisão do contrato, porque a inten
ção da firma era a de reiniciar o serviço em março ou maio seguinte”
(fls. 122).
21. As petições subscritas pelo combativo advogado da ré c reconvinte contêm implícitas, porém claras, confissões de que o achado
de gases na perfuração de poços tipo cisterna ou artesianos é fato até
corriqueiro para os profissionais do ramo, tal como ilustrado na reconvenção de fls. 19 — “Fatos dessa natureza, inclusive com óbitos, são
por demais conhecidos na Comarca, resultando da exalação de gases
em perfuração de poços...”. Estranhável e grave, à vista de tamanha
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previsibilidade, que os empregados da ré trabalhem sem qualquer “equi
pamento de segurança, como capacete, luva ou máscara”, como contou
o mesmo Francisco José de Brito a fls. 122.
22. O despreparo técnico da firma ré é igualmente confessado
em seus arrazoados, como no de fls. 25, em que admite haver sido indu
zida pelo autor a acreditar em que haveria condições propícias ao tra
balho, o que equivale a dizer que teria sido o autor, leigo, quem onentou a empresa, supostamente especializada, sobre onde e como perfurar,
com a promessa de que nenhum obstáculo encontraria para realizar o
serviço sem sobressaltos. Chegou a ré a lamentar, a fls. 19, de se haver
deparado, na escavação do poço, com “o inverso do que lhe havia sido
garantido" pelo autor.

23. Indisfarçável a inconseqüência com que se comportou a fir
ma ré diante de providências e responsabilidades que lhe competiam,
por fatos que não podia desconhecer, posto que consabidos de quantos
operam no ramo, incluindo seus próprios empregados. Desenhada em
cores vivas a culpa — negligencia, imprudência e imperícia concomi
tantes — da ré e rcconvinlc pela inexecução do contrato.
24. A presença de gases, e de rocha — esta prevista no contrato
textualmente, tanto que a cláusula segunda da carta-proposta redigida
pela ré a cia faz expressa menção — constitui álea ordinária, perfeitamente previsível, em obras de perfuração de poços. Se o custo para
enfrentar e resolver os problemas decorrentes da presença daqueles ele
mentos é agravado, tal deveria c poderia ser computado na estimativa
do preço, o qual foi arbitrado pela ré.
25. Por isso mesmo é razoável duvidar-se da boa-fé da empresa
ré e reconvinte ao oferecer serviços por preço inferior ao calculado por
outra firma especializada, mormente porque dividiu o pagamento em
três parcelas, a primeira das quais vencendo-se com o mero achado de
água, independentemente de estar ou não o poço em condições de servir
à sua finalidade de armazenar e abastecer. Forma de pagamento esta
bem diversa daquela minutada a fls. 36, pela firma desprezada pelo
autor, ou seja, um sinal na aceitação da proposta, mais quantia de igual
valor "ao término do poço”, e o restante “aos 30 e 60 dias do término
do poço”. Na primeira modalidade de pagamento, verifica-se que o
autor deveria pagar Cr$ 968.000 sem saber se teria o poço adequada
mente construído. Na segunda, o autor pagaria Cr$ 300.000 para ver
iniciarem-se os trabalhos, e somente integralizaria o saldo do preço glo
bal do serviço uma vez entregue o poço cm funcionamento.
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26. Os prelextos da empresa ré para abandonar a obra e descumprir o contrato tampouco poderíam encontrar guarida no laudo pericial,
a que aderiu seu próprio assistente técnico. Irrelevante que os gases
existentes no poço fossem dióxido de carbono ou metano (turfa), já que
importa ao deslinde da questão se tal existência seria ou não previsível
e contornável tecnicamente. E o era, tanto previsível, quanto contornável. E tanto no dizer técnico da perícia (fls. 84), quanto no afirmar
empírico dos operários da ré (fls. 119 e 122), de modo a tornar dispen
sável a última das involuntárias confissões por esta cometida, quando,
nas alegações finais de fls. 118v, revela que o autor logrou arrematar
a obra com outra firma, assentando, assim, em definitivo, que a perfu
ração do poço era, como sempre fora, viável e exeqüível.
27. Com razão o laudo no que entende que o autor nenhum pre
juízo sofreu quanto ao seu patrimônio (fls. 84). Todavia, no que con
cerne ao implemento da obrigação, teve o autor de suportar o paga
mento de um preço que se tornou maior em virtude do inadimplemento
da ré na execução do serviço contratado. Este o custo estimado pelo
assistente técnico do autor a fls. 90. O valor ali arbitrado deve ser reti
ficado apenas para dele ser subtraída a diferença a maior apontada pelo
louvado do Juízo a fls. 105, com o que a ré deve indenizar o autor pela
quantia de Cr$ 1.929.557, já que é inegável que o contrato não foi
cumprido por culpa e omissão voluntária da ré, resolvendo-se a obriga
ção em perdas e danos, exatamente como impõe o art. 159 do Código
Civil.
28. De lodo o exposto, julgo procedente o pedido de CLÁU
DIO ROBERTO CONTADOR, para declarar rescindido o contrato que
celebrou com SICAL — SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONCRETO
ARMADO LTDA., e improcedente o pedido reconvencional por esta
formulado.
29. Condeno a ré e reconvinte ao pagamento ao autor e reconvindo da importância de Cr$ 1.929.557, corrigida monetariamente a
partir da citação, e acrescida dos juros legais, bem assim das custas pro
cessuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por
cento) sobre o valor das ações.
P.R.I.
Petrópolis, 15 de outubro de 1984.
JESSÊ TORRES PEREIRA JUNIOR
Juiz de Direito em Exercício na
2.“ Vara Cível
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Sétima Vara de Falências
e Concordatas
Rio de Janeiro
Proc. n.° 1.520

AÇÃO REVOCATÔRIA — Aplicação da
doutrina da despersonalização jurídica da
sociedade comercial participante de um
mesmo "Grupo de Empresas”, se uma des
sas sociedades vier a praticar atos abusivos
ou fraudulentos em benefício do ‘‘Grupo”
— Disregard doctrine. Legitimidade ativa
da Massa Falida da controladora para
pugnar a desconstituição dos atos acoimados de lesivos aos interesses da massa cele
brados dentro do termo legal da falência de
uma controlada. Procedência.
(Sentença do Juiz de Direito Paulo Gustavo
Rebêllo Horta)

SENTENÇA
Vistos e examinados estes autos em que a MASSA FALIDA DA
CAPEMI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. propõe a
presente AÇÃO REVOCATÔRIA em face da EREVAN ENGENHA
RIA S/A e CAPEMI IMOBILIÁRIA LTDA. visando a desconstituição
de Escritura de Cessão de Crédito com Sub-rogação e Garantia Hipote
cária. celebrada em l.°-03-83 e da Escritura de Dação em Pagamento
e Quitação de Dívida Hipotecária, celebrada em 19-05-83.
Alegou a autora que tais atos foram praticados dentro do termo
legal da falência, decretada em 10-06-83, sendo que o primeiro pro
testo se deu em 19-10-82. Pela primeira escritura, a CAPEMI IMOBI
LIÁRIA LTDA., praticando ato gratuito, tornou-se cessionária de cré
dito de Cr$ 290.194.554,30, que a 1“ Ré, EREVAN ENGENHARIA
S/A, dizia possuir junto à AGROPECUÁRIA CAPEMI, em público c
notório estado de insolvência. Em garantia foram hipotecados três imó45

veis de propriedade da CAPEMI IMOBILIÁRIA LTDA., descritos.
Pela segunda Escritura, onde o Sr. Ademar Messias de Aragão repre
sentou a Agropecuária, a autora e a Capemi Imobiliária, a CAPEMI
ADMINISTRAÇÃO, digo IMOBILIÁRIA LTDA., já decretada a falên
cia da AGROPECUÁRIA CAPEMI, deu em pagamento da dívida, acres
cida de mora e multa contratual, à l.“ Ré, EREVAN ENGENHARIA
S/A, os imóveis dados em hipoteca pelos valores que estimaram.
A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 8 a 39.
Citada regularmente, a 1.» Ré, EREVAN ENGENHARIA S/A,
ofereceu longa contestação de fls. 54/119, com os documentos de fls.
120 a 186, argüindo duas preliminares: A primeira da inépcia da peti
ção inicial com suporte no artigo 295, parágrafo único, inciso II, do
Cód. de Processo Civil, por que não aludiu a autora, segundo afirma
a 1." Ré, ao prévio concerto das partes no sentido de fraudar os credo
res da massa falida, fazendo menção à mera ineficácia dos atos, suge
rindo o embasamento do pedido no art. 52 da Lei de Quebras. No
entanto — afirma — não pede a autora uma sentença declaratória, que
daria nexo lógico entre a causa pelendi e o pelitum, mas sim uma sen
tença constitutiva negativa, viciando o silogismo da inicial. A segunda,
procurou indicar a carência da autora à ação proposta sob o ângulo
da ilegitimatio ad causam e da impossibilidade jurídica do pedido. Sob
o primeiro fundamento, assegurou que quem participou dos atos impug
nados foi a CAPEMI — IMOBILIÁRIA LTDA., que não faliu nem se
dissolveu, gozando de sua própria personalidade, distinta da de seus
membros, e desfrutando de autonomia e capacidade jurídica para con
tratar em nome próprio com terceiros, apta a adquirir direitos e contrair
obrigações. Também focalizou a obrigatoriedade da interpretação res
tritiva das normas da Lei de Falências e entre essas a dos artigos 52 e 53
que, ao se referirem ao "DEVEDOR, estão aludindo, especificamente,
AO FALIDO” e não a terceiros. Sob o segundo fundamento, trazido
com envolvimento no último argumento da Lei se referir ao falido como
o devedor, disse que a lei só prevê a possibilidade da declaração de
ineficácia ou revogação em relação aos contratos do falido e — concluiu
— como os contratos impugnados não são da falida, mas sim de ter
ceiro, a pretensão não está prevista, sequer em abstrato, no ordenamento
jurídico falimentar.
No mérito, além de agitar novamente as alegações das preliminares,
que argüiu, a l.“ Ré assegurou ter sido normal a celebração dos atos
impugnados, que não atentaram contra os estatutos da Imobiliária
Capemi Ltda., notadamente por que — como afirmou — deixou ela
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(Ré) de exercer o seu direito de retenção das benfeitorias na sua quali
dade de construtora do prédio da Rua Bambina n.° 130, contemplado
pela Lei n.° 4.591/61, tão logo a AGROPECUÁRIA CAPEMI se tor
nou inadimplente, e poderia também executar as promissórias represen
tativas da dívida, porém, para atender “a conveniência comercial do
SISTEMA CAPEMI”, concordou com a transferência dos imóveis da
AGROPECUÁRIA para a CAIXA DE PECÚLIOS, sem que nisso hou
vesse má-fé ou locuplelamento.
Objetou, por fim, que a Dação em Pagamento não fora um ato
gracioso e que os efeitos da falência da filiada não se estendem à “hol
ding”, da mesma forma que a falência da "holding” não se estende à
filiada.
Em réplica, refutando as alegações da 1." Ré, sustentou a autora
seu pedido inicial, aduzindo que a Massa tem legitimidade ativa para
a presente ação; que o negócio fora praticado dentro do termo legal da
falência; que um credor fora beneficiado com a liquidação do crédito
no termo legal da falência, por meio de dação em pagamento, rompendo
a “par condicio creditorum”; que houve efetivo prejuízo para os credo
res, e que a ré tinha pleno conhecimento da insolvência das empresas do
GRUPO CAPEMI. Juntou os documentos de fls. 206 a 236.
Sobre os documentos, manifestou-se a l.“ Ré a fls. 239/259, ofi
ciando a Douta Curadoria de Massas Falidas a fls. 260/216v.
A 2? Ré, CAPEMI IMOBILIÁRIA LTDA., ofereceu contestação
a fls. 269/274, fora do prazo legal (certidão de fls. 372), pugnando pela
improcedência da ação, reportando-se às alegações da 1“ Ré, e a falida,
com a razão social de CELEC EMPREENDIMENTOS LTDA., prestou
as informações de fls. 276/277, propiciando nova fala da autora a fls.
281/283, com juntada dos documentos de fls. 284 a 286.
A fls, 292, o então Titular da Vara determinou a paralisação do
feito pelas razões ali expendidas, prosseguindo-se por ter cessado o mo
tivo da paralisação, com a juntada pela autora do Acórdão (fls.-298/
305) da Egrégia Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, que
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto contra
a sentença dccrctatória da falência da Capemi Administração e Partici
pações Lida.
Novamente, manifestaram-se as partes e o Dr. Curador de Massas
Falidas, juntando a autora novos documentos de fls. 329 a 359, sendo
dado às partes a oportunidade de falarem sobre os mesmos (fls. 363,
373).
Instada pelo despacho de fls. 362, a autora desistiu da produção
de provas orais (fls. 365/366), propiciando a que, estando devidamente
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instruídos o pedido e a contestação, pudesse ser feito o JULGAMENTO
DE PLANO, por ser suficientes as provas produzidas, a teor do que
dispõe o artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil.
II — FUNDAMENTAÇÃO
1.

REJEITO AS PRELIMINARES.

A primeira, sobre a argüida inépcia da inicial, lastreada no apon
tado üogismo entre o objeto imediato, a causa petendi c o próprio pelilum, não pode ser acolhida, eis que não identificada a existência de tal
ilogismo. É que a peça exordial narrou com acerto e síntese o fato e
a lesão no direito subjetivo apontado pela autora, sendo inteiramente
desinfluente, dentro do vigente ordenamento jurídico pátrio, a menção
dos dispositivos aplicáveis ao fato, já que a lei instrumental elencou ex
pressamente os requisitos indispensáveis que deve conter a petição ini
cial (art. 282 do CPC), e, ao mencionar a causa petendi, os fatos e
fundamentos jurídicos do pedido (art. 282, III), não obrigou a indica
ção dos dispositivos ou leis aplicáveis ciente de que tal atribuição é do
juiz, compondo o conflito, segundo a vetusta e conhecida regra: damihi
factum; dabo tibi jus. Já a segunda, envolvendo duplo fundamento, ile
gitimidade ativa ad causam e impossibilidade jurídica do pedido, com
incursão também no mérito, amparada na prevalenle e principal susten
tação de que a autora não participara dos atos impugnados, celebrados
que foram entre a CAPEMI IMOBILIÁRIA LTDA. e ela, l.“ Ré, sob
alegação de que ambas são dotadas de personalidade jurídica própria,
não são insolventes ou falidas e, sobretudo, aptas a adquirir direitos e
contrair obrigações, merece melhor exame.
Inobstante a culta e bem elaborada argumentação, habilmente de
senvolvida na contestação da 1“ Ré, forçoso é reconhecer que o tema
comporta posicionamento doutrinário, com acatamento jurisprudencial.
oposto ao ali veementemente defendido, sobre a atuação do chamado
"Agrupamento de Empresas”, mais especificamente da interferência eco
nômica, administrativa e jurídica da Empresa Controladora nas suas
Controladas, que a seguir enfoco c que, para não me alongar em cita
ções nacionais e estrangeiras, mc reporto apenas aos mais contundentes
pronunciamentos atuais.
Modernamente, não se pode admitir como direito absoluto e inques
tionável a autonomia da personalidade jurídica das sociedades comer
ciais, quando formam um mesmo grupo de empresas, adstritas a uma
mesma administração, a "Controladora”, que exerce nas demais (as Con
troladas) uma supremacia gerencial, como ocorre na espécie sub examen
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onde a “controladora-holding” CAPEMI ADMINISTRAÇÃO E PAR
TICIPAÇÕES (falida, com a atual razão social de Celec Empreendi
mentos Ltda.) detém 99,9% do capital social da "Controlada" CAPEMI
IMOBILIÁRIA LTDA. (Cf. fls. 16).
Tal fenômeno, já bastante conhecido dos estudiosos estrangeiros,
que o erigiu cm doutrina — DISREGARD DOCTRINE —, procura
desconsiderar a personalidade jurídica dessas empresas isoladamente
consideradas, já advertido por TULIO ASCARELLI de que “a coliga
ção entre as sociedades pode facultar fraudes (grifei) que afetam o di
reito de terceiros credores”. . . in “Problemas das Sociedades Anôni
mas e Direito Comparado”, p. 537.
Com efeito, alude o professor LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS
LEÀES, dissertando sobre o tema “Sociedades Coligadas c Consórcios”
que. . . "os resultados positivos aproveitam ao grupo, que, não obstante,
podem, mediante certos arranjos, subtrair-se aos riscos e às perdas, pois
em face de terceiros, as sociedades ligadas têm autonomia patrimonial,
não repercutindo no patrimônio de uma sociedade as responsabilidades
assumidas pelas demais". E arremata: “A posição das coligadas e das
controladoras é, assim, mais segura do que a dos sócios solidários, que
respondem pelas dívidas sociais e se submetem aos efeitos da falência
da sociedade” (“Revista de Direito Mercantil”, n.° 12/137).
Estudando os efeitos dos atos praticados por empresas coligadas,
em memorável parecer publicado pela SARAIVA, o abalizado profes
sor RUBENS REQUIÀO (“Aspectos Modernos de Direito Comercial”,
ed. 1977, pág. 296), assim se pronunciou, verbis:
“Tão logo se- verifique ou evidencie que, nas suas relações com
terceiros — acionistas ou credores — o grupo societário se queira
valer da autonomia das sociedades isoladamente consideradas, que
o compõem, para, através dessa autonomia, obter vantagens inde
vidas ou descabidas, deve a personalidade ser desconsiderada, para
se tratar o grupo como uma unidade econômica, sem distinções,
como de fato é.” (grifei)
“No caso do controle majoritário em que uma sociedade se destaca
do grupo para comandá-lo e dirigi-lo, sujeitando outras à sua de
terminação e vontade, o véu da personalidade jurídica deve ser descerrado. A sociedade controladora se torna, então, responsável por
igual pela obrigação da sociedade controlada, não servindo a per
sonalidade desta como um anteparo ou escudo para que aquela se
descarte du obrigação, que também lhe compete e interessa, em
decorrência do direito do grupo.” (grifei)
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A lição se ajusta como uma luva à espécie, e, dada a clareza da
exposição e a autoridade do enunciante, nada mais devo acrescentar,
senão mencionar que a jurisprudência tem seguido essa trilha, como
mostrado pela decisão da egrégia l.“ Câmara Cível do TJRJ, ao negar
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (fls. 298/305), e tra
zer, também, à colação decisão do TJMT, comentado pela "Revista de
Direito Mercantil”, n.° 51/105, pela Dra. Vera Helena de Mello Franco,
assim ementado:
“O juiz, ante o fato de que a pessoa jurídica é utilizada para fins
contrários ao direito, pode, em casos específicos, desconsiderar a
personalidade jurídica e equiparar o sócio, e a sociedade, para coi
bir o abuso de direito.” (Ap. Cível n." 9.342)
Ante essa realidade, é forçoso reconhecer que o tradicional prin
cípio da autonomia da personalidade jurídica da sociedade comercial,
invocada pela 1.* Ré, estará derrogado se uma das sociedades do “Gru
po” vier a praticar atos abusivos ou fraudulentos em benefício do
“Grupo”, cabendo, nesse caso, aplicar-se a doutrina da despersonalizaÇão para responsabilizar a totalidade do "Grupo”, que se beneficiou
com os atos. E, assim, a empresa "holding", controladora do "Grupo”,
tem legitimidade ativa para propor, em seu nome, ação que vise a desconstituir atos praticados por uma de suas controladas com terceiro, se
forem eles abusivos ou fraudulentos. Se, entretanto, a "holding” é falida,
com mais forte razão, pelo permissivo dos artigos 52 e 53 da Lei de
Falências, sua massa falida tem legitimidade para, descerrando o véu
da autonomia da personalidade jurídica, pugnar pela desconstituição de
atos praticados com terceiros por uma de suas "controladas”.
Sob a ótica da impossibilidade jurídica pela expressa referência
dos artigos 52 e 53 da Lei de Quebras só se referirem ao DEVEDOR,
que no caso, conforme afirmado pela 1.* Ré, não é a FALIDA, também
não pode, d. v., merecer o beneplácito do Juízo. Ê que, reportando-se
à doutrina da despersonalização jurídica da empresa controlada, eviden
temente que os atos atacados vieram a beneficiar o “SISTEMA CAPEMI”, visto que n mencionada dívida (não devidamente comprovada)
era originariamente da AGROPECUÁRIA CAPEMI, assumida porém,
pelo primeiro ato impugnado, pela IMOBILIÁRIA CAPEMI, ambas
controladas pela "holding” CAPEMI ADMINISTRAÇÃO E PARTICI
PAÇÕES LTDA. Deflui, sem nenhum esforço, que a DEVEDORA era
a própria FALIDA, controladora do SISTEMA CAPEMI.
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2 — Meritoriamente, reportando-me ainda à doutrina admitida
para rejeitar as preliminares, parece ser inequívoco que o não exercício
do possível direito de retenção das benfeitorias pela l.0 R6 pelo inadimplemento da contratante da obra de construção do prédio da Rua Bambina, 130, não pode ser validamente oposto como causa a justificar a
celebração dos atos impugnados. A uma porque não ficou devidamente
comprovados a certeza e a liquidez da alegada dívida da AGROPE
CUÁRIA CAPEMI LTDA. para com a l.“ Ré; a duas, porque inexiste
certeza, também, quanto à inadimplência da contratante, a propiciar
o exercício do "direito de retenção por benfeitorias” do construtor, que,
ainda assim, desprovido embora da garantia, pode vir a exercer o sub
sidiário direito de haver os eventuais prejuízos que lhe foram causados
pela inadimplente.
Quanto ao mais, verifica-se que os contratos foram celebrados em
datas próximas à decretação das falências da Agropecuária e da “hol
ding”, ut documentos de fls. 24/26 e 162/167. O primeiro foi cele
brado em l.°/março/l983, quando a falência da controlada Agrope
cuária foi decretada em 20/abril/1983, jú pois dentro do termo legal
dessa falência e a poucos dias da decretação da falência da “holding”,
que ocorreu cm 10/junho/1983. O segundo, da Dação em Pagamento,
foi firmado em 23/setembro/1983, dentro do termo legal das duas fa
lências. Isso seria suficiente a propiciar o acolhimento do pedido, se
gundo o artigo 52 da referida lei de falência. Todavia, a ação também
obteria sucesso pelo fundamento do artigo 53, já que, sem o menor
esforço, deflui nitidamente a intenção dos celebrantes de fraudar credo
res com a efetivação dos atos, como, aliás, veio a demonstrar as alas
das assembléias, trazidas por cópias a fls. 331 até 359, já que a “hol
ding”, controladora e detentora de 99,9% do capital social da Capcmi
Imobiliária Ltda., através do seu presidente, contribuiu intencional
mente para esvaziar seu próprio patrimônio, alienando bens da contro
lada. e, com isso, procurou prejudicar os legítimos interesses dos credo
res de sua MASSA FALIDA, que, inexistindo os atos impugnados, teriam aumentadas suas expectativas do recebimento dos seus créditos,
junto à Massa da “holding”.
Por fim, deixo de considerar as alegações (as da 1“ Ré) da 2." Ré,
IMOBILIÁRIA CAPEMI LTDA., porque sua contestação fora apre
sentada fora do prazo legal (certidão de fls. 372).
III — DECISÃO
Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para
declarar ineficazes e de nenhum efeito em relação á autora os seguintes
atos jurídicos:
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a) o conlrato de cessão tie crédito com sub-rogação e de consti
tuição de garantia celebrado entre EREVAN ENGENHARIA S/A e
CAPEMI IMOBILIÁRIA LTDA., lavrado em notas do 18.° Ofício de
Notas (Rio — RJ), no Livro 3.701, fls. 170;
b) o contrato de dação em pagamento e de quitação de dívida
hipotecária celebrado pela CAPEMI IMOBILIÁRIA LTDA. e ERE
VAN ENGENHARIA S/A por escritura pública lavrada no 18.° Ofício
de Notas (Rio — RJ) no Livro n.° 3.781, fls. 164.
Em consequência, ficam sem efeito, também, os respectivos regis
tros nos RGI.
Pagarão as rés as custas do processo e honorários arbitrados em
dois milhões de cruzeiros, por aplicação do artigo 20, § 4.” do CPC,
cabendo aos advogados do ex-síndico 80% desse valor e, ao advogado
do atual, 20%.
As custas e honorários são pro-rata.
Publique-se e registre-se.
Rio de Janeiro, 02 de setembro de 1985.
PAULO GUSTAVO REBÊLLO HORTA
Juiz de Direito
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Cartório do 4“ Ofício
Proc. n." 10.543

AÇÃO DE SONEGADOS — Indemonstnula a má-jé cia invenlariante a quem se
imputa a sonegação de bens no inventário,
é de ser julgada improcedente.
(Sentença do Juiz de Direito Amaury Ar
ruda de Souza, confirmada por acórdão
unânime da 2.“ Câmara Cível do TJ, Rela
tor Des. Nelson Pecegueiro do Amaral, de
30-10-1984. Ap. Cív. 33.683)
SENTENÇA

MARIA ASSUMPÇÀO CAMPOS DA SILVA, com fundamento
nos arts. 1.780 e 1.781, do Código Civil, intentou a presente AÇÃO
DE SONEGADOS cm face de GUILHERMINA PESSOA DE CAM
POS. alegando, em substância, que no inventário dos bens deixados por
MARIA DE SOUZA CAMPOS, mãe da autora, foram prestadas as
últimas declarações sem que a ré tivesse trazido à colação c declarado
os seguintes bens: dois relógios de ouro, um relógio antigo, um broche
de ouro com incrustações de brilhante e coral, uma pulseira de ouro,
um colar de pérolas cultivadas, duas alianças de ouro, um anel de bri
lhantes, uma bacia e jarro de prata, um cofre tipo comercial e uma
máquina de escrever Remington; que sobreditos bens encontravam-se
com a "de cujus” à época de seu falecimento, e devem ser avaliados
indiretamente e trazidos seus valores ao monte.
Pleiteou a procedência da ação, aplicada à ré a pena de sonegados
contemplada no art. 1.780 do Código Civil, mais a sua destituição da
inventariança.
A inicial fez-se instruída com os documentos de fls. 5/43.
Citada legalmente (fls. 54v.), a ré compareceu à audiência de ins
trução e julgamento, nela oferecendo contestação na qual alegou, em
síntese, que a presente é fruto do espírito de emulação da autora, por53

quanto não é verdadeiro o que consta da inicial; que todos os herdei
ros, inclusive a autora, concordaram com as últimas declarações feitas
no inventário, sendo certo que a essa altura não poderia ignorar a exis
tência dos bens em apreço; que dos dois relógios de ouro, apenas tem
conhecimento de um deles, sendo que o outro perdeu-se porque a inven
tariada o deixou cair no vaso sanitário; que com relação ao relógio de
parede, existe apenas um do tipo "cuco” e um de pêndulo, ambos anti
gos, sem valor econômico; que o broche de ouro com incrustações de
brilhante e coral foi presenteado à contestante, por sua mãe; que a
pulseira de ouro foi dada de presente pela “de cujus” à sua neta Maria
Campos da Silva, filha da autora; que o colar de pérolas cultivadas
foi presenteado à autora; que as duas alianças de ouro foram dadas de
presente à contestante; que o anel de brilhantes é parte do produto
da transformação de dois pares de brincos, sendo que cada um foi dado
a uma filha; que uma bacia e jarro de prata, um cofre tipo comercial e
uma máquina de escrever Remington em mau estado, existem mas são
de valor comercial desprezível; que a “de cujus” sempre viveu em
companhia da contestante até a idade de 90 anos, sendo compreensível
que os bens por último referidos não tenham sido arrolados, até porque
em face dos longos anos decorridos é impossível saber-se quem os adqui
riu.
Pediu a improcedência da ação, condenada a autora ao pagamento
das custas e honorários advocatícios.
Frustrada a tentativa conciliatória, colheu-se o depoimento pessoal
da autora e foram inquiridas testemunhas arroladas pela ré e uma refe
rida (fls. 61/69).
Em prosseguimento à audiência de instrução e julgamento fez-se
a tomada do depoimento de mais uma testemunha referida, alegando
as partes conforme consta do respectivo termo (fls. 70/71).
Ê o relatório.
Cuida-se de Ação de Sonegados em que a autora objetiva sejam
trazidos ao monte, para partilha subseqüente, os bens relacionados na
inicial, com os consectários legais.
A ré resiste à pretensão autoral sob o argumento de que houve a
perda de um relógio, sendo que a maioria dos bens relacionados na
inicial foram divididos entre os herdeiros, remanescendo outros de valor
comercial inexpressivo.
Conceitualmente o delito civil de sonegação é a ocultação dolosa
de bens do espólio.
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Assim, conforme preleciona o autorizado Professor Sílvio Rodri
gues, “para compor a figura da sonegação, mister se faz a presença de
dois elementos: o objetivo, representado pela omissão de conferir, de
declarar ou restituir bens do espólio, e o subjetivo, compreendendo a
intenção maliciosa”. (Cf. "Direito Civil”, vol. 7, pág. 297, ed. Saraiva,
1975.)
Fazendo considerações sobre o elemento subjetivo e o ônus da pro
va, ensina o eminente Professor ORLANDO GOMES:
“Omissão e ocultação têm de ser dolosas. Necessário provar que
o inventariante ou o herdeiro, teve o propósito de prejudicar, de
fraudar a partilha. Assim o silêncio por ignorância não configura
sonegação. Não a patenteia, igualmente, a omissão involuntária.
Imprescindível, em suma, a má-fé."
(“Sucessões”, pág. 316, l.“ ed. Forense.)
Assentadas estas premissas, força é concluir, na hipótese vertente,
pela inocorrência da imputada sonegação.
Cumpre considerar que a “de cujus” sempre viveu em companhia
da ré, vindo a falecer com a avançada idade de 90 anos.
Assim sendo, as informações prestadas pela ré quanto aos bens di
tos sonegados, merecem cridas verdadeiras, até porque os depoimentos
de fls. 66/67 e 69 estão a corroborá-las.
Com efeito, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que
conduza o julgador à convicção de haver a ré agido de molde a preju
dicar intencionalmente os demais herdeiros, tanto assim que três deles
em seus depoimentos nenhuma increpação lhe fazem neste sentido.
Indemonstrada a intenção de fraudar, não há como acolher-se a
pretensão deduzida pela autora.
Ainda que se admita militar em prol desta presunção iuris tantum
de ter havido malícia, vale dizer, de estar caracterizada a sonegação,
como sustentam alguns autores, é inescondível que a ré logrou demons
trar pela prova colhida não ter agido de má-fé.
Por derradeiro, considere-se que os preceitos legais referentes à
sonegação devem merecer interpretação restrita, por isso que cominam
pena civil a quem incorre na falta. (Cf. ORLANDO GOMES, ob. cit.
pág. 316.)
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Por tais fundamentos, julgo improcedente a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que ora
arbitro em Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).
P., R. e I.
Petrópolis, 19 de junho de 1984.
AMAURY ARRUDA DE SOUZA
Juiz de Direito
l.“ Vara Cível
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Juízo de Direito da
Vara Privativa de
Acidentes do Trabalho,
Falências e Concordatas
Recife — PE
Proc. n.° 19.568

ACIDENTE DO TRABALHO — Laudos
contraditórios. Solução — Quando lau
dos periciais constatam diferentes incapacidades como sequelas resultantes do infor
túnio. a regra a aplicar-se é a “in dubio pro
operário", "cujo conteúdo se harmoniza
com o princípio geral de proteção aos hipossuficientes econômicos, a mais impor
tante em direito laborai", principalmente
se o laudo mais favorável ao trabalhador
se apresenta com melhor fundamentação.
— Procedência do pedido.
(Sentença do Juiz de Direito José Napoleão Tavares de Oliveira)
SENTENÇA

Vistoç e bem examinados estes autos de ação de indenização por
acidente do trabalho tombados sob o n.° 19.568, em que é autor ELPIDIO HELENO RODRIGUES, e réu, o INSTITUTO NACIONAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL:
sob a proteção da Dra. Promotora de Justiça, o autor reclama apo
sentadoria por invalidez acidentária como benefício pela incapacidade
decorrente do acidente de que foi vítima no dia 22 de janeiro de 1981,
quando trabalhava para sua empregadora exercendo a função de carpin
teiro, e "caiu do 2.° andar da agência da Caixa Econômica Federal, em
Boa Viagem”, que na referida data se encontrava em construção.
Invoca as disposições dos arts. 5.°, II e 8.°, da Lei n.° 6.367/76,
instruída a inicial com os documentos de fls. 03 a 05.
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Citado, o Instituto-réu compareceu através de uma de suas ilustres
Procuradorias, e ofereceu a contestação anotada no termo de fls. 09,
confirmando o evento e esclarecendo que, ao receber alta, o autor obteve
o benefício de auxílio-acidente, depois de ter cumprido programa de
reabilitação profissional. Por isso, entende que o pedido é improcedente,
e protesta pela produção de provas que indica, tendo anexado os do
cumentos de fls. 10 e 11.
Efetivada a prova pericial, foram apresentados os laudos de fls. 12,
18v., 19 e 21.
No prosseguimento da audiência de instrução e julgamento foi to
mado o depoimento pessoal do autor, tendo a Dra. Promotora dispen
sado a produção da prova testemunhai. Seguiram-se transcrições de
dados da carteira profissional do operário e as razões finais das partes,
insistindo o Ministério Público, por sua representante, na concessão da
indicada aposentadoria, principalmente em face do laudo de fls. 19. A
Dra. Procuradora da autarquia seguradora, por seu turno, reafirma a
sua convicção pela improcedência da demanda.
Está feito o relatório.
Parece-me acertada a seguinte decisão:
A controvérsia é em torno do benefício pertinente à seqüela resul
tante do acidente, uma vez que os laudos divergem a respeito da inca
pacidade funcional do autor.
O perito, tanto às fls. 12, quanto às fls. 18v., indica que o deman
dante necessita de maior esforço para a realização do trabalho; enquan
to a assistente técnica da Promotoria, depois de mencionar que “o pa
ciente apresenta edema duro de tornozelo esquerdo, diminuição em grau
médio dos movimentos do punho esquerdo, com atrofia do referido pu
nho, com perda da força da mão (v. fls. 19), assegura que o paciente
“é considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência” (resposta
ao quesito de fls. 07).
Verifica-se, destarte, que as conclusões dos laudos se colocam em
pólos bastante distanciados, de tal sorte que, enquanto o primeiro sig
nifica que ao autor é devido o auxílio suplementar, o segundo define
a aposentadoria por invalidez acidentária. Considere-se, mais, que os
laudos do perito não estão fundamentados, e a serem aceitos, a vítima
do acidente teria a benefício qualitativa e quantitativamente inferior ao
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que lhe foi adminislrativamcnlc deferido. O laudo de fls. 19, bem
ao contrário, tem a sua conclusão devidamente fundamentada, como já
foi demonstrado.
Ante situação que tal, não há negar-se a ocorrência de dúvida quan
to à real incapacidade laborativa do acidentado.
Na literatura jurídica nacional se encontra orientação no sentido
de enfrentar-se, com êxito, esta dificuldade.
RENATO GOMES FERREIRA (em "Eqiiidadc cm Direito do Tra
balho”, pág. 74, Edição Saraiva, 1975), ensina:

“... se dúvida transparecer do contexto da investigação e da pro
va, aplica-se a regra de eqüidade in dubio pro operário, cujo conteúdo se harmoniza com o princípio geral de proteção aos hipossuficicntes econômicos, o mais importante em direito laborai. As
conseqüências humanas c sociais de uma solução errônea da deman
da e que beneficiasse o assalariado seriam, normalmente, id quod
plerumque accidit, menos nociva ao conjunto dos valores básicos
juridicamente tutelados do que se a parte indevidamente vencedora
fosse a empresa”. (Apud TUPINAMBÁ NASCIMENTO, cm "Co
mentários à Lei de Acidentes do Trabalho", 3.“ Edição, Editora Sín
tese, pág. 64).

Portanto, quando laudos periciais constatam diferentes incapacidades como seqüelas resultantes do infortúnio, a regra a aplicar-se é a
in dubio pro operário”, "cujo conteúdo se harmoniza com o princípio
geral de proteção aos hipossuficientes econômicos, a mais importante em
direito laborai , principalmente se o laudo mais favorável ao trabalha
dor se apresenta com melhor fundamentação.
Do exposto, e atendendo ao mais que dos autos consta, julgo pro
cedente o pedido inicial e condeno o Instituto Nacional da Previdência
Social a pagar ao autor o benefício da aposentadoria por invalidez acidentária, o pecúlio e o abono anual, além dos juros de mora a partir
da citação inicial. As prestações em atraso serão calculadas sobre o
valor do salário de contribuição do autor na data do acidente, devida
mente reajustado para o valor correspondente na data do implemento
da obrigação, garantido, assim, o mesmo poder aquisitivo, evitando-se o
aviltamento da prestação. Pague o Instituto, ainda mais, as custas do
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processo, sendo os honorários da assistente técnica da douta Promotoria
fixados em Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), igualmente reajustados
para o correspondente valor na data do pagamento. Compense-se o que
já foi pago ao autor a título de outro benefício (Auxílio-acidente).
P.I. e R.
Dactilografei, dato e assino.
Recife, 13 de novembro de 1983.
JOSÉ NAPOLEAO TAVARES DE OLIVEIRA
Juiz de Direito
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28.a Vara Cível
Proc. n.° 932

Actio in rem verso, em comércio exterior.
Dá lugar a repetição do indébito, abrigada
nos artigos 964, 965 c 966 do Código Civil,
ao prejudicado pelo manifesto erro da ven
dedora, sediada na República Federal Ale
mã, no recebimento das parcelas do preço
ajustado em DM, no contrato de compra
e venda de equipamento médico-hospitalar
(aparelhos radiológicos), com a cláusula
FOB, e no qual as partes contratantes ajus
taram a execução de prestação de assis
tência técnica gratuita no prazo da garan
tia, no Brasil. A majoração do preço so
mente seria possível se a accipiens compro
vasse que executou os serviços, além do
prazo combinado. No quantum que deverá
restituir ao solvens, deverá expressar a taxa
do câmbio do dia da efetiva restituição,
convertido em moeda nacional para não
desfalcar o patrimônio das compradoras.”
(Sentença do luiz de Direito Pedro José
Alexandre Arruda Pinto de França)
SENTENÇA

Vistos, etc...

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PARDO, com sede à Rua Cel. Alípio Dias, n.° 620, no Município de
São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, c IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOJIGUAÇU, com sede
na Rua Chico de Paula, n.° 608, no Município de Mojiguaçu, mesmo
Estado, cm litisconsórcio ativo, nos termos do art. 46 c incisos do Có

digo de Processo Civil, movem ação de repetição de indébito (ou de
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reclamação do indébito) à SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT WERNERWEK FUR MED1Z1NISCHE TECHN1K, sucessora de Siemens-Reininger-Werke Aktiengesellschaft, estabelecida na cidade de Erlangen,
República Federal Alemã, à Rua Henklstrasse, n.° 127, representada no
Brasil por Walter Johann Dreyer, advogado, inscrito na OAB-RI,
n.° 2.398 c com escritório na Rua Buenos Aires n.° 2. 13.° andar, nesta
cidade, buscando arrimo nos arts. 964/965 do Código Civil, a fim de
que seja compelida a restituir às Autoras as quantias, em moeda nacio
nal, correspondentes à DM 5.996,95 e DM 24.637.88, acrescidas dos
juros contratuais previstos na cláusula 6.° dos respectivos contratos
(fls. 21 e 28), respectivamente à primeira e segunda, diferenças para
maior, verificadas nos pagamentos que por erro, decorrente de manobra
da Ré, desembolsaram na aquisição de aparelhos radiológicos (equipa
mento médico-hospitalar), circunstância prejudicial, aliás, vedada pela
legislação que regula o ingresso de capitais estrangeiros no país, tudo
ainda acrescido dos frutos civis que devem ser calculados à base da
taxa estipulada na cláusula 10.' dos contratos aludidos (fls. 22 e 29),
ou seja, 5% acima da taxa de redesconto do Banco Federal Alemão, da
data do efetivo ressarcimento e a contar da data do pagamento da últi
ma cambial até a efetiva repetição, juros da mora, com aquelas diferenças a serem restituídas em marcos alemães, convertidos em cruzeiros.
à taxa de câmbio da data da efetiva restituição, tudo a ser apurado em
execução de sentença.
Em sinopse, narram as Autoras no pedido que celebraram com a
Ré os contratos referidos (fls. 17/22 e 24/29), através o processo de
importação financiada, em 15 de junho de 1966 (fls. 31/33 e 34/37),
sendo aquela a vendedora-exportadora com a obrigação de fornecer a
coisa da compra e venda, os equipamentos pelo preço CIF, com o preço
do material posto a bordo, pronto para o transporte, mais custo e frete
marítimo até o porto correspondente, mas com a montagem que estava
incluída no preço FOB. E os preços c e / mencionados na cláusula 2*
(fls. 17 e 24) não correspondem a verdade, além do que foram estipula
dos provisoriamente, meros valores estimativos, conforme se vê da cláu
sula 5* — pagamento — (fls. 20 e 27), ainda quanto os preços FOB
dos aparelhos negociados, quando tais preços deveríam ser estipulados
segundo as normas brasileiras sobre a matéria e não ao alvedrio das
partes contratantes. Assim decorre da cláusula 18.* (fls. 30) e do item 111
das "Observações" contidas nos respectivos certificados expedidos pelo
agente financeiro, o Banco Central do Brasil, naqueles contratos (fls. 33
e 36), autorizando as operações, expressando serem os valores indicados
como limites daquelas, cabendo a apreciação da razoabilidade dos pre62

ços à Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A., por oca
sião da emissão das licenças de importação, o que não aconteceu. De
sorte que, o custo do frete e do seguro deveríam ter sidos pagos pelas
Autoras pelo “custo real’’ e o preço FOB teria que ser definido ou
aceito por aquele órgão (CACEX) e não os preços constantes dos ajus
tes, em vista dos preços GIF reais, com a obrigação da Ré de fornecer
e efetuar a montagem dos equipamentos importados.
E arrematam, haver a Ré, contudo, preparado as. cambiais referen
tes as parcelas dos preços ajustados pelos preços provisórios, limites
(does. de fls. 38/46), tidos por ela como corretos, sempre majorados,
contudo, como por exemplo as cambiais de DM 1.377,95 cada, refe
rentes ao contrato com a primeira Autora, em verdade, pela cláusula 5.“
já aludida, deveria ser de DM 1.276,00 cada, o mesmo acontecendo na
cláusula FOB, as cambiais apresentadas pela Ré foram em DM 2.464
ao invés de DM 2.281,60 (fls. 44/45 e de fls. 27), sendo todas as cam
biais quitadas pelas Autoras, levadas a erro. Afinal, concluem que as
diferenças reclamadas na ação, são para a primeira Autora, DM 2.336,40
correspondentes ao vero preço FOB do material importado, em DM
89.527,60 e não DM 91.864,00 (fatura de fls. 55/56); custo de frete,
com a diferença de DM 3.060,53 quando o frete era de apenas
DM 3.085,92, conforme expressam os documentos de fls. 13 e 14 (o
vero débito era correspondente a US$ 771,78, fls. 57); diferença do
seguro pago, em 50% de DM 1.202,65, proporcional sobre o frete
(fls. 56). E para a segunda Autora o vero débito é de apenas DM
152.779,12 e não de DM 177.417,00 assinalado na cláusula 2“ do
contrato e conforme anotado no despacho de importação de fls. 58 e
correspondente a US$ 38.194,78, para o preço FOB de US$ 36.758,01,
o frete em US$ 970,21 e o seguro em US$ 486,56, sendo o montante ao
preço GIF.
Citada (cert. de fls. 62), a Ré ofereceu a contestação de fls. 64/72
adunando os documentos de fls. 74/85, argüindo três preliminares, a
primeira delas superada em razão do v. acórdão de fls. 49/53 dos autos
do Agravo de Instrumento n.° 6.557, da Egrégia 7.* Câmara Cível, em
apenso; a segunda reclamando a extinção do processo por ser o pedido
juridicamente impossível com fundamento no art. 964 do Código Civil
e 267, VI do Código de Processo Civil, já que não se trata de paga
mento indevido; e a terceira, de prescrição da ação com base no art. 178,
§ 9.°, V do Código Civil por se tratar de ação para anular ou rescindir
os contratos, sendo que estas últimas o Dr. Juiz que lavrou o saneador às fls. 190 deixou de apreciá-las. E no mérito, assevera que, os
contratos que instruem a inicial são oriundos de uma carta-contrato fir63

mada pelo Ministério da Saúde e pela Ré em 18 de fevereiro de 1975,
conforme expressam as cláusulas 15.“ e ainda ajustado (cláusula 18.a)
que os referidos contratos seriam examinados pelo Banco Central do
Brasil que controla as divisas do país expedindo certificado de registro e
a CACEX do Banco do Brasil S.A. concedeu as competentes licenças
de importação, todos eles com preço certo, sendo que o firmado com a
primeira Autora fixado em cláusula FOB em DM 91.864 mais despesas
CIF até porto brasileiro atlântico e despesas para o seguro e transporte
até o lugar de destino estimado em DM 7.349,10 com o total provisó
rio de DM 99.213,10 importância esta registrada pelo Banco Central,
ocasião em que foi fixado em DM 2.336,40 o custo da montagem, ga
rantia, assistência técnica e manutenção de peças de reposição, impondo
a contestante a obrigação do retorno ao Brasil desta quantia para paga
mento à Casa Lohner S.A. Médico Técnica, tal como consta do item 7.°
das observações do certificado de registro (fls. 33), importância esta,
por final, referendada pela CACEX do Banco do Brasil ao emitir a com
petente licença de importação (fls. 80) deduzindo .aquela quantia dos
serviços a serem prestados pela representante da contestante acima no
meada nos contratos, com o valor líquido de DM 89.527,60 e mais o
valor estimado do frete e seguro em DM 7.349,10 correspondente aque
las despesas mencionadas no contrato com a primeira Autora (fls. 17)
igualmente ratificada na licença de fls. 80, englobada pelo valor CIF
de importação e excluída a importância destinada a montagem, assis
tência técnica e garantia que a contestante se obrigou a fazer retornar
ao Brasil para pagamento a sua representante (fls. 18, 4,a, b até h e
fls. 19).
Todas essas cifras são matematicamente corretas — prossegue —,
sendo que custo de frete e seguro a título provisório, trata-se de praxes
internacionais de importação e exportação, valores estimados conforme
se vê do próprio formulário da licença de importação, apenas por ser
imprevisível e não sujeito a comprovação do risco exclusivo do expor
tador, de sorte que não pode cobrar do importador a eventual diferença
caso ocorra o risco.
Ao mais, pretendem as Autoras fazer crer que o custo de frete e
seguro refere-se a tão-somente ao frete marítimo e ao seguro, quando
na realidade abrange o custo do frete terrestre da fábrica ao porto de
embarque e a armazenagem no porto de embarque, aliás, expressa na
cláusula 2.“ do contrato de fls. 17/23, descabendo às Autoras quais
quer direitos a ação de restituição do indevido, porque com relação
à segunda Autora, na observância do contrato, as razões são as mes
mas tanto quanto a preço do material encomendado, segundo a cláu64

sula FOB mais despesas CIF e a quantia de DM 17.322,96 pagas à
Casa Lohner S.A. conforme consta do inciso VI das “observações” do
certificado de registro expedido pelo Banco Central da República do Bra
sil às fls. 83 e a licença de importação da CACEX de fls. 85, acusando
a ratificação da alteração de DM 160.094,04 para a importação, CIF
com o valor estimado de frete e seguro e o Banco Central aprovou o
valor da operação de despesas de montagem, garantia, assistência téc
nica e manutenção de peças e reposição em DM 17.322,96 deduzindo
tal quantia que deveria retornar ao país, de sorte que a soma de todas
elas vai ao valor do contrato em DM 177.417,00 (fls. 24), fixada cm
definitivo (fls. 71/72 e does. de fls. 15).
Replica às fls. 87/113, negando validade jurídica às preliminares
argüidas na contestação e afirmando que a Ré ao encaminhar o certifi
cado de registro emitido pelo Banco Central do Brasil excluía os mon
tantes consignados no documento como custos de montagem, garantia
e assistência técnica (prestação dc serviços técnicos com garantia), não
integravam os preços iüli dos equipamentos, sendo a defesa da Ré
desprovida de suporte jurídico (does. de fls. 114) anexando outros do
cumentos, de fls. 115/144 c ainda argumentando que quanto àquela
assistência técnica, embora com afirmação falsa às fls. 70, da contes
tação, cm verdade está revelada naquela licença para importação da
CACEX (fls. 80 e 85), ficando excluídos aqueles serviços, posto que
nos contratos eram gratuitos e onerosos após um ano, quando então
deveríam ser cobrados em separado, conforme consta da cláusula 4."
(fls. 17/18 c 25/26), induzindo as Autoras no erro de aceitar os preços
FOB legal e o preço CIF real.
Peticionam as Autoras às fls. 148 anexando a decisão de fls. 149/
155.
E voltam a peticionar às fls. 159/161 e regularizando a sua repre
sentação na petição de fls. 163.
Saneador, lavrado às fls. 190, passou em julgado.
E as Autoras peticionam às fls. 191, 'anexando a publicação de
fls. 193.
Audiência de instrução e julgamento, pelo termo de fls. 194, na
qual se fez presente apenas o patrono das Autoras, o qual, no arrazoado
derradeiro, reporta-sc a tese que expendeu nos autos.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de ação de repetição de indébito — de in rem verso —
abrigada nos arts. 964, 965 e 966 do Código Civil, posto que na repe
tição deveriam ser incluídos os frutos civis, para compelir a vendedora,
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em contratos de compra e venda mercantil de âmbito do comércio exte
rior, entidade de direito privado estrangeira, a restituir as quantias, em
moeda nacional, correspondentes a DM 5.996,93 c DM 24.657,88, res
pectivamente a primeira e a segunda Autora, pagas indevidamente, em
razão de erro a que foram induzidas, acrescidas dos juros contratuais
e dos frutos civis, em cálculo que indicam e conforme cláusula 10.a, e
juros da mora, com conversão cm cruzeiros, à taxa de câmbio da data
da efetiva restituição.
Das preliminares argüidas na contestação (fls. 64/72) resta analisar
as duas últimas, ou seja, o aspecto de ser o pedido juridicamente impos
sível e a prescrição da ação.
Quanto à primeira, as razões apontadas merecem delido exame,
posto que se confundem com o mérito e a segunda, a ação não é para
anular ou rescindir os contratos e por tanto inaplicável a hipótese dc
art. 178, § 9.°, V do Código Civil, tratando-se de ação in rein verso,
pessoal, rei persecuíória decorrente do quase contrato e portanto o prazo
prescricional é o do art. 177 do Código Civil, ou seja, em 20 anos, não
se encontrando obviamente prescrita.
É sabido que a doutrina estabelece que o fundamento da ação é
“o enriquecimento desprovido de causa jurídica, produz um benefício
daquele a cuja custa se operou uma obrigação de restituir. Enriqueci
mento é a ausência dc causas. O direito dc repetição, em suma, funda-se
no que ganhou o accipiens e não no que perdeu, o solvens”.
"O critério atual estabelece como elementos do indébito: a) o pa
gamento; b) a falta de causa; c) o erro e a ausência de uma obrigação
moral que autorize a soluíi retentio." “A obrigação de restituir funda-se
menos na má-fé de quem recebe, do que no erro de quem paga.” “E
todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a resti
tuir”. Feita a prova de que se pagou o que não se devia resulta como
consequência lógica e presumível que se pagou por erro.” (Cfr. M.I.
Carvalho de Mendonça, in "Doutrina e Prática das Obrigações”, tomo I,
4.1 ed., pgs. 487/488, 490/492 — Rev. For., ed. 1956.)
Por tanto, a obrigação de restituir a accipiens "pode decorrer de
simples engano, erro eventual, sem a intencionalidade, culposa ou do
losa”. (f.M. de Carvalho Santos, in "Código Civil Brasileiro Interpre
tado”, vol. XII, pág. 382). “O solvens deve provar o erro.”
No caso presente resultou demonstrado que a Ré englobou, nos
contratos celebrados com as Autoras na compra de equipamentos, médico-hospitalares, aparelhos radiológicos (fls. 55/56 e 57 e 58), com a
cláusula FOB em DM 91.864,00, preço ajustado com a primeira Autora
e, mediante 72 prestações mensais iguais e sucessivas, relacionadas às
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fls. 20/21 c com a segunda Aulora igualmente com a cláusula FOB .e
o preço em DM 164.275,00, também parcelada em 72 prestações men
sais, relacionadas às fls. 27/28, injustamente o quantun referente à pres
tação de serviço, com garantia, pela sua representante no Brasil, a Casa
Lohner S.A. — Médico Técnica, constante de montagem, de assistência
técnica, gratuitamente pelo prazo de um ano de garantia dos aparelhos
radiológicos, consoante descrevem a cláusula 4.a, A, B e subitens a até
h e assistência técnica (fls. 18/19), orçados nos certificados de regis
tros de fls. 31 e 34, respectivamente em DM 2.336,40 e DM 17.322,96.
E tanto assim é que em atenção ao disposto no item III das obser
vações (fls. 33 e 36) daqueles certificados expedidos pelo Banco Central
da República do Brasil o valor indicado deveria ser considerado como
limite para a operação, cabendo à CACEX do Banco do Brasil S.A.,
quando da emissão das licenças de importação, o exame final relativo
aos aspectos de similar nacional e razoabilidade de preços e desde que
atendidas as formalidades indispensáveis (item V) ficando, outrossim,
as respectivas emissões das licenças condicionadas à assinatura de termo
de responsabilidade firmado pelo representante da Ré a negociar com a
Carteira de Câmbio do Banco do Brasil S.A., as divisas nos valores aci
ma, relativas a indenização pela prestação dos serviços técnicos globais
da cláusula 4.a, pela Ré.
As Autoras deixaram de anexar na inicial as licenças de importa
ção expedidas pela CACEX a respeito das importações quanto a razoa
bilidade de preço mas a Ré, na contestação, o fez, pelos documentos
de fls. 80 e 85 nas quais ficaram consignados tais preços operacionais
em DM 89.527,60 (para a primeira Autora) e em DM 146.952,04
(para a segunda Autora), e mais o valor estimado do frete e seguro em
DM 7.349,10 e em DM 13.142,00, respectivamente, totalizando a ope
ração para a primeira Autora em DM 96.876,70 e em DM 160.094,04
para a segunda Autora, e portanto, excluindo os valores acima referidos
previstos na cláusula 4.“ e consignados nos certificados expedidos pelo
Banco Central do Brasil, como agente financeiro do governo, sendo que
os primeiros valores FOB, tornando os preços definitivos, posto que os
dos contratos eram provisórios.
E sendo os juros pagos pelas Autoras incidentes sobre aqueles va
lores indevidos, consoante cláusula 6.* de ambos os contratos, devem ser
restituídos em proporção.
Além daqueles preços provisórios dos equipamentos médico-hospitalares, fixados nos contratos na cláusula 2* de ambos, FOB ficaram
acrescidas as despesas, C e F até Porto Brasileiro Atlântico e despesas
para o seguro e transporte até o lugar de destino, incluindo embalagem
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e montagem para o transporte, bem como o seguro de transporte da
fábrica até o lugar do destino, armazenagem para um prazo máximo
de 12 meses contados da data da entrega pela fábrica, valor estimado
em DM 7.349,10 no contrato da primeira Autora e de DM 13.142,00
no contrato da segunda Autora, e no item B da cláusula 5“ de ambos
os contratos, as partes ajustaram que as despesas GIF (cláusula) para
frete e seguro deveríam corresponder também a notas promissórias em
DM, com os juros da cláusula 6.* e observado o item 7 (cláusula) e já
foi dito que ficaram definitivamente fixados os valores nas respectivas
licenças de importação passadas pela autoridade competente, sendo desarrazoadas as assertivas das Autoras nesta parte.
Na avença, segundo o que ficou clausulado nos contratos, especial
mente quanto preço GIF gerou penumbra conceituai. Com efeito, conforme preleciona Fran Martins, in "Contratos e Obrigações Comerciais”,
7.* ed., Forense, págs. 196/199, C1F (cost, insurance e freight), custo,
seguro e frete correm por conta do vendedor; e FOB (free on board)
o vendedor mantém a obrigação de entregar a mercadoria a bordo do
navio que deve transportá-la ao porto de destino, porém correndo as
despesas de seguro e frete por conta do comprador; e a cláusula C e F
(coast an freigth) responsabiliza o vendedor pelas despesas com o frete
das mercadorias, porém ao comprador com as relativas ao seguro.
No caso, ü evidência, os contratos foram feitos pela venda com
cláusula FOB e portanto é de se presumir, por definição legal, que as
despesas de seguro e frete correríam por conta das Autoras, e a Ré
deveria entregar a mercadoria a bordo do navio, com os encargos. Acon
tece que as despesas de seguro e frete foram apontadas nos contratos
como da cláusula CIF (fls. 20 e 27), o que se torna uma incoerência
com a redação da cláusula 2.*, posto que estas compreendem na cláusula
FOB, e ainda pelas mesmas razões na alínea b da cláusula 5.‘ às fls. 21
e 28, respectivamente, inexistindo, também, a cláusula C e F, a menos
que houvesse ressalva quanto à cláusula FOB, mas isto não aconteceu,
conforme se vê da redação, ainda da cláusula 2." quanto ao preço ajus
tado na compra e venda e contados a partir da data do fornecimento
na fábrica, incluindo despesas de armazenagem, ficando englobado no
preço total das transações. Interessante acrescentar que nos certificados
de registro do Banco Central do Brasil às fls. 77 e 81 a importação seria
sem a cláusula CIF e nesse caso impondo à Ré aqueles ônus, o que con
traria a declaração nas licenças de importação que o preço seria FOB.
Na ação de repetição do indébito o montante reclamado do accipiens deve ser inquestionável e não ficar mergulhado em dúvidas de
interpretação de cláusulas contratuais ou de erros gráficos firmados em
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contratos pelas partes e por final sacramentados pela autoridade bra
sileira competente expedidora das licenças de importação, pois do con
trário, a ação deveria ser declaratória e condenatória, impossível a na
tureza da ação utilizada pelas Autoras que é condenatória.
hace ao exposto, JULGO PROCEDENTE, cm parte, a ação e con
deno SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT WERNERWEK FUR MED1ZINISCHE TECHNIK a restituir às Autoras, SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO e IRMANDADE
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MO)IGUAÇU, as quan
tias a serem deduzidas das parcelas correspondentes às 72 prestações
mensais iguais enumeradas nos itens a da cláusula 5.“ dos contratos cele
brados entre as parles, descritas às fls. 20/21 e 27/28 c referentes na
cláusula 4.". itens A e B, alínea a e no título Assistência Técnica, em
virtude da gratuidade na prestação dos serviços mencionados c a não
comprovação da execução de tais serviços pela Ré, após o prazo contra
tual (1 ano), apontados e fixados em DM 2.336,40 no certificado de
registro de fls. 31, quanto à primeira Autora, e DM 17.322,96 para
a segunda Autora, às fls. 34, cláusula 7.a, tudo acrescido dos juros pre
vistos nas cláusulas 6.“, computados indevidamente nas parcelas referi
das e mais os frutos civis de que trata o art. 966 do Código Civil, resti
tuição final que deverá ser apurada por arbitramento na fase de liqui
dação desta (art. 606 do Cód. Proc. Civil) e ainda os juros moratórios,
e consoante dispõe o art. 964 do Código Civil.
O montante da condenação deverá expressar a taxa de câmbio da
data da efetiva restituição, convertidos em cruzeiros, para não desfalcar
o patrimônio das Autoras e beneficiar o da Ré.
Custas c verba honorária em 10%, aquelas em proporção sobre o
valor da condenação, devidamente corrigidas ex-vi da Lei n.“ 6.899/81
e art. 21 c § Ünico do Código de Processo Civil, e esta última, pela Ré.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1984.
PEDRO JOSÉ ALEXANDRE ARRUDA PINTO DE FRANÇA
Juiz de Direito
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31.* Junta de Conciliação
e Julgamento
Rio de Janeiro — RJ
Ata de Julgamento
Proc. n.° 1.160/83

ALTERAÇÃO CONTRATUAL — ATO
NULO — PRESCRIÇÃO — CIGARROS
SUBSTÂNCIAS TÓXICA. Inviabilidade da
sua incorporação à remuneração do empre
gado.
(Sentença do Juiz Roberto Davis)
DECISÃO

Vistos, etc.
Trata-se da cobrança de horas extraordinárias, correspondentes ao
alongamento unilateral da jornada e diferenças correspondentes ao seu
reflexo sobre outros títulos havidos na vigência do contrato bem como
incorporação de prestação “in natura” habitualmente satisfeita pela ré
e honorários advocatícios. Invocando prescrição total e parcial e dizendo
ser ato de liberalidade a prestação vindicada, nega a ré todo o pedido
inclusive a verba honorária que entende descabida.
A instrução findou-se na audiência pretérita e sem que as partes
restassem conciliadas. Memoriais às fls. 68 c 96, estando cumpridas to
das as formalidades legais.
O QUE TUDO VISTO E BEM EXAMINADO
A pletora de arestos divergentes, que foram cotejados, pelas par
tes, bem reflete o antagonismo das leses controvertidas quanto à imprescritibilidade do ato nulo. Longe, pois, de um desejado consenso, reina,
ainda, viva e acalorada discrepância doutrinária e jurisprudência! sobre
o tema, autorizando e justificando a opção por um ou outro caminho.
Aqui, com o devido respeito pelas opiniões contrárias, ficamos com
Süssekind e Orlando Gomes, por ele citado, ambos sustentando, com o
respaldo de Pontes de Miranda, que o ato nulo não convalesce pela pres
crição. (In "Comentários”, Vol. I, págs. 242 e scg., F. Bastos, Rio, 1960.)
Ora, nestes autos se questiona alteração contratual imposta pela empregante e da qual resultou maior carga de trabalho à empregada, cuja jor70

nada, por força de cláusula tácita, já era inferior à que dantes contra
tada. Conquanto anterior ao biênio consolidado, entendemos que o ato
empresarial sofre o crivo do Art. 468, da CLT e que, da sua nulidade,
resulta, cristalino, o direito da autora de perceber, como extraordinário
e desde a data de sua implantação, o trabalho sobejante que lhe foi
exigido. É certo que as parcelas sucessivas da remuneração correspon
dente sofreram, mês a mês, os efeitos da prescrição parcial aludida na
Súmula n.° 168, do Col. TST. Não, porém, o direito da qual se origi
naram, cis que, como alerta o Mestre, enquanto persistir a relação de
emprego a prescrição não poderá convalescer o ato nulo, porque este
não representa, apenas, um desrespeito ao direito individual do seu titu
lar, mas, também, uma violação às obrigações impostas pelo Estado
através dc normas jurídicas imperativas c irrcnunciávcis.” (Aut. et Opus
cit., pág. 244.) E, por força dos éditos pretorianos pertinentes, propicia
as diferenças cobradas pela autora sobre outros títulos. Todavia, a pre
tendida assimilação ou, melhor dizendo, integração remuneratória dos
cigarros distribuídos pela empresa não tem sentido ético nem amparo
jurídico. Com efeito. Desprovida de qualquer valor nutritivo e sendo,
pelo contrário, nociva à saúde, a mercadoria questionada nenhum pro
veito trouxe à autora. Ao revés, com induzi-la ao vício do consumo
da substância deletéria, sempre lhe foi nefasta, prejudicial e, conse
quentemente, maléfica. Ora, o que é nocivo não pode gerar direito como
norma de comportamento social, sob pena dc subverter o sentido clás
sico e semântico da respectiva definição. Logo, nesta parte o pedido é
inviável. Por fim, estando a autora assistida por seu sindicato e satisfei
tos, igualmente, os demais pressupostos da Lei n.° 5.584/70, os hono
rários vindicados merecem providos.
ASSIM ENTENDENDO
JULGA este Juízo da 31.“ JCJ/RJ, sem divergência, PROCEDEN
TE EM PARTE o pedido e condena a ré a pagar à autora, em oito dias
e conforme apurar-se em liquidação, as diferenças contempladas na fun
damentação supra. No mesmo prazo, recolherá aos cofres do sindicato
que patrocina a causa, honorários que se arbitram em quinze por cento
sobre o montante final da dívida. Custas de Cr$ 8.925,00 e calculadas
sobre o valor do feito, pela ré. Intimem-se as partes.
ROBERTO DAVIS
Juiz-Presidente
CARLOS JOSÉ DA ROSA
Vogal dos empregadores
SINDULPHO COSTA
Vogal dos empregados
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Quarta Vara Cível
10." Ofício
Comarca de Niterói
Proc. n.u 17.953/84

CONSIGNAÇÃO LM PAGAMENTO —
Pedido de consignação em pagamento cuja
procedência é reconhecida por estar a re
cusa liderada em cláusula potest ativa pura
de verdadeiro contrato de adesão.
(Sentença do Juiz de Direito Denise Levy
Tredler)
SENTENÇA

1. Trata-se de ação de consignaçã'- im pagamento movida por
DELIO BEN-SUSSAN DIAS, em face de /ENERÁVEL IRMANDADE
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA EREGUESIA DE SÃO JOÃO
BATISTA DE NITERÓI.
2. Aduz o autor, em seu pedido inicial e, em resumo, que, por
locação verbal levada a efeito em 1946, vem pagando um aluguel anual,
efetuado sempre pelo período de dois anos, do “carneiro n.° 633”, do
cemitério de propriedade da Entidade Suplicada e no qual foram sepul
tados seus pais e uma irmã e que-, injustificadamente, a suplicada se
recusa a receber tal aluguel, correspondente ao biênio compreendido
entre 31-03-1984 e 31-04-1986, pelo que requereu fosse consignada a
respectiva importância e julgada esta procedente a final.
3. Com a peça vestibular foram juntos os documentos de fls.
04/06.
4. Designada data para o recebimento do valor ofertado, sob pena
de depósito, foi este último realizado, de acordo com fls. 14/15.
5. Regularmente citada a ré contestou, às fls. 17/19, anexando
os documentos de fls. 21/47 e alegando, cm síntese, que se trata de

associação civil de fins religiosos, com o compromisso regulador de suas
atividades aprovado em maio de 1956 destinando-se, entre outros servi
ços, ao de sepultamento de associados irmãos e parentes destes e que
a ocupação de carneiro ou catacumba é assegurada pelo prazo de 4 anos,
para adultos, podendo ser renovado, por igual ou menor período me72

diante o pagamento da taxa respectiva, sendo que tal renovação fica
ao exclusivo arbítrio da ré, não havendo a alegada locação, pelo que
requeria, a improcedência.
6. Sobre a resposta e documentos juntos com a mesma pronunciou-sc o autor às fls. 49 usque 50, requerendo nestas últimas, in line,
fosse autorizado depósito complementar da quantia de Cr$ 10.346 (dez
mil trezentos e quarenta e seis cruzeiros), face ao alegado pela contestante, o que lhe foi deferido, às fls. 51 e cumprido às fls. 52.
7. Ordenada a especificação das provas requereu a ré o julga
mento antecipado da lide e o autor a produção de prova documental,
apenas, levando-a a efeito com a juntada das peças de fls. 61 usque 66
e sobre as quais disse a ré, às fls. 68.
8. É o relatório.
9. Tudo visto e bem examinado, passo a decidir, por aplicação
do disposto no inciso I, segunda parte, do artigo 330 do Código de
Processo Civil.
10. Versam os autos acerca de situação sui generis, pois que o
autor, tendo sepultado seus parentes mais caros, num túmulo do Cemi
tério do Maruí, de propriedade da ré, assim procedendo desde o ano
de 1946, viu-se impedido, após o decurso de mais de 37 (trinta c sete)
anos, de efetuar o pagamento referente à utilização e manutenção do
mesmo.
11. A singularidade do presente processo, na verdade, causa espé
cie, seja sob o ângulo da moral, como o de nossa educação sócio-cultural, religiosa e, como não poderia deixar de ser, do direito.
12. Com efeito, afora a defesa do direito adquirido in casu, que
salta aos olhos, há que se considerar o teor das ‘‘normas reguladoras”
da Entidade Ré.
Certo é que uma cláusula, onde se estipula que “a renovação do
prazo de utilização de um túmulo” fica ao exclusivo arbítrio da ré, por
tanto, de uma só das partes é, sem sombra de dúvida, de natureza leoni
na e que, em doutrina, recebe o nome de condição potestiva pura, assim
definida na Lei, artigo 115 do Código Civil, in verbis:
“São lícitas, em geral, todas as condições que a lei não vedar ex
pressamente. Entre as condições defesas se incluem as que priva
rem de todo efeito o ato, ou o sujeitarem ao arbítrio de uma das
partes.”
E, no dizer de Caio Mário da Silva Pereira, in “Instituições de Di
reito Civil”, Forense, 1976, págs. 496/7:
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“A lei destaca, de entre as condições que invalidam o ato aquela
que o sujeita ao arbítrio exclusivo de uma das partes. É a chamada
condição potestiva pura, que põe todo o efeito da declaração de
vontade na dependência do exclusivo arbítrio daquele a quem o
ato interessa: o si volam ou si volueris, dos exemplos clássicos é
uma cláusula que nega o próprio ato. Não há, com efeito, emissão
válida de vontade, e a rigor não há mesmo emissão nenhuma, des
de que fique o ato na dependência de lhe atribuir ou não o inte
ressado qualquer eficácia (grifos da signatária destas).
13. O autor vinha efetuando, corretamente, os pagamentos rela
tivos à manutenção do túmulo de seus genitores e irmã, é o que deflui
do documento acostado aos autos, pela própria ré, às fls. 43.
14. A recusa, pela ré, de tal continuidade, é não só injusta, como
ilegal, ante os termos da cláusula contratual em que se encontra embasada e cuja única “justificativa” é o arbítrio.
15. O autor depositou o valor devido e atinente ao biênio em
curso, de 1984/1986, em Juízo, tal como aduzido pela ré, às fls. 19.
Esta última reconhece, ademais, nestas mesmas folhas, a existência de
um contrato verbal relativo ao sepultamento dos mencionados familiares
do autor para quem fora aberta uma exceção. Ora, quem excepciona
deve arcar com as conscqüências de seu ato c não repassá-las ao benefi
ciário do mesmo, caso as entenda contrárias aos seus interesses.
16. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido ini
cial, com o que declaro extinta a obrigação a que o mesmo se refere.
17. Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes à razão de Cr§l 500.000 (quinhentos mil
cruzeiros) considerando o disposto no § 4.° do art. 20 do Código de
Processo Civil, os quais são expressos, na data de hoje, à razão de
14,634102 ORTN’s.
18. P. R. I.
Niterói, 29 de abril de 1985.
DENISE LEVY TREDLER
Juiz de Direito
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Cartório do 2.° Ofício
Comarca de Mangaratiba
Processo n.° 3.566/80

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PARCERIA AGRÍCOLA. DIREITO IN
TERTEMPORAL — O Estatuto da Terra
não tem aplicação aos contratos celebrados
antes da sua vigência, em que o Cód. Civil
deixava ao arbítrio das partes estipular o
percentual sobre a produção devido ao parcciro-outorgante. Insubsistência dos depó
sitos.
(Sentença do fuiz de Direito Válter Soares,
confirmada por unanimidade, Ap. Cív.
n.° 90.327, l.° TA/RJ)
SENTENÇA

GELCE DA CONCEIÇÃO, LUCIANO MANOEL FIDÊLIS DA
SILVA, BENEDITO GONÇALVES DA SILVA FONTELA e PEDRO
FIDÊLIS DA SILVA propuseram esta AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO contra ZOMAR PONTES RAMOS e sua mulher
HELENA BREVES RAMOS, com fundamento nos arts. 890 e seguintes
do CPC e art. 96, VI, da Lei n.° 4.504/64 e art. 35 do Decreto
n.° 59.566/66.
2. Alegam os autores que são parceiros agrícolas dos réus, há
mais de 30 anos, que possuem nas áreas de parcerias inúmeras e valio
sas benfeitorias constituídas de lavouras permanentes e temporárias, bem
como construções. Alegam, mais, que o contrato de parceria foi firmado
verbalmente entre os autores e o antigo proprietário do imóvel, Victor
de Souza Breves, transmitindo-se por sucessão “mortis causa" aos réus;
que os réus somente concorreram para a parceria com a terra nua, sendo
todas as benfeitorias edificadas às expensas dos autores.
3. Ocorre, segundo os autores, que os réus vinham exigindo o
pagamento de 50% (cinqüenta por cento) das vendas realizadas, ferindo
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as disposições do artigo 96, n.° VI, da Lei n.° 4.504/64, bem como o
seu regulamento, sendo nula tal cláusula, uma vez que a cota exigível
é de 10% (dez por cento). Recusam-se os réus a receber este percen
tual.
4. Inicial instruída com os documentos de fls. 5/15.
5. Contestação às fls. 19/22, acompanhada do documento de
fl. 23. Alegam os réus que os autores não receberam a terra nua; que
a ação de consignação em pagamento não é meio próprio para o par
ceiro pleitear a rescisão do contrato, e sim a via ordinária; que as quan
tias oferecidas em pagamento não são identificáveis.
6. Réplica às fls. 32/34. Argumentam os autores que não pre
tendem a rescisão de seus contratos mas apenas evitar a mora, face à
recusa dos réus em receber os valores oferecidos; que a contagem das
bananas é feita regularmente pela mesma pessoa que a fazia ao tempo
em que eram pagos os 50%; que os documentos produzidos compro
vam a quantidade de bananas vendidas; que efetivamente receberam a
terra nua.
7. Saneador à fl. 163, irrecorrido, decidindo a preliminar de
carência de ação suscitada pelos réus, designando dia para a audiência
de instrução e julgamento e deferindo as provas a serem nela produzi
das. A referida audiência transcorreu conforme ata de fls. 178/182.
Ê o relatório. Passo a decidir.
8. Para que se possa apreciar a questão da subsistência ou insubsistência do depósito, é mister decidir quanto à incidência ou não da
Lei n.° 4.504 c seu regulamento ao contrato de parceria, já que este foi
celebrado antes de sua vigência, ou seja, sob o regime do Código Civil.
A matéria é de direito intertemporal, pois o que pretendem os autores é
que a lei nova passe a regular os efeitos do contrato celebrado anterior
mente ao seu advento, enquanto os réus invocam, em sua defesa, o prin
cípio segundo o qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada” (CF. art. 153, § 3.°).
9. Assunto dos mais complexos no direito moderno é o que diz
respeito à eficácia da lei no tempo. Ao princípio da eficácia imediata
da lei, ou seja, de que a lei nova deve ter aplicação imediata a todas as
situações jurídicas, se antepõe o princípio da não-retroatividade da lei,
segundo o qual devem ser respeitadas situações jurídicas constituídas
sob o império da lei revogada. Nas modernas legislações, três sistemas
vigoram: o primeiro permite sejam votadas leis retroativas, a critério
do legislador; um segundo sistema permite também ao legislador a ela
boração de leis retroativas, sempre que o exigir o interesse público; o
terceiro sistema veda expressamente ao legislador a elaboração de leis
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retroativas, dando caráter constitucional ao princípio da não-retroatividade. O nosso sistema jurídico insere-sc, à evidência, no terceiro gru
po: o princípio da irretroatividade é de natureza constitucional, não
sendo permitido ao legislador votar leis retroativas: cabe ao Juiz, em
sua árdua missão de aplicar o Direito, negar aplicação a leis retroativas,
ofensivas à Constituição Federal. Tão enraizada em nosso Direito é a
idéia da irretroatividade, que todas as nossas Constituições Republica
nas, com exceção da famigerada Carta de 1937, fruto de um poder
ditatorial que não satisfazia aos anseios do povo, adotaram expressa
mente o princípio da não-retroatividade. Repugna, pois, à consciência
jurídica do povo brasileiro, a idéia da lei retrooperante.
10. É evidente que, em casos especialíssimos, a lei pode retroagir. O nosso sistema jurídico-penal, v.g, adota o princípio da aplica
ção da lei mais benéfica ao acusado, quando tanto a lei revogada quanto
a revogadora possam aplicar-se à mesma situação. Mas a maioria dos
autores pátrios e alienígenas defende a não-retroatividade da lei quando
estão em jogo direitos adquiridos (SAVIGNY e GABBA), ou efeitos de
situações jurídicas nascidas sob o império da lei anterior (DE PAGE).
Este último autor é bastante claro ao afirmar que “os contratos nascidos
sob o império da lei antiga permanecem a ela submetidos, mesmo quan
do os seus efeitos se desenvolvem sob o domínio da lei nova” (Cf. Caio
Mário da Silva Pereira, "Instituições”, Vol. 1, n.° 31).
11. No direito brasileiro, face à regra constitucional, não pode
a lei retroagir para prejudicar os direitos adquiridos, o ato jurídico per
feito ou a coisa julgada. No caso dos autos, não haveria ofensa ao ato
jurídico perfeito (aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo
em que se efetuou) ou à coisa julgada (imutabilidade da decisão judi
cial transitada cm julgado). Quer me parecer, porém, que a aplicação
do Estatuto da Terra à questão que me cabe decidir ofendería direitos
adquiridos dos parceiros-outorgantcs. Na melhor definição, são adqui
ridos os direitos decorrentes de uma situação jurídica já constituída e
incorporados ao patrimônio do seu titular. Assim, os efeitos de um ne
gócio jurídico válido passam a integrar o patrimônio do contratante,
constituindo direito adquirido. Por esse motivo enunciou DE PAGE a
regra segundo a qual “os contratos nascidos sob o império da lei antiga
permanecem a ela submetidos, mesmo quando os seus efeitos se desen
volvem sob o domínio da lei nova” (grifo meu). Por outro lado, a ale
gação de alguns autores de que a lei nova retroage para beneficiar não
tem cabimento, principalmente em matéria contratual; obviamente, em
se tratando de contrato, se a lei retroagir para beneficiar o parceirooutorgante há de prejudicar o parcciro-outorgado, e vice-versa. Não se
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há de admitir, qualquer que seja o princípio invocado, que a lei retroaja
para prejudicar direitos adquiridos, uma vez que a regra constitucional
superpõe-se a quaisquer princípios de Direito.
12. Há quem alegue, por fim, que as leis de ordem pública, como
é o caso da questionada Lei n.° 4.504/64, podem retroagir. Trata-se
de raciocínio incorreto, em nosso sistema jurídico. Nos sistemas legisla
tivos em que a regra da não-retroatividade é tão-somente de política
legislativa, o legislador tem a liberdade de dar efeito retrooperante à
norma de ordem pública. Entretanto, nos sistemas em que o princípio
da irretroatividade é de cunho constitucional, a lei que, a pretexto de
defender a ordem pública, estabeleça disposições retroativas, é inconsti
tucional e, como tal, não deve ser aplicada pelo Judiciário. O eminente
professor HAROLDO VALLADÃO, notório defensor da retroatividade
das leis de ordem pública, ao justificar o texto do art. 76 do seu ante
projeto da “Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas”, diz, expres
samente: "sempre defendemos a retroatividade das leis de ordem pú
blica e só não a formulamos à vista da proibição constitucional brasi
leira”.
13. Pelas razões expostas, não há como pretender aplicar-se a
Lei n.° 4.504/64 a um contrato celebrado no regime do Código Civil,
sob cuja égide era lícito às partes estipular livremente a remuneração
do parceiro-outorgante, com base na produção do parceiro-outorgado. A
alteração dessa remuneração, pela aplicação da lei nova, há de consti
tuir ofensa a direitos adquiridos dos parceiros-outorgantes, apesar da
natureza social da norma invocada pelos parceiros-outorgados. Assim,
face ao disposto no art. 153, § 3.°, da CF, considero o contrato regido
pelo Código Civil e, cm conseqüência, julgo IMPROCEDENTE o pe
dido, devido à insubsistência do depósito; deixo de condenar os autores
ao pagamento de custas e honorários, por serem estes beneficiários da
assistência judiciária.
P.R.I.
Mangaratiba, 26 de janeiro de 1983.
VALTER SOARES
Juiz de Direito
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19.* Vara Cível do
Estado do Rio de Janeiro
Comarca da Capital
Procedimento Sumaríssimo
Autora: Darman’s
Importação e Exportação
Ltda.
Réus: Iberia Linhas
Aéreas da Espanha e
Transbrasil Linhas
Aéreas S/A.
1.

DIREITO AERONÁUTICO — Transporte
sucessivo. Contrato de transporte. Ressarci
mento. Responsabilidade. O sistema da cul
pa presumida do transportador é compen
sado pelo limite determinado da indeniza
ção. só afastado nos casos de dolo ou culpa
grave comprovados. Aplicação do Código
Brasileiro do Ar.
(Sentença da Juíza de Direito Wany do
Couto Faria, transitada em julgado)

— Relatório.

1.1. — Vistos estes autos de ação pelo procedimento sumaríssi
mo, oposta por BARMAN'S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMI
TADA. em face de IBERIA UNHAS AÉREAS DA ESPANHA e
TRANSBRASIL LINHAS AEREAS S/A., todos nas pessoas de seus
representantes legais, visando ao ressarcimento de prejuízos, que sofreu
quando do transporte de mercadorias importadas da empresa HART
& CIA. COMERCE INTERNATIONAL, sediada na França, no valor
aproximado de trezentos mil cruzeiros. Esclarece a autora, cm resumo,
que a 1.” empresa transportadora (IBERIA) ao trazer as mercadorias
da França, cm vez dc levá-las diretamente a Manaus, seu destino, dei
xou-as no Rio de Janeiro, onde permaneceram por mais de três meses,
até início de julho de 1976, quando incumbiu a segunda empresa
(TRANSBRASIL), dc transportá-las para Manaus, onde chegaram no
dia 07-07-76. A autora, ao conferir as mercadorias, verificou graves
irregularidades, daí ter solicitado Vistoria Oficial, em conseqüência,
instaurados os Processos n.03 75.741/76 e 75.815/76, onde foi apurado
que as avarias alcançavam o valor de cento e quatorze mil, trezentos
e sessenta e seis cruzeiros e onze centavos e apontada como responsável
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pelos prejuízos a empresa TRANSBRASIL, se bem que ambas as em
presas, ora rés, foram obrigadas a pagar à Fazenda Nacional aproxima
damente trezentos mil cruzeiros, relativos a impostos e multas. Assim,
baseando-se nos artigos 271, II, letra h, 278, 280 e 281 do Código de
Processo Civil, combinados com os artigos 159, 1.533, 1.059 e seguin
tes do Código Civil, requer a autora a condenação das empresas rés ao
pagamento da quantia de Cr$ 114.366,11 (cento e quatorze mil, tre
zentos e sessenta e seis cruzeiros e onze centavos), acrescida de juros,
correção monetária, custas e honorários advocatícios, em vinte por cen
to, sobre o valor total da condenação.
— Omissis.............................................
1-2. — A segunda ré (TRANSBRASIL S/A/) apresenta sua con
testação, por escrito, a fls. 74/76, com os documentos de fls. 77/80,
requerendo, em preliminar, sua exclusão do feito, nos termos do art. 63,
do Código de Processo Civil, com base no documento de fls. 17 dos
autos, trazido pela autora, entendendo que a única responsável é a pri
meira ré (IBERIA), a quem a autora solicitou diretamente indenização,
conforme documento de fls. 47, — omissis. No mérito, baseando-se no
Código Brasileiro do Ar (art. 103, § l.°), e, também, no Código Civil,
afirma que a autora não tem direito à indenização na forma pretendida,
referindo-se, ainda, ao art. 82, do Código Brasileiro do Ar e art. 22,
da Convenção de Varsóvia, com as modificações introduzidas pelo
art. 13. omissis...........
1.3. — A contestação da primeira ré (IBERIA) encontra-se a
fls. 82/87, com os documentos de fls. 88/122, requerendo a improcedência do pedido, argumentando que não foi declarado o valor do pe
dido, nem interesse especial na entrega, conforme os conhecimentos,
que não especificam as mercadorias e, embora os volumes tenham che
gado à autora com cento e dez quilos a menos, o valor por ela arbitrado
não tem amparo fático ou legal, omissis.
2.

— Motivação.

2.1. — Ação em procedimento sumaríssimo, que se arrasta, moro
sa. desde 30-05-77. face aos incidentes que a retardaram, principalmente
o conflito negativo de jurisdição, que não cabe mais, à evidência, dis
cutir, pois o Egrégio Tribunal Federa! de Recursos determinou ser com
petente a Justiça Estadual neste caso. Assim, quanto à competência deste
Juízo da 19." Vara Cível para julgar o feito, não há mais controvérsia
a dirimir, está superada a questão.
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2.2. — Ao contestar (fls. 74/76) a segunda ré, TRANSBRASIL
LINHAS AÉREAS S/A., suscita, em preliminar, que à vista do que está
expresso no documento de fls. 17, onde a primeira ré (IBERIA) assume
(inteira responsabilidade), deve ser excluída do feito, nos termos do
documento de fls. 47, a própria autora pediu, em 01-10-76, indeniza
ção à IBERIA (primeira ré).
O douto patrono da segunda ré, no afã de excluir sua cliente, socorrcu-sc erroneamente da norma processual, pois np referido art. 63,
do Código de Processo Civil, cm que funda sua preliminar, é outorgado
o direito de nomeação à autoria, na hipótese ali expressa, logo, não se
trata de, já sendo parte, pois formou-se a relação processual, desde que,
citado, veio contestar o pedido, socorreu-se daquela norma para obter
sua exclusão do feito, quando a outra ré também foi demandada.
Eis por que se rejeita a preliminar argüida pela segunda ré (TRANS
BRASIL).
A causa, porém, de tê-la argüido será apreciada juntamente com o
mérito da questão.
2.3. — Duas são as partes no pólo passivo. Cuida-se de ressarci
mento do prejuízo, e esta, ao que se vê das provas documentais trazidas
aos autos (v. fls. 10 c outros), houve, impondo-se a indenização. De
forma alguma poder-se-ia, ao que tudo indica, excluir a obrigação de
indenizar.
Como já dizia, há quase dois mil anos, o Jurisconsulto Paulus:
secundum naturam est commoda cuius que rei eum aequi, quem seqüenter incommoda (fls. 10, D., L., 17). Que quer dizer, quem suporta a
parte cômoda, naturalmente, há de suportar os incômodos decorren
tes ...
2.4. — Na hipótese dos autos, a primeira ré (IBERIA) se incum
biu de transportar as mercadorias importadas pela empresa autora, rece
bendo-as em Paris, tendo como destino Manaus (fls. 13/14). Entretanto,
em vez de levá-las diretamente ao seu destino, na forma avençada, deixou-as no Rio de Janeiro, onde as mercadorias teriam permanecido cerca
de três meses e, após, encarregou a empresa TRANSBRASIL (segunda
ré) de efetuar o transporte do Rio de Janeiro até Manaus. Logo, de
transporte, originariamente, foi incumbida a primeira ré (IBERIA), sen
do, portanto, responsável pela sua entrada ao ponto de destino, como
as recebeu, com ressalva apenas de caso fortuito ou força maior, o que,
ainda não eximisse, em princípio, a transportadora, imporia o exame
da matéria sob outros ângulos. Ressalte-se, ainda, o documento de fls. 17
(Declaração), onde a primeira ré (IBERIA) assume, expressamente, intei81

ra responsabilidade, pelas eventuais faltas de mercadorias e respectivos
tributos fiscais, relativos à carga entregue, em Tráfego Mútuo, desti
nada a Manaus, com data de 02-07-76 e especificando os n.0® dos
Conhecimentos Aéreos. A fls. 97, vemos o documento (datado dc
01-10-76 em que a segunda ré, TRANSBRASIL, participa a ocorrên
cia e requer a primeira ré, IBERIA, o ressarcimento, baseada na carta
de responsabilidade em seu poder, referente aos AWB’s transferidos do
Aeroporto do Galeão (RJ) para Manaus.
Esta, portanto, a causa de ter a segunda ré (TRANSBRASIL) re
querido a sua exclusão do feito, não aceita na forma da preliminar sus
citada, mas plausível, ao examinarmos o seu conteúdo, à luz da do
cumentação acostada aos autos, no mérito.

.•>

2-5. — Bem dirigida, sem qualquer sombra de dúvida, a defesa
da primeira ré, IBERIA, mormente por quem, ex professo tratou da
matéria diversas vezes, em preciosas monografias e outros trabalhos,
como :seu ilustre patrono, todos de inegável valor para quem postula
ou decide.
Antes de tudo, há de notar-se que, apesar de não serem indicadas
as definições, em Direito Privado, o título VII, cap. I. do novo Código
Brasileiro do Ar, apegou-se à rubrica — das definições — envolvendo
preceitos de que não seria possível afastar-se o intérprete. E bem sabe
disso o douto patrono da transportadora primeira ré (IBERIA). O
art. 81, do referido Código, não ampara sua tese. O transporte, no caso,
é de reputar-se doméstico, porque o seu ponto de destino é um aeroporto
nacional, não perdendo este caráter, nem mesmo se, ante a ocorrência
de motivos de força maior, tiver de fazer a aeronave escala em terri
tório estrangeiro, desde que o seu ponto de partida e/ou de destino
esteja situado em território nacional. Convenção nenhuma alterou este
princípio, aliás, dos mais salutares.
Além disso, nunca seria possível desprezar o preceito contido no
art. 82, do mesmo Código, não alterado por qualquer Convenção a que
tenha aderido o Brasil, referente à unidade de transporte, pois, em casos
como este, a operação se originou de um só contrato e responsável por
este não há como discutir com bons fundamentos, face à documentação
apresentada, é a primeira ré (IBERIA).
2.6. — Acresce ainda que, a responsabilidade da segunda ré,
TRANSBRASIL, nem se provou, e, mesmo o fosse, não seria dc molde
a isentar a primeira ré, IBERIA, que, ao receber as mercadorias, com
plena ciência do local para onde deveríam ser levadas, assumiu o dever
de transportá-las, como as recebeu, até o ponto de destino.
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A escolha ele outra companhia para complementar o transporte
não resultou de qualquer ato ou fato suscetível de atribuir-se à autora.
Esta incumbiu a IBERIA do transporte. Logo, se, por este ou aquele
motivo, a contratada (IBERIA) solicitou a outra empresa, no caso a
segunda ré, TRANSBRASIL, que transportasse as mercadorias ao ponto
final de destino, assim agiu sem qualquer interferência da autora, a
quem interessava era o cumprimento do contrato, in toíum, recebendo
todas as mercadorias incólumes.
Tanto que a primeira ré, IBERIA, como já dissemos acima, com
o documento de fls. 17, declarou assumir inteira responsabilidade.
Evidente, portanto, o direito da autora de ser ressarcida dos danos
apurados, pouco importando não tenha havido, porventura isto apenas
para argumentar, declaração exata do valor dos objetos transportados
e que vierem a sofrer lesão, em seu todo ou em parte.
Irrecusável, destarte, a obrigação da transportadora, que contratou
diretamente com a empresa autora, ou seja, da primeira ré (IBERIA),
e se. considera-se ela isenta, que intente contra a segunda ré o que entender dc seu direito.
2.7. — Não se pode esquecer que o contrato de transporte é o
ato jurídico bilateral, como contrato que é, pelo qual uma pessoa (trans
portador) se obriga a transferir coisa ou pessoa de um lugar para outro,
por um preço determinado.
No contrato de transporte dc mercadorias há três figuras: o reme
tente ou expedidor, ou seja, aquele que expede a mercadoria, entregando-as ao transportador, este, que executa ou manda executar, em
seu nome, o transporte e o destinatário, que é aquele a quem a merca
doria é destinada e pode ser o próprio remetente, não sendo, porém,
parte do contrato, se for terceiro, aceitando o contrato como fora esti
pulado. A tradição se dá no momento do embarque.
Analisando-se a natureza jurídica deste contrato, vê-se que não se
trata bem de uma locação de serviço, pois nesta o locador promete a
própria energia do trabalho, enquanto que, no transporte, promete o re
sultado do seu trabalho. Logo, trata-se de contrato de resultado, mas,
como características que o tornam autônomo, ainda mais nos tempos
hodiernos, em que, face à rápida evolução social, diversificam-se e com
plicam-se as relações humanas, ocasionando o consequente crescer dos
tipos de contratos, cada um dos quais com suas peculiaridades, visando
a alcançar, da melhor forma possível, o fim colimado.
2.8. — No Direito Aeronáutico, considera-se transporte sucessivo
o que é feito por vários transportadores aéreos, desde que as partes
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tenham tratado em operação única (art. 82 e 108, do Código, da mesma
forma que o art. l.°, 3, da Convenção de Varsóvia), não abrangendo
o terrestre e o aquático realizados fora do aeroporto (art. 100). Na
falta de declaração expressa, leva-se em conta o fato de existir apenas
um contraio de transporte ou a omissão de documento de transporte
único, o que afasta as hipóteses de substituição. De qualquer forma,
o parágrafo único, do art. 100, do Código Brasileiro do Ar, que acom
panha o art. 18, n.° 3, da Convenção de Varsóvia, coloca, como pre
sunção juris tantum, que o dano acontecido, na execução do transporte
aéreo, ocorreu sob responsabilidade de transportador aéreo, que tem o
dever de cumprir o contratado, nas condições estipuladas, zelando pela
segurança e conservação das coisas (ou pessoas) transportadas. Assim,
temos, no caso, a aplicação da responsabilidade objetiva (teoria do ris
co), para aquele transportador que primeiro contratou, caberia a ele o
ônus de provar sua diligência e prudência, já que prevalece, em princí
pio, como dissemos acima, a presunção juris tantum de sua falta.
A situação da primeira ré (IBERIA) aí se enquadra. Quanto à
segunda ré (TRANSBRASIL) desloca-se para o âmbito da responsabi
lidade extracontratual ou aquiliana, fazendo-se necessária a prova de
que tivesse praticado qualquer ato ilícito, que causasse o dano. Isto não
se deu, ao contrário, enquanto a primeira ré, responsável pelo trans
porte até o local de destino, Manaus, na forma do contrato, permitiu
que as mercadorias permanecessem, por cerca de três meses, no Aero
porto do Rio de Janeiro, a segunda ré, TRANSBRASIL, logo que rece
beu a incumbência, requerida pela primeira ré, para fazer o transporte
final até Manaus, providenciou-o imediatamente e lá, ao receber, atra
vés de vistoria, na forma legal, a autora apurou a ocorrência de danos.
2.9. — O sistema da culpa presumida do transportador é com
pensado pelo limite determinado da indenização, só afastado nos casos
de dolo ou culpa grave comprovados.
Por este motivo, quando não há especificação do valor das merca
dorias, mas sim, apenas genericamente, por peso, é neste que se baseia
a indenização.
Nos documentos de fls. 13 e 14, constam apenas o passo total e
a natureza das mercadorias, sem qualquer discriminação, não havendo
declaração especial ou ressalva, que ocasionariam a cobrança da tarifa
suplementar.
Portanto, a indenização deve obedecer ao disposto no § l.°, do
art. 103 do Código Brasileiro do Ar, adotado, face à legislação ora vi
gente, como base para cálculo, o salário-referência.
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Nao sc aplica a Convenção de Varsóvia, pois um mesmo fato, ou
se enquadra em determinada legislação ou em outra, o que não é pos
sível é aplicar-se uma parte de cada uma e, se a hipótese dos autos é
considèrada de transporte nacional, como já se disse acima, obediência
se deve ao Código Brasileiro do Ar em todos os aspectos, desde que
não afronte, diretamente, as disposições internacionais de que foi sig
natário o nosso país.
2.10. — Não assiste razão também à autora ao pleitear lucros
cessantes, pois, no caso de contrato de transporte aéreo há limitação
de responsabilidade, que compensa a incidência da responsabilidade
objetiva ou teoria de risco, equilibrando as partes contratantes, como
já se ressaltou acima. O Código Brasileiro do Ar (D.L. n.° 32/66) con
sagra o princípio de indenização “à forfait”, salvo dolo ou culpa grave
do transportador ou de seus prepostos.
Assim, a indenização prefixada na Lei, no caso, art. 103, § l.°, do
Código Brasileiro do Ar, funciona como se fosse verdadeira cláusula
penal, ao fixar, em previsão, as perdas e danos, mesmo porque, a expe
dição do conhecimento aéreo faz presumir, até prova em contrário, a
conclusão do contrato, o recebimento da carga e as condições de trans
porte, tanto que a sua terceira via é negociável por endosso, como título
de crédito à ordem e representa a respectiva mercadoria, podendo tam
bém ser ao portador, desde que haja cláusula expressa neste sentido,
embora a questão da negociabilidade do conhecimento aéreo seja con
trovertida e, talvez, por isto, raramente utilizado na prática, ao que se
sabe.
Os fundamentos em que se baseou o pedido de perdas e danos
(lucrum cessans el damnum emergens) são compatíveis com a teoria da
responsabilidade, na forma tradicional, não sendo caso da sua aplicação
na hipótese destes autos, nos quais se cogita da responsabilidade obje
tiva ou sem culpa.
Cabe, no entanto, a correção monetária, na forma da Lei n.° 6.899/
81 e os juros legais, que atualizarão débito prefixado na lei específica.
— Dispositivo.
3.1.— Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedi
do feito por BARMAN'S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
em face de IBERIA LINHAS AÉREAS DA ESPANHA (primeira ré) e
improcedente, em relação a TRANSBRASIL LINHAS AÉREAS S/A.
3.2. — Conseqüentemente, condeno a primeira ré (IBERIA) a
pagar, à autora, indenização na forma do § l.° do art. 103, do Código
Brasileiro do Ar, que beneficiou a reparação, com a atualização perma3.
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nente diante da variação do valor da nossa moeda, ora com base no
salário-referência, com juros legais a partir da citação, corrigida na for
ma da Lei n.° 6.899/81, acrescida das despesas processuais e honorá
rios advocatícios, estes fixados em vinte por cento, do valor total da
condenação, atendendo ao § 3.° do art. 20, do Código de Processo Civil.
3.3. — Tendo em vista sua sucumbência em relação à segunda ré,
deve-lhe a autora custas e honorários advocatícios, estes no percentual
de dez por cento do valor da causa, conforme o art. 20, do Código de
Processo Civil.
3.4. — P. R. I.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1985.
WANY DO COUTO FARIA
Juíza de Direito

86

13.a Vara Cível
Comarca da Capital, RJ
Proc. n.° 17.711/80

AÇÃO DECLARATÓRIA — DIREITO
AUTORAL — A transmissão de música
ambiental através de fios, cabos ou multi
plex, constitui "serviço especial”, destina
do a assinantes certos. Os direitos autorais
são pagos pelas rádios diretamente às enti
dades arrecadadoras. Matéria enquadrada
no código 043 e que não se confunde com
o serviço normal de radiodifusão, com
preendendo a geração de música e indo até
a sua efetiva propagação nos estabeleci
mentos de seus clientes-assinantes, sem pos
sibilidade de dupla cobrança do direito
autoral, também aos assinantes.
(Sentença do Juiz de Direito Bernardino
Machado Leituga, confirmada pela l.“ Câ
mara Cível do l.° Tribunal de Alçada, jul
gando a respectiva Apelação Cível núme
ro 23.853. DECISÃO UNÂNIME).
SENTENÇA

Vistos, etc...
RÁDIO IMPRENSA S/A, empresa de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com sede nesta cidade, com base nos artigos 4.°,
inciso I e 282 do CPC, ajuizou a presente Ação Declaratória contra
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO — ECAD, com sede
também nesta cidade, alegando em resumo:
1. que, está autorizada a funcionar como serviço de radiodifusão
em freqüência modulada, desde o ano de 1956, conforme Decreto
n.° 39.339, dc 11 dc junho de 1956, renovado pela Portaria n.° 1.045,
de 9 de setembro de 1976, do Ministro das Comunicações;
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2. que, além daquele serviço, a autora mantém desde o ano de
19fi5, quando foi autorizada pela Portaria n.° 47, do mesmo Ministro,
o sorviço especial de transmissão de música ambiental ou funcional,
dirigidos a assinantes determinados através do sistema de instalação de
um decodificador Multiplex, recebendo os mesmos o canal privativo e
exclusivo de música ambiente, e neste ramo de atividade vem a supli
cante a ser pioneira, pois foi a primeira empresa a manter tal serviço;
3. que, em razão de tais atividades, não pode prescindir de obras
musicais e por isso sempre pagou corrctamcnte os direitos devidos aos
autores das mesmas, os quais sempre foram representados pelas diver
sas sociedades arrecadadoras incumbidas dos recolhimentos dos direitos
autorais;
4. que, tais sociedades arrecadadoras, no cumprimento do man
dato outorgado pelos autores de obras musicais, ou valiam-se de contra
tos celebrados individualmente com quem viesse a utilizar-se das mes
mas, ou elaboravam Tabelas de Preços, fixando critérios de pagamento;
5. que, em 1956, as sociedades arrecadadoras então existentes,
elaboraram uma Tabela Oficial de Preços para Uso dc Obras Musicais,
publicada no D.O.U., de 26-08-66;
6. que, por força do art. 115 da Lei 5,988, de 14 de dezembro
de 1973, as sociedades arrecadadoras foram obrigadas a organizarem
um escritório central de arrecadação e distribuição, absorvendo este, as
atividades daquelas;
7. que, assim nasceu a ré, que elaborou nova Tabela Oficial de
Preços, que entrou em vigor a partir de l.° de julho de 1973, resul
tando que as atividades da autora ficaram enquadradas, assim: Códi
gos 2140/2141, atualmente Código 019, com natureza e características
de Transmissão pela Radiofonia-Emissoras de Rádio, e, códigos 2150/
2151, atualmente Código 043, natureza c características de transmissão
de música ambiental apenas sonoras por fios, cabos ou multiplex;
8. que, através das Tabelas, os autores de obras musicais limita
ram os seus direitos relativos a cobrança dos direitos autorais pela uti
lização que os terceiros venham a fazer das mesmas;
9. que, em face dos autores dc obras musicais terem limitado
seus direitos através da tabela elaborada por seus mandatários, não po
dem exigir mais do que o previsto nos diversos critérios constantes da
mesma e com a utilização por parte dc quem quer que seja das suas
criações, surge para os mesmos o direito de cobrar o valor estipulado,
mas surge também, para o terceiro, o direito de utilizar-se livremente,
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sem qualquer embargo ou oposição, da obra musical, dentro das características c natureza cm que for enquadrada a sua atividade;
10. que, a autora começou a efetuar os pagamentos relativos às
atividades, observando os critérios da Tabela, não apresentando a supli
cada qualquer objeção até o ano de 1979;
I 1. que, a autora mantém o serviço de transmissão de música
ambiental ou funcional, considerado pelo Código Brasileiro de Teleco
municações, instituído pela Lei n.° 4.117, de 27 de agosto de 1962,
como Serviço Especial, distinto do Serviço de Radiodifusão, que man
tém como qualquer outra emissora do gênero, estando definidos tais
serviços no art. 5.° do referido diploma legal, “in verbis”:
CAPÍTULO II
Das Definições
d) SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO, destinado a ser recebido di
reta e livremente pelo público em geral, compreendendo radiodifusão
sonora e televisão;
f) SERVIÇO ESPECIAL, relativo a determinados serviços de inte
resse geral, não abertos à correspondência pública e não incluídos nas
definições das alíneas anteriores, entre os quais: 1) o de sinais horá
rios; 2) o dc frequência padrão; 3) o de boletins meteorológicos; 4) o
que sc destine a fins científicos ou experimentais; 5) O DE MÜSICA
FUNCIONAL; 6) o de Radiodetcrminação;
12. que, por ser a transmissão dc música ambiental ou funcional
um "serviço especial”, definido por lei, o critério de cobrança de direi
tos autorais sempre foi distinto do serviço normal de radiodifusão, pois
aquele é dirigido a um número determinado de assinantes, os quais são
tomados como base para a cobrança a ser feita;
13. que, a ré a partir de 1979, publicou no DOU, um comuni
cado. no qual modificou todo o critério utilizado para a cobrança do
serviço de transmissão de música ambiental, passando a considerá-lo
como um serviço de radiodifusão normal, dividindo-o em duas fases:
uma como radiodifusão normal e a outra como execução por parte dos
assinantes, deixando de observar o tratamento de serviço especial, deter
minado pelo Código Brasileiro de Telecomunicações;
14. que, tal comportamento contraria a própria tabela que ela
borou, pois na mesma está prevista a taxação do pagamento de direito
autoral quando a música ambiental não for produzida por empresas
permissionárias pelo Poder Público de tal “serviço especial”, já que no
código 566, na tabela original denominada de código 2130/2131, esti89

pula critério diferente para cobrança dos estabelecimentos que mante
nham sonorização ambiental, utilizando-se de meios próprios, sendo a
redação original da tabela, nos seguintes termos:
Códigos 2130/2131 — atualmente código 566.
Natureza e Características — sonorização ambiental — estabeleci
mentos de qualquer natureza. Observações: que objetiva lucro, exceto
casas de diversões, parques e terminais. Utilização de fonógrafos, tocafitas, aparelhos eletrossonoros de qualquer natureza;
15. que, prevalecendo tal entendimento, fica sem nenhum efeito
a taxação na Tabela da “transmissão de música ambiental”, que é uma
atividade distinta, pois é a própria suplicante quem a instala através de
um “decodificador Multiplex”, sem qualquer interferência do estabeleci
mento assinante, e por isso sempre foi considerada como atividade úni
ca, tanto na tabela antiga como na nova e por isso o seu pagamento não
pode ser dissociado, como uma atividade de transmissão e outra de
execução, já que para esta última a tabela prevê critério diferente.
Requer seja declarado que a relação jurídica advinda do enquadra
mento da autora no código 043, da tabela de preços da ré, com o paga
mento pela atividade “transmissão de música ambiental” se estende
desde a geração da música até a sua efetiva propagação nos estabeleci
mentos de seus clientes/assinantes.
Juntou os documentos de fls. 9/52.
Citado, o réu contestou o feito, alegando em resumo, o seguinte:
1. que, nos termos da Lei n.° 5.988, de 14 de dezembro de 1973,
o réu foi constituído para arrecadar e distribuir direitos autorais, po
dendo autorizar ou proibir a execução pública de composições musicais;
2. que, a própria autora disse na petição inicial que se utiliza
de obras lítero-musicais e de fonogramas sob o controle do suplicante
em duas atividades distintas c que são: a) transmissões radiofônicas pelo
sistema de freqüência modulada para livre captação pelo público em
geral em serviço de radiodifusão sonora em seu canal 102. 1-MHZ e
para a qual obteve concessão do Poder Público; b) da mesma forma,
de acordo com a Portaria de 8 de dezembro de 1970, do Diretor-Geral
do Dentei, se tornou permissionária do "serviço especial de música fun
cional”, na cidade do Rio de Janeiro, autorizada à transmissão de mú
sica ambiente ou funcional para assinantes”;
3. que, para as transmissões da suplicada, como emissora de FM
está sujeita à retribuição autoral, no atual código 019, nos níveis da
referida Tabela Oficial de Preços e os pagamentos vêm sendo feitos
como consta dos documentos anexos;
90

4. que, com relação à transmissão de música ambiental, ainda
a Tabela Oficial de Preços do ECAD, estipulou o critério de cobrança e
preços previstos no Código 043, o qual dispõe:
Natureza e Características — transmissão de música ambiental ape
nas sonoras — por fios, cabos ou multiplex.
Observações — Independentcmcnte do pagamento pela utilização
com fito de lucro direto ou indireto, que o assinante fizer da
transmissão recebida (veja comunicado publicado no DOU de
14-05-79).
5. que, além disso, as autorizações concedidas pela ré, seja como
radiodifusora, seja como empresa geradora de música ambiental, não
se confundem com as que necessariamente devem ser obtidas pelos seus
assinantes, para a execução pública cm seus estabelecimentos, das com
posições musicais, lítero-musicais e dos fonogramas transmitidos pela
ré;
6. que, a diferenciação entre esses atos jurídicos resulta da conceituação legal, pois diz o art. 30 da Lei 5.988/73:
“Depende de autorização do autor de obra literária, artística ou
científica, qualquer forma de sua utilização, assim como:
IV — a comunicação ao público, direta ou indireta, por qualquer
forma ou processo, como:
a) execução, representação, recitação ou declamação;
b) radiodifusão sonora ou audiovisual;
7. que, a suplicante está incluída na definição da letra “b” e os
seus assinantes na letra “a”, do dispositivo supra;
8. que, os assinantes da autora, fazendo a captação em seus
estabelecimentos das obras musicais, só poderão executá-las publicamente mediante expressas autorizações, usuário por usuário;
9. que, se a suplicante inclui no preço dos seus serviços com
os seus assinantes a responsabilidade sobre os direitos autorais que re
caírem sobre as músicas fornecidas é claro que está substituindo a ré:
a) na outorga da licença prévia; b) na fixação dos preços dos direitos
autorais e c) embolsando as quantias relativas a uma remuneração auto91

ral que é devida pelos seus assinantes, mas diretamente ao suplicado,
observados os valores e critérios fixados na Tabela Oficial de Preços,
Código 566, referente à sonorização ambiental,
Faz outras considerações e suscita Questão Incidente, para o fim
de ver declarado que a contestante tem o direito exclusivo de conceder
licenças prévias para utilização de obras artísticas e de fonogramas so
bre o seu controle nos locais de freqüência coletiva que captam a mú
sica gerada pela suplicada, independentcmenle da autorização que o
requerente concede à suplicada para transmissões em FM ou como em
presa que se dedica à transmissão dc música ambiental.
Juntou os documentos de fls. 70/113.
Réplica às fls. 114/115, onde a autora respondeu à apresentação
de questão incidente, dizendo a pretensão da ré é descabida, porque ela
própria reconhece a característica de "serviço especial” da transmissão
da música ambiental ou funcional por parte da autora, não se podendo
confundir os assinantes de tal serviço, com os estabelecimentos que man
tenham sonorização ambiental, utilizando-se dc meios próprios, já que
nessa situação última é que se deve aplicar o código 566 da Tabela
Oficial de Preços.
Saneador às fls. 141, irrecorrido.
Audiência de instrução e julgamento, como consta de fls. 153, ten
do sido convertido em diligência, para que se juntassem cópias legíveis
de diversos documentos, vindo então conclusos para sentença.
Ê O RELATÓRIO.
Tudo bem visto e examinado, passo a decidir:
A autora pretende ver declarado que seu enquadramento no códi
go 043, antigos 2150/2151, da Tabela Oficial de Preços, com o pa
gamento pela atividade de “transmissão de música ambiental, se estende
desde a geração da música, até a sua efetiva propagação nos estabeleci
mentos de seus clientes/assinantes. A ré, incidentalmente, pretende a
declaração de que lhe compete exclusivamente conceder licenças prévias
para utilização de obras artísticas e de fonogramas, sob seu controle,
nos locais de frequência coletiva, que captam a música gerada pela
suplicada, independentemente da autorização que o requerente concede
à suplicante para transmissões em FM ou como empresa que se dedica à
transmissão de música ambiental.
A autora baseia-se no Código Brasileiro de Telecomunicações, que
classifica as telecomunicações entre outras, em serviço de radiodifusão
e serviço especial, o qual inclui o de Música Funcional. O réu se baseia
no art. 30 da Lei 5.988/73, que no seu art. 30, prevê o pagamento de
direitos autorais em razão de execução e radiodifusão.
92

A Tabela Oficial de Preços prevê, pelos códigos atuais 019 e 043,
respeclivamente a Transmissão pela Radiofonia e a Transmissão de Mú
sica Ambiental apenas sonoras por fios, cabos ou multiplex. Tais ativi
dades também estão previstas no art. 6." do Código Brasileiro de Tele
comunicações. Como diz a própria autora, ela exerce ambas as ativida
des e por elas paga os direitos devidos. Acontece, que no tocante à mú
sica ambiental, a ré pretende em tal transmissão a caracterização de
uma execução, por parte dos assinantes da autora, no campo de música
ambiental. A execução de que fala o art. 30, inciso VI, letra a da
Lei 5.988/75, certamente não pode abranger a captação de música pe
los assinantes. A autora paga o que é devido para o exercício das ativi
dades de transmissão de música ambiental, que não poderia existir, se
não incluísse a captação por seus clientes ou assinantes. Estes apenas
recebem a música, como qualquer cidadão a recebe em seus aparelhos
de rádio. Seria absurdo que para ouvir-se uma música se tivesse que
pagar direitos autorais. Por isso mesmo é que não cabe à ré o direito
de autorizar os clientes da autora à captação da música, pelos mesmos
argumentos. A autora exerce a atividade de radiodifusão e paga os di
reitos autorais relativos a esta atividade. Também se dedica à trans
missão de música ambiental, que compreende o recebimento da mesma
por seus assinantes. O que o réu pretende ó subdividir a segunda ativi
dade da autora em duas partes, para o efeito de criar outra fonte de
rendimentos. Tal não nos parece possível.
EX POSITIS:
JULGO PROCEDENTE a presente ação para declarar que a ativi
dade da autora, no tocante à transmissão de música ambiental, vai desde
a geração da música até a sua efetiva propagação nos estabelecimentos
de seus clientes/assinantes, dispensados os seus citados clientes ou assi
nantes de obterem licença especial ou pagarem taxas quaisquer, direta
mente ao réu. Condeno este, ao pagamento das custas do processo e
honorários advocatícios de vinte por cento do valor da causa.
P. R. I.
Rio de Janeiro, 04 de maio de 1982.
BERNARDINO MACHADO LEITUGA
Juiz de Direito
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28* Vara Cível
Comarca da Capital
Processo n.° 640
Ação: Ordinária
Autora: Maria Efigênia
de Jesus
Ré: Makro
Atacadista S.A.

DIREITOS DO CONSUMIDOR — Ine
xistência, ante restrições estabelecidas por
comerciante no exercício regular de sua
atividade mercantil. Normas de segurança
para a admissão no estabelecimento comer
cial.
(Sentença do Juiz de Direito Eduardo Só
crates Castanheira Sarmento, confirmada
unanimemente pela l.'“ Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, na Ap. Cível n.° 26.662, relator
o Des. Fonseca Passos)

MARIA EFIGÊNIA DE JESUS, sob o pálio da Justiça Gratuita,
propôs ação ordinária contra MAKRO ATACADISTA S.A., com o pro
pósito de obrigá-la a vender-lhe suas mercadorias e permitir o seu in
gresso nos seus estabelecimentos acompanhada de seus filhos menores
de doze anos.
Fundamenta seu pedido nos arts. 152, §§ 1° e 2° da Constituição
Federal e na Lei 1.521 de 1951 que tipifica como crimes contra a eco
nomia popular, insurgindo-se contra as normas de venda da Ré que
visam apenas propiciar a entrada de pessoas com alto poder aquisitivo,
restringindo o acesso ao estabelecimento comercial através do que con
venciona chamar de “passaporte” e, finalmente, que o estabelecimento,
embora se diga atacadista, é também varejista.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 9/12.

A medida liminar foi indeferida.
Contestação (fls. 19/28), com preliminar de carência de ação por
impossibilidade jurídica do pedido, carência de ação por falta de legí
timo interesse de agir, porque a Autora não fez prova de ser comer94

cianle individual, condição indispensável para a obtenção de autoriza
ção e efetuar compras ao nível de atacado.
No mérito, diz que a Ré pertence ao ramo de empresas de super
mercado atacadista apresentando sistema de auto-serviços para pequenos e médios comerciantes, hospitais, escolas e instituições, diferindo
sua atividade das de supermercados porque nesta o objetivo primordial
dirige-se para a venda de produtos para o consumidor, em termos de
unidade familiar.
Esclarece ainda que nos seus estabelecimentos não se vendem pro
dutos por unidade, nem se atende ao consumidor direto, caracterizandose sua atividade básica como revenda, transformação ou uso profissional
para comerciantes varejistas, transformadores c prestadores de serviço
pelo sistema de auto-serviço, com pagamento à vista; enaltecendo o
sistema que veio em benefício de pequenos e médios comerciantes, que
isoladamente não possuem capital de giro suficiente para aquisição de
grandes estoques, nem podem dispor de sofisticadas técnicas de “mar
keting”, comercialização para sua colocação no mercado consumidor.
Sustenta que sua técnica de comercialização é inovadora, pois vende
por atacado, mas exclusivamente à vista, sem especular com os estoques
e com a inflação. E finalmente que, em caráter excepcional, o seu sistema prevê a venda de alguns produtos por unidade sem que isso carac
terize a venda a varejo.
Repele a Ré a pretensão de que através de ordenamento judicial
se possa obrigá-la a modificação de seu sistema de funcionamento a
fim de permitir o ingresso de menores de doze anos, porque é feita em
razão de segurança, já que todos os produtos expostos à venda estão,
na maioria dos casos, agregados em grandes volumes empilhados de
forma ordenada e racional em estruturas próprias, neles colocados e reti
rados por empilhadeiras e carregadoras elétricas, em constante trânsito
pelos seus estabelecimentos comerciais.
Réplica (fls. 42/46), na qual se sustenta que a contestação contém
confissão da Ré quanto à discriminação exercida cm seu estabelecimento
comercial contra a Autora e seus filhos e ainda que também a Ré pos
sui atividades varejistas.
Saneamento do processo (fls. 57), irrecorrido.
Audiência de instrução e julgamento conforme termo de fls. 57.
Ê o relatório.
Rejeito as preliminares de carência de ação por impossibilidade
jurídica do pedido que, em tese, é possível de ser formulado. De igual
modo, rejeito a preliminar de carência de ação pela falta de legítimo
interesse para agir, por não ter feito a prova de ser comerciante indivi95

dual, circunstância que, segundo a Ré, llie possibilitaria acesso aos seus
estabelecimentos comerciais.
O mérito da questão é que apresenta peculiaridade jurídica, sendo
de se louvar o esforço do advogado da Autora em trazer à discussão,
interessante tese jurídica, à luz dos princípios modernos do direito, especialmente dos chamados direitos do consumidor.
Todavia, entendo que nem a Constituição Federal , nem as normas
da Lei de Economia Popular amparam sua tese tão bem desenvolvida.
Do ponto de vista constitucional, ninguém está obrigado a fazer
ou deixar dc fazer alguma coisa, senão em decorrência de lei. A Ré
tem garantia constitucional de .praticar atos de comércio e, dentre estes,
escolher o tipo de atividade comercial entre a atacadista e varejista!
Segundo se vê dos autos, pratica uma atividade específica de cará
ter supra-atacadista, voltada para clientelas especializadas, vendendo
em nível de atacado para comerciantes varejistas (escolas, hospitais e
instituições outras), mas sempre no sentido de maiores unidades de
mercadorias. Não visa a Ré alcançar público de varejo, tal a forma pela
qual se organiza comercialmente.
O atacadista, segundo a conceituação dos dicionários jurídicos especializados “é o comerciante que compra em grosso ou por atacado dos
produtores, artigos de sua especialidade, e os revende em grandes par
tidas aos retalhistas” — Pedro Nunes; “atacadista é o comerciante que
compra mercadorias e as revende em grande escala, fazendo-a para
revendedores" — José Naufel; mais recentemente a noção de atacadista
na Enciclopédia Saraiva de Direito”, é conceituada como "a compra e
venda de mercadorias em quantidade não proporcional à necessidade
do comprador, mas em quantidade que permite a revenda a vários con
sumidores finais ou à sua redistribuição”. Trata-se de comércio que se
efetiva entre comerciantes, sendo que um deles compra e vende cm
grandes quantidades e outro compra mercadorias em quantidades sufi
cientes que permitam a posterior revenda diretamente aos consumidores
particulares.
Do ponto de vista fiscal, o comércio por atacado é definido c::v.
com
a venda de bens de consumo, cm quantidade que exceda a normalmente
destinada ao próprio adquirente, segundo o que consta no Regulamento
de Impostos sobre Produtos Industrializados.
A opção da Ré em atuar na atividade comercial do tipo atacadista,
com regras e mecânicas próprias de comercialização, não vulnera qual
quer norma constitucional, nem a negativa de vender os seus produtos
a pessoas genericamente caracterizadas, não vulnera as normas ju
rídicas reguladoras dos crimes contra a economia popular. O que a
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lei quer coibir é a recusa individual, islo é, a determinada pessoa, e não
a recusa genérica àquelas que não são comerciantes. Não se recusa a
Ré em vender à Autora porque seja pobre, preta, branca, mulata, da
classe pobre ou média; nega-se a ela vender porque não possui o requi
sito de comerciante individual, a quem, basicamente, está sua atividade
comercial voltada.
O fato incontroverso de, eventualmente, vender alguns produtos
por unidade, não desnatura seu tipo de atividade comercial atacadista,
não podendo caracterizar sua atividade comercial como tipicamente va
rejista.
De resto, não vejo como possa a decisão judicial implicar em inge
rência na própria atividade comercial interna dos comerciantes, quando
restringe o acesso ao seu estabelecimento de menores de 12 anos e o
faz, nomeadamente, por razões de segurança, para o resguardo da pró
pria incolumidade física dos menores, eis que suas mercadorias encon
tram-se empilhadas cm grandes estruturas, onde são colocadas por má
quinas empilhadeiras e carregadoras elétricas, em permanente trânsito,
pelo estabelecimento comercial. A justificativa apresentada pela Ré em
sua contestação, item 29, é perfeitamente válida c compatível com a
realidade. As normas de segurança regem-se por critérios gerais e não
por interesses individuais.
A prova dos autos mostra que a estrutura comercial da Ré volta-se
para a exploração do comércio por atacado, não estando obrigada, por
nenhuma disposição legal, a ter que vender a pessoas individualmente.
Essa negativa parece-me não infringir a nenhuma norma constitu
cional e a Lei de Economia Popular.
Pelo exposto, louvando o talento e o brilho de postulação judicial,
julgo improcedente a ação, deixando de condenar a Autora nas custas
e honorários em razão da gratuidade de justiça.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1982.
EDUARDO SÓCRATES CASTANHEIRA SARMENTO
Juiz de Direito
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Foro de Caarapó
Proc. n.° 094/83

DÚVIDA NO REGISTRO DE IMÓVEIS
— PROCEDÊNCIA — Não se pode regis
trar parte ideal de imóvel em condomínio
sem a matrícula do todo.
(Sentença do Juiz de Direito Ademar Pe
reira)

Vistos, etc...
A requerimento de ADÉLCIO FERNANDES MENEGATTI, o
Oficial do Cartório de Registro de Imóveis suscitou esta dúvida, ale
gando impossibilidade de registrar o título encartado às fls. 12/7, pelas
seguintes razões:
1. o registro do título prenotado requer se proceda à prévia aber
tura de matrícula do imóvel (arts. 227 e 236 da Lei dos Registros Pú
blicos). Neste caso, entende o Sr. Oficial ser impossível a matrícula da
área, porque significaria matricular parte ideal (com posse localizada)
num condomínio, expediente que não encontra apoio nas disposições
da vigente Lei dos Registros Públicos (art. 176, § 1.°); o correto seria,
considerando a existência do condomínio, levar-sc a efeito a matrícula
do todo;
2. na confecção do título, deixando o Sr. Tabelião de mencionar
se o adquirente se casou antes ou na vigência da Lei n.° 6.515/77, não
observou o preceito contido no § l.°, alínea “c” do art. 134 do CCB,
assim como o item 33 do Cap. XXV das Normas de Serviço da Egrégia
Corrcgedoria-Geral da Justiça.
Notificado dos termos da dúvida, o apresentante-interessado produ
ziu sucintas razões de impugnação, sustentando a improcedência da
dúvida:
1. porque o título preenche todos os requisitos legais;
2. o não-registro do título consubstanciaria violação ao direito
de propriedade do impugnante.
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Arremata, pedindo a improcedência da dúvida, para determinar o
registro do título.
A Curadoria de Registros Públicos falou às fls. 22v, opinando pela
procedência da dúvida.
Vieram-me conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
A dúvida é procedente.
A questão é simples.
Sem dúvida, a área de 80 ha c 4.770 m2, objeto do título, é fração
ideal integrante do condomínio da “Fazenda Glória".
Mediante simples requerimento do proprietário Arlindo Tonelli,
“foi averbado os Limites da Posse do Imóvel denominado Bonito” (sic),
parte ideal da Fazenda Glória” (fls. 10/11).
Pois bem. O princípio fundamental dos assentamentos imobiliários,
no Brasil, é o da continuidade, "que se apóia no de especialidade’’
(AFRÂNIO DE CARVALHO, in “Registro de Imóveis”, Forense, 1982,
pág. 304), segundo o qual "toda inscrição deve recair sobre um objeto
precisamente individuado” (ob. cit., pág. 243).
Dispõe o § l.° do art. 176 da LRP:
“A escrituração do Livro n.° 2 obedecerá às seguintes normas:
I _ cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta Lei;
II — São requisitos da matrícula:
1)
2)

...
...

3) a identificação do imóvel, feita mediante indicação de suas caraclerísticas e confrontações, localização, área e denominação, se
rural, ou logradouro e número, se urbano, e sua designação cadas
tral, se houver."
De igual teor é o preceito contido nas Normas de Serviço da Egré
gia Corregcdoria-Geral da Justiça (item 32, alínea “b” do Cap. XXV).
WALTER CENEVIVA, em sua “Lei dos Registros Públicos Co
mentada”, Saraiva, 1982, pág. 381, comentando o art. 176, destaca:
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"dada imóvel (parágrafo único, I) indica a individualidade rigo
rosa da unidade predial. Na sistemática da lei, cada é interpretado
em sentido estrito indicando prédio matriculado, estremando-o da
dúvida dos vizinhos.”
De seu turno, o Professor AFRÂNIO DE CARVALHO (ob. cit.,
páginas 457 e ss), preleciona:
"Toda matrícula corresponde a uma transcrição, que é o seu fun
damento, mas nem toda transcrição corresponde a uma matrícula.
A transcrição só corresponde a uma matrícula quando tem por
objeto a transferência da propriedade de um imóvel, c não quando
tem por objeto a transferência de parle de um imóvel. Ao passo
que o imóvel tem configuração física, a parte ideal não na tem,
por existir apenas na representação mental. A parle ideal não constilui imóvel, e portanto, não pode ter matricula autônoma."
Mais adiante, o mesmo autor, dissertando sobre a matrícula no Re
gistro de Imóveis, destaca:
E erro grave abrir matrícula de parte ideal de imóvel em condo
mínio, ainda que tenha sido alienada como parte certa e determi
nada.”
ANIÒNIO MACEDO DE CAMPOS (in “Comentários à Lei de
Registros Públicos”, vol. 3, pág. 450) traz à baila análise de I ETHER
SOTTANO, que sustenta:
Pela própria natureza jurídica do condomínio, vimos que cada
condômino exerce seu direito de propriedade sobre toda a coisa;
portanto, o imóvel em condomínio deve ser considerado no seu
todo até que cesse o estado de comunhão.
Assim sendo, para que se efetue o registro de uma parte ideal é
necessária a prévia matrícula do imóvel no seu todo." (Grifos do
autor.)
Não é outra a orientação jurisprudcncial.
O Egrégio Conselho Superior da Magistratura do Estado de São
Paulo reiteradas vezes decidiu:
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"A matrícula há de ser do imóvel como um todo, não de parte dele.
Ê a matrícula própria, a que se refere o art. 176, § l.°, I, que será
aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta
Lei (de Registros Públicos) e para a qual se exigem, além de outros
requisitos, a perfeita identificação do imóvel (todo) e o nome do
proprietário (ou co-proprietários) (cf. art. 176, § l.°, II, n.03 3 e 4).”
(AC 140-0, Moji das Cruzes, in "Registro de Imóveis”, organizado
por NARCISO ORLANDI NETO, Saraiva, 1982, pág. 32.)
“ü registro de parle ideal pressupõe a existência de matrícula do
imóvel todo.” (AC 288.636, Itapcva, ob. cit., pág. 24.)
“O registro de aquisição de fração ideal de um todo pressupõe a
matrícula da unidade imobiliária sobre que incide o condomínio.”
(AC 276.381, Santa Rita do Passa Quatro, ob. cit., pág. 531.)
"Não há possibilidade de ser aberta matrícula de parte ideal. A
matrícula deve se referir à unidade imobiliária.” (AC 277.912,
Santa Isabel, ob. cit., pág. 538.)
"O registro de aquisição de parte ideal deve ser precedido de ma
trícula do imóvel todo.” (AC 279.278, Fernandópolis, ob. cit.,
pág. 547.)
"Se não se exaram, no título, as características e divisas da coisa,
com menção dos nomes dos confrontantes, em minúcias, como
impõe a Lei, não há como deferir o registro. Esses são requisitos
de rigorosa observância, com que, para certeza do domínio, não
transigem a lei e a jurisprudência (cf. RT 495:93).” (AC 267.427,
Itapetininga, ob. cit., pág. 224).
Outro aspecto que deve ser levado em conta é o fato de o Cartório
de Registro de Imóveis de Dourados haver deferido averbação de limi
tes de posse daquela fração ideal, ao condômino Adindo Tonelli, à
revelia dos demais condôminos do imóvel.
Não poderia o condômino localizar sua posse cm tal ou qual local
dentro do condomínio, sem que para tanto consentissem os demais. Aliás,
mesmo que todos os condôminos assentissem com a localização, estaria
o Cartório inibido de lançar em seus assentamentos referida averbação,
porque a Lei não outorga possibilidade de se inscrever posse no Regis
tro Imobiliário.
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A propósito, o Egrégio Conselho Superior da Magistratura do Es
tado de São Paulo decidiu:
"O condômino não pode, sem anuência dos demais, dar posse loca
lizada ao sucessor. Este entra no condomínio com as forças do tí
tulo do transmitente, sujeitando-se a receber, na divisão geodésica,
trato diferente daquele onde tenha pretendido se situar.
"Não se cogita aqui, de validade ou nulidade do negócio. O
que se discute é a inexistibilidade no registro de imóveis, a cuja
sistemática ele não se amolda, pois a parte ideal não figura como
pertencente ou possuída, com exclusividade, pelo Espólio outorgante, ao contrário do que diz o título que, conseqüentemente, é infiel.
Quebra-se, pois, a cadeia de filiação, que é a essência do instituto.
Ê claro que o agravante poderá, cm futura divisão geodésica, alcan
çar que seu quinhão se componha exatamente da área localizada,
que o compromisso descreve, resguardando, por esse modo, seus
interesses. O que não pode é inserir no registro de imóveis por ante
cipação, a posse localizada que pretenda, porque isso não consta
do registro do título antecessor.” (Agravo de Petição n.° 248.958,
pub. DO de 04-02-76, in “Comentários à Lei dos Registros Públi
cos”, de WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA, Forense,
1979, págs. 916/7.)
"Cuidando-sc de transferência de parte ideal do imóvel, não se ha
vería dc localizar a posse.” (AC 140-0, Moji das Cruzes, in "Re
gistro de Imóveis”, organizado por NARCISO ORLANDI NETO,
Saraiva, 1982, pág. 32.)
O título prenotado seguiu a mesma trilha do que foi averbado no
registro anterior. Contudo, pelas razões expostas, não vejo como matri
cular a parte ideal ali citada.
Necessário, portanto, providencie a prévia abertura de matrícula
do todo, providência, aliás, que compete ao Cartório, desde que o inte
ressado lhe forneça elementos para tanto.
Assim, não há como se acolher a pretensão do impugnante.
Não se objete, como faz o impugnante, que a recusa do Oficial em
não matricular a parte ideal objeto do título, configura violação ao di
reito de propriedade, posto que tão logo providencie ele as certidões
dos registros anteriores do condomínio, nenhum óbice restará à matrí
cula e registro pretendidos.
102

Finalmente, ao se lavrar a escritura, não se cumpriu o § 1°, letra
“c” do art. 134 do CCB, no tocante à qualificação do adquirente, por
quanto ali está escrito que
"A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento
dotado de fé pública, fazendo prova plena, e, além de outros re
quisitos previstos em lei especial, deve conter: a)
b)
c) nome, nacionalidade, profissão, domicílio e residência das partes
e demais comparcccntes, com a indicação, quando necessário, do
regime de bens do casamento, nome do cônjuge e filiação.’’
Também assim prescreve o Cap. XXV, item 33 das Normas do
Serviço da Egrégia Corregedoria-Geral da justiça:
"A qualificação de proprietário, quando se tratar de pessoa física,
referirá à sua nacionalidade, ... e, sendo casado, o nome do côn
juge e o regime de bens do casamento, bem como se este se reali
zou antes ou depois da Lei n.° 6.315/77; em havendo pacto antenupcial. deverá ser considerado o número de seu registro no car
tório de Registro de Imóveis competente.”
Aqui também procede a dúvida.
A Lei não contém palavras inúteis. Se posta em vigor, é para ser
cumprida POR TODOS.
Assim, o título prenotado não “preenche”, como diz o impugnante,
“todos os requisitos legais”.
Isto posto, julgo procedente a dúvida suscitada e indefiro o regis
tro pretendido.
Transita esta em julgado, pagas as custas, restituam-se os documen
tos ao interessado, independente de traslado, dando-se ciência ao Sr. Ofi
cial, para que a consigne no Protocolo e cancele a prenotação.
P.R.I.
Caarapó, 03 de outubro de 1983.
Juiz ADEMAR PEREIRA
Diretor do Foro
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Juízo de Direito
da 1." Vara
Comarca de Itaperuna

LMIIARCOS DE TERCEIRO — FRAU
DE À EXECUÇÃO — CONTRATO PAR
TICULAR — INEFICÁCIA ABSOLUTA
DA ALIENAÇÃO DO BEM PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO — E
necessário que no contraio particular, ce
lebrado entre executados e embargantes, se
proceda u ação adjudicatória. para se obter
o registro, a não ser que os vendedores
outorguem a escritura' pública, único ins
trumento hábil a possibilitar a inscrição no
Registro de Imóveis, dado o valor da tran
sação.
(Sentença do Juiz de Direito Pedro Diniz
Pereira, confirmada, por unanimidade, pela
8.a Câmara Cível do l.” Tribunal de Alça
da RJ — Ap. Cível n.° 91.300)

Vistos, etc.
ECLAIR LEMGRUBER DE MORAES E SUA MULHER, qualifi
cados na inicial, ingressaram neste Juízo com os presentes Embargos
de Terceiro contra CECÍLIO FAUSTINO IZATO, alegando. em sín
tese, que a propriedade rural denominada São Miguel e Santo Antônio,
com a área de 146.000 ha, matrícula n." 77, fls. 77. do Livro 2-A, do
Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Guaçuí — ES
e que objeto de penhora nos autos de Execução movida pelo embargado
contra MIGUEL FILHO E SUA MULHER, eis que os mesmos lhe ven
deram através de contrato de compra c venda em 05-12-79. sendo tal
título devidamente registrado, desfrutando, assim, de eficácia erga
omnes, além do que fora o preço pago totalmente no ato da transação,
celebrad^ com cláusula impeditiva de arrependimento, requerendo, a
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final, expedição de mandado de restituição com sua manutenção na
posse.
Com a inicial, vieram aos autos os documentos de fls. 05 (pro^
curação) e fls. 06 (contrato).
Recebidos que foram os embargos, o embargado os impugnou a
fls. 11, sustentando, em resumo, que a transcrição do contrato de com
pra e venda se deu a 23-05-81, quando já proposta a execução contra
Miguel Fusco Filho, sendo certo que o direito real só 6 oponível a ter
ceiros com o registro no Cartório do R. G. Imóveis, em razão do que
a transação realizada entre executados e embargantes se constitui em
fraude à execução, nos termos do art. 593, II do Código de Processo
Civil, tratando-se de ato nulo. que não obriga o embargado.
Alega, ainda, que o contrato é um ato simulado, sendo inverídica
a data de 05-12-1979, bem como o preço de Cr$ 343.000,00, pois
fora a propriedade avaliada pelo Banco do Brasil por Cr$ 800.000,00,
pedindo, por fim, a decretação da nulidade daquele ato jurídico e orde
nado o cancelamento daquele registro, sendo os embargos julgados im
procedentes, juntando os documentos de fls. 22 a 47.
Na audiência realizada no dia 16-12-82 (fls. 56), as partes reque
reram dispensa de produção das provas antes requeridas, protestando
pela apresentação de memoriais, o que foi deferido.
Em memoriais, os embargantes ratificam os argumentos expendidos
na peça exordial, aduzindo que o fato de a inscrição ter-se operado após
o ingresso em juízo da execução não tem o relevo que se lhe empresta,
pois o mesmo ocorreu antes da penhora, ressaltando que o contrato foi
registrado no Registro de Títulos e Documentos desde 4 de setembro
de 1980, sete meses antes da execução, sendo que a hipótese de fraude,
se esta ocorreu, seria de fraude contra credores e sua anulação só pode
ría ser alcançada através de ação própria.
O embargado apresenta seu memorial a fls. 68, dizendo que se re
portava às peças c argumentos da impugnação, ressaltando que, os embargantes não incluíram a propriedade objeto da compra e venda na
declaração de bens de fls. 45.
RELATADOS. DECIDO.
A questão central nestes Embargos é de se delimitar a eficácia do
contrato de compra e venda, cuja xerox está a fls. 06, para, então, se
estabelecer se houve ou não fraude, e, se esta, ocorrendo, foi contra cre
dores ou à execução.
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Aquela é instituto de direito civil, tornando o ato anulável, pois
há de se provar se o elemento subjetivo, o consilium fraudis, o que só
é permitido perseguir por meio da ação reivindicatória.
Aquela é instituto processual civil, não se exigindo a prova do
consilium fraudis, bastando tão-somente a existência de demanda capaz
de reduzir o devedor à insolvência, não sendo necessária a propositura de ação pauliana, uma vez que, nesta hipótese, e, tratar-se-á de ato
nulo e não anulável, sendo certo que a existência de uma execução
em potencial seria o suficiente para sua constatação e reconhecimento
nos próprios autos de execução ou cm embargos.
A compra e venda brasileira é obrigatória, pois o contrato engen
dra apenas obrigações, apresentando, contudo, indiscutíveis efeitos reais,
visto que a transferência da propriedade de coisa imóvel se dá com a
transcrição no Registro de Imóveis, para o que não se exige base con
sensual, uma vez que o registro, no sistema brasileiro de. compra e ven
da, pode ser efetuado sem a participação do vendedor, desnecessitando
de seu consentimento.
Desta conccituação, infere-se que a compra e venda brasileira tem
um determinado conceito real, pois se a mesma não transfere o domínio,
a transferência passa a depender de um ato exclusivo da vontade do
comprador, ao contrário do que sucede com a tradição, que exige o con
curso de vontade do “tradens” e dos “accipiens”.
Nesta conccituação de se atribuir um certo efeito real à compra e
venda brasileira, verifica-se uma tendência de aquela feição exclusiva
mente consensual da compra c venda recuar para um ato que lhe seja
anterior.
Portanto, este aspecto apenas consensual da compra e venda brasi
leira, ao invés de nela se encontrar, passa a datar de um ato que a ante
cede, isto é, ao pré-contrato e/ou promessa de compra e venda.
Com isto, na prática, se tem, primeiro, um ato exclusivamente con
sensual, que é a promessa de compra e venda ou pré-contrato, para de
pois dela se ter um contrato de certo efeito real que é a compra e venda
definitiva, através da forma exigida pela lei (art. 134 do Código Civil)
e, por derradeiro, um terceiro ato, que é o registro, da exclusiva von
tade do comprador.
A compra e venda no Brasil, quer por contrato particular quer por
promessa de contrato, conheceu extraordinário incremento, não só pelos
sucessivos fracionamentos, como pela especulação imobiliária.
Com o acentuado incremento da compra e venda nestas circunstân
cias, sem dúvida houve um flagrante desequilíbrio entre a posição des106

protegida do promitente comprador e a posição opressora do promitente
vendedor, sentindo, então, a ordem jurídica a necessidade de adotar
uma regulamentação especial para restabelecer o equilíbrio entre as
partes e servir e garantia aos negócios jurídicos.
Tal regulamentação veio através do Decreto-lei n.° 58/37, com
suas sucessivas modificações, trazendo em sua essência a atribuição ao
promitente comprador um direito real “sui generis”, um direito real que
não se referia propriamente direito à coisa, mas, todavia, um direito
real que se manifesta erga ontnes, inclusive contra a autoridade judi
cial, retirando a outorga da escritura definitiva a esfera do consenti
mento do promitente vendedor, para, atendidos os pressupostos legais,
introduzir-lhe um aspecto meramente administrativo, pelo que a escri
tura definitiva adquiriu uma noção nitidamente compulsória, podendo
o Juiz outorgá-la à recusa do promitente vendedor.
Porém, repete-se, necessário estejam presentes os pressupostos do
artigo 22 do DL 58/37: ausência de cláusula de arrependimento, preço
total pago e inscrição no Registro Geral de Imóveis, para que se adquira
aquele citado direito real, passando a eficácia erga omites a operar a
partir do registro, sendo o contrato particular ou a promessa, antes do
registro no RGI, um contrato exclusivamente consensual, pessoal, com
eficácia somente “intuitupersonae”.
Nesta linha de raciocínio, hospedada pela lei, doutrina e jurispru
dência, o contrato particular celebrado entre executados e embargantes
(fls. 06). há de ser analisado quer quanto à sua eficácia erga omnes, no
seu aspecto formal e quanto à sua natureza ser exclusivamente consen
sual e pessoal, ou se revestido de direito real a partir de quando.
No aspecto formal, trata-se de contrato solene, cuja forma há de
ser a do instrumento público, por expressa disposição contida no art. 134
do Código Civil.
Tal norma tem por principal objetivo o de atuar na condição de
garante dos negócios jurídicos, firmando a presunção das cláusulas nele
contidas c tornando indiscutível a data de sua celebração, bem como
possibilitante a transferência do domínio por ato exclusivo da vontade
do comprador.
Celebrado por instrumento particular, como se vê a fls. 06, neces
sário que se proceda à ação adjudicatória, para se obter o registro, a
não ser que os vendedores outorguem a escritura pública, único instru
mento hábil a possibilitar a inscrição no registro de imóveis.
Logo, na hipótese dos autos, o contrato de fls. 06 dependia ainda
de um outro ato dos vendedores para se ter como alienado o imóvel
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penhorado nos autos da execução: a outorga da escritura definitiva e
na sua negativa, o recurso à ação de adjudicação compulsória.
Se as partes contratantes, uma delas advogado militante nesta Co
marca, optaram por instrumento particular, é porque preferiram não
emprestar qualquer credibilidade jurídica ou moral à transação, deven
do arcar com as conseqüências da eleição, vez que a presunção quanto
à data e a veracidade da transação não mais militam a seu favor, sobre
tudo com relação a direitos e garantias de terceiros.
A veracidade da data de 05-12-79 aposta ao contrato particular
de fls. 06 foi colocada em dúvida pelo embargado, o que leva à aplica
ção do art. 370 do CPC e, em consequência, tem-se o referido con
trato como datado de 3 de setembro de 1980, quando foi exibido em
cartório para o reconhecimento de firmas (fls. 06 verso), portanto,
em data posterior à emissão da promissória executada, datada esta de
20-02-80. Aliás, o próprio executado, a fls. 35 e seguintes dos autos
de Execução, admite a simulação na data do referido contrato.
Por outro lado, o registro deste contrato, melhor dizendo, sua averbação no RGI foi posterior ao seu registro no Cartório de Registro
de Títulos c Documentos, sendo que este registro não confere eficácia
erga omnes, em se tratando de compra e venda de imóveis, a qual só
surge com a inscrição ou averbação no Registro Geral de Imóveis, este
datado de 23-03-81, portanto posterior à propositura da execução e da
citação do executado, esta a 09-03-81 (fls. 10 dos autos da execução).
Tenho, pois, como inatacável que a venda foi realizada após a pro
positura da execução contra o vendedor.
Presente o primeiro pressuposto da fraude à execução e demanda
contra o vendedor quando se deu de fato a alienação (data do registro:
23-03-81), pode se perquirir quanto ao outro: demanda capaz de redu
zir o devedor à insolvência.
O executado, a fls. 35 e seguintes dos autos da execução, confes
sou a simulação do contrato de fls. 06 destes, além de não indicar outro
bem capaz de assegurar os direitos do exeqüente e nem tampouco os
embargantes indicaram outros bens do casal executado, sendo de se pre
sumir sua insolvência, mesmo porque caberia ao executado ou embargante demonstrar que a alienação não foi capaz de reduzir o devedor à
insolvência.
Sobre a matéria, em ac. unânime, ao julgar a Apelação n.° 82.151,
relatada pelo juiz Narcizo Pinto, o 1." Tribunal de Alçada do Estado
do Rio decidiu:
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“Para caracterizar a fraude à execução não se faz necessária a exis
tência de penhora. Basta que penda contra o alienato demanda ca
paz de torná-lo insolvente. A falta de indicação de bem para subs
tituir o penhorado faz presumir a insolvência, incumbindo ao inte
ressado ilidir a presunção, demonstrando a existência de outros
bens no patrimônio do executado.”
Lecionando a matéria, com a cultura e a profundidade de sempre,
o insigne mestre Pontes de Miranda conclui que
"Não há dúvida de que se não exige e já ter sido feito a penhora,
menos ainda inscrita, mas exige-se o curso, a pendência, portanto,
a citação pelo menos iniciada.” (“Comentários ao CPC”, vo!. XV
pág. 462.)
Presentes, então, pressupostos legais que noticiam ter sido a aliena
ção do imóvel penhorado realizada em fraude à execução, sua decre
tação independente é da prova do elemento subjetivo e de ação autô
noma, senão vejamos:
“Venda por instrumento particular só registrado no Registro de Tí
tulos e Documentos, após o início da execução, o é em fraude à
execução.” (TRT — 8." Região — BJA 89.234 — coisa móvel.)
"Para que se configure fraude de execução basta a existência de
demanda pendente. A lei não exige que, em caso de execução, haja
penhora c nem que a mesma esteja inscrita no Registro de Imóveis,
bastando, conforme o caso, que se provem a existência da lide pen
dente e a indiscutível situação de insolvência dp executado.” (l.u
TARJ, Ap. n.° 72.557 — ac. unân. 7.“ CC — rei. Juiz Hilário
Alencar.)
"A caracterização da fraude de execução é incidente da própria
execução, não sendo objeto de ação autônoma visando anular alie
nação de bens pelo executado.” (l.° TARJ, ac. un. 4.'' CC —
Apelação n." 72.544 — relator Juiz Renato Maneschy.)
“A alienação feita a terceiro, após o ajuizamento da execução cons
titui fraude. A transação assim efetuada não é simplesmente anulável, mas absolutamente nula.” (BJA n.° 85.826.)
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Por último, temos a lição dada por Sérgio Sahione Fadei, em sua
“Código de Processo Civil Comentado”, tomo III, págs. 268 e seguintes:
“Liebman, discorrendo sobre a fraude à execução, acentua que a
fraude toma aspectos mais graves quando praticada depois de ini
ciado o processo condcnatório contra o devedor. É que então não
só é mais patente que nunca o intuito de lesar os credores, como
também a alienação dos bens do devedor vem constituir verda
deiro atentado contra o eficaz desenvolvimento da função jurisdicional já em curso, porque lhe subtrai o objeto sobre o qual a
execução deverá recair. Daí decorrer a manifesta ineficácia da alie
nação ou oneração de bens em fraude de execução, que não requer
ação especial para assim ser declarada, mas poderá e deverá ser re
solvida pelo próprio Juiz da execução. Essa opinião é esposada tam
bém por Orlando de Souza (“Execução de Sentenças”, pág. 48), para
quem a alienação de bens em fraude de execução é nula, podendo
os bens objeto de tal alienação ser penhorados e executados, razão
por que os atos que a caracterizam são nulos e independem de ação
para assim serem julgados.”
Desta forma, a pretensão deduzida pelos embargantes foi espan
cada pela prova dos autos e tenho que a alienação do bem imóvel penhorado nos autos de execução se deu em fraude à execução, instituto
de natureza essencialmente processual e pelo qual pode o exeqüente
usar do direito de penhorá-lo esteja onde estiver, pendendo demanda
ou que a execução seja em potencial existente, tudo reduzindo o exe
cutado à insolvência, como se vê na hipótese dos autos.
Diante do exposto, JULGO os embargos IMPROCEDENTES e, em
consequência, declaro a INEFICÁCIA ABSOLUTA da alienação do bem
penhorado nos autos da execução, feita por MIGUEL FUSCO FILHO
E S/M a ECLAIR LEMGRUBER DE MORAES em face de ter a mes
ma sido efetuada cm fraude à execução (art. 593, II do CPC), DE
TERMINANDO a incontinent! expedição, por precatória à Comarca de
Guaçuí, de mandado de cancelamento de sua inscrição no RGI da
quela Comarca, restabelecendo, assim, em toda sua plenitude, o registro
e a matrícula em nome de MIGUEL FUSCO FILHO e s/m, devendo o
imóvel em questão sujeitar-se à execução proposta, até final expropriação, subsistindo a penhora realizada, prosseguindo-se a execução na
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forma cia lei, expedindo-se para tanto precatória à Comarca de Guaçuí
para os efeitos do art. 658 do Código de Processo Civil.
Condeno os embargantes no pagamento das custas processuais e
honorários de advogado do embargado, os quais arbitro em vinte por
cento sobre o valor atribuído à causa em sua petição inicial.
P.R.I.
Itaperuna, 02 de maio de 1983.
PEDRO DINIZ PEREIRA
Juiz de Direito
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Juízo de Direito da
Comarca de Casimiro
de Abreu — RJ
Embargante: Feliciana
Barbosa Benevides
Embargada: Geraldo
Crespo de Abreu
(firma individual)
Ação: Embargos de
Terceiro (autuados em
apenso à Execução
Forçada por Título
Executivo Extrajudicial
Processo n.° 5.30.3
1.° Ofício — sendo
Exeqüente a Embargada
e Executado José
Barbosa Benevides)

EMBARGOS DE TERCEIRO — OPO
SIÇÃO PELA MULHER DO EXECUTA
DO — LEI APLICÁVEL — VALOR DA
CAUSA — SUCUMBÈNCIA — Anulação
da Penhora e dos atos posteriores, inclu
sive da Arrematação. face à procedência da
ação.
(Sentença do Juiz de Direito Orlando de
Almeida Sccco)

SENTENÇA
1. Feliciana Barboza Benevides opôs os presentes Embargos de
Terceiro, com fulcro no disposto pelo artigo 1.046, § 3.° do CPC,
alegando, em síntese, que:
a) A Embargante é casada com o Executado, pelo regime da co
munhão de bens, estando do mesmo separada de falo e com uma Ação
de Separação Judicial presentemente em andamento na Comarca de
Niterói — RJ;
b) A dívida em execução foi contraída pelo Executado, ficando
ela Embargante sem qualquer participação, por menor que fosse, e sem
ao menos ser intimada como exige o artigo 669, § l.°, do CPC;
c) Sendo a dívida pessoal do Executado e emitente do cheque, a
meação dela Embargante não pode ser atingida;
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d) Dentre outros motivos, ocorreu, no caso, excesso de penhora
considerando que o bem executado é de valor muito superior em relação
;V dívida, podendo ela indicar outros bens do Executado em garantia da
penhora.
2. Aduziu a Embargante que a sua meação deveria ser excluída
da Execução, seja pelo desmembramento do terreno, seja pela reserva da
metade do produto da venda, na hipótese de efetivo leilão.
A final, requereu não só a anulação da penhora, como também,
posteriormente, a exclusão dc* sua meação da rejerida Execução.
3. funto com a Inicial dos Embargos vieram os does. de fls. 4/6,
como também a Procuração de fls. 7.
4. Despacho exarado às fls. 9, determinando a Citação da firma
Embargada como também a suspensão da expedição da Carta de Arrematação, vez que o bem imóvel já havia sido levado à praça.
5. Veio, às fls. 11 e segts., a Contestação, salientando, em resu
mo, que:
a) A Embargante ajuizou os presentes Embargos com o objetivo
de ser reservada a sua meação no bem penhorado nos autos da Exe
cução Forçada movida pela Embargada contra o marido da Embargante,
sob a alegação de que o produto da dívida contraída não beneficiou ao
casal, mas, sim, ao seu marido (Executado);
b) A Embargante e seu marido (Executado) são proprietários de
um sítio em Rio Dourado, neste Município, imóvel esse que foi objeto
de penhora na Execução, o qual o casal explora com fins comerciais,
sendo o cheque emitido pelo Executado correspondente à compra de
rações para aves na firma Embargada, também Excqücnle;
c) O lucro auferido na exploração da granja beneficiou não só
ao Executado como também à sua mulher, ora Embargante;
d) Não é justo se excluir a meação da Embargante porque o lu
cro obtido na atividade comercial dirigida pelo Executado beneficiou
ao casal;
e) Não houve o alegado excesso de penhora, reportando-se ao já
constante dos autos da Execução;
f)
como

Não recaiu a penhora sobre a totalidade dos bens do casal,
confessado pela própria Embargante, na Inicial dos Embargos;
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g) Deveria a Embargante ler provado que o produto da dívida
contraída pelo marido não reverteu em benefício do casal, prova essa
que não foi exibida.
6. Impugnou o valor atribuído à causa pela Embargante, o qual,
segundo afirma, correto seria se igual fosse ao valor constante da Exe
cução.
7. Acrescentou que, se houve erro processual, este não partiu da
Embargada, mas, sim, do Sr. Oficial de Justiça, ou até mesmo do Exe
cutado, não podendo a Embargada responder pelo Princípio da Sucumbência, até mesmo porque a Embargante não pediu a condenação de
quem quer que seja nas custas processuais e nos honorários advocatícios.
8. Requereu, finalmente, fossem julgados improcedentes os Em
bargos, e a condenação da Embargante.
9. Às fls. 16 e 17, veio, em Réplica, a Embargante, acrescen
tando que:
a) A procedência dos Embargos é imperativo legal, face à falta
de intimação do cônjuge em penhora de imóvel;
b) Somente é verdadeiro o alegado na Contestação quanto ao fato
dela Embargante e seu marido — Executado — serem proprietários de
um sítio em Rio Dourado.
c) Quanto aos demais aspectos da Contestação, afirma, não são
verdadeiros. Assim, acrescenta, ela Embargante não participa de explo
ração comercial no sítio, que' inclusive não freqüenta por estar sepa
rada do marido; não sabe qual a origem do cheque, desconhecendo se
é ou não verdadeiro ter sido ele utilizado para pagar a compra de ração
animal; que recebe pensão de seu marido, arbitrada judicialmente, igno
rando se este possui outros rendimentos além dos proventos de militar;
que tudo indica ser a Execução do cheque um conluio entre devedor
e credor para levar a leilão um bem do casal, para não entrar em parti
lha no processo de Separação Judicial em curso; que a sucumbência é
princípio legal.
d)

Juntou prova do ajuizamento da Ação de Separação Judicial;

e)

Requereu, por fim, a procedência dos Embargos opostos.

10. O feito foi devidamente Saneado (fls. 23), não sendo interpostos Recursos.
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Na'Audiência ocorreu o que consta da Assentada (fls. 30), sendo
colhidos os depoimentos pessoais das partes, Embargante às fls. 31 e
Embargada às fls. 32, sendo ouvido, ainda, o Executado (fls. 33) e um
Informante, às fls. 35.
É O RELATÓRIO.
Tudo bem visto e devidamente examinado, DECIDO:
11. A Lei Adjetiva Civil equipara a terceiro o cônjuge, quando
defende bens de sua meação (art. 1.046, § 3.°, do CPC).
12. A oposição de Embargos de Terceiro poderá ser feita no Pro
cesso de Execução até cinco dias depois da Arrematação, mas sempre
antes da assinatura da respectiva Carta (art. 1.048, do mesmo código).
No caso presente, a Arrematação ocorreu no dia 5 de junho de
1985 (fls. 34, dos autos principais), e os Embargos de Terceiro foram
opostos pelo cônjuge virago nessa mesma data, inclusive despachados
também em igual dia (fls. 02), sendo, portanto, tempestivos.
13. A prova de que persistia e ainda persiste a sociedade conju
gal entre a Embargante e o Executado veio às fls. 39 da Execução, feita
ali pela juntada da Certidão de Casamento (original), expedida em 10
de junho de 1985, não constando inserida qualquer averbação de Sen
tença decretando a separação dos cônjuges, prova essa corroborada,
ainda, pela xerocópia da Petição Inicial da “Ação de Separação Judi
cial” (fls. 18 e 19 dos Embargos), na qual se constata ter sido dita ação
ajuizada em 28 de maio de 1985, com a designação da Audiência Prévia
de Conciliação para o dia 14 de novembro próximo futuro, como se vê
às fls. 20. Assim sendo, permanecem casados até a presente data, sob o
regime de comunhão de bens, a Embargante e o Executado.
14. A Jurisprudência dos nossos Egrégios Tribunais esclarece
quanto aos principais tópicos suscitados nesta demanda o que se segue:
I) Embargos de Terceiro — Oposição pela mulher — Lei aplicá
vel.
“Embargos de Terceiro, opostos pela mulher, para a defesa de
seu direito à meação, em ação de execução por título extrajudicial
em que é réu seu marido. Interpretação do disposto no artigo
n." 1.048 do Código de Processo Civil. Sentença que se confirma.
Não se pode deixar de reconhecer à mulher o direito à proteção
da meação, nos termos do artigo 3.° da Lei n.° 4.121, que assim
reza: “Pelos títulos e dívidas de qualquer natureza firmados por
um só dos cônjuges ainda que casados pelo regime de comunhão
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universal, somente responderão os bens particulares do signatário
e os comuns até o limite da meação.” — Ac. unânime da 5." Câm.,
de 06-05-81. Ap. n." 63.524. Reg. n.° 1.048. Rei.: Juiz PORTO
CARREIRO.”
II) Valor da Causa — Embargos de Terceiro.
"Em embargos de terceiro é o do bem objeto dos embargos o va
lor da causa.
Ac. unânime 6." CC de 23-05-78. Agr. de Instrumento n.° 1.415
— Reg. em 03-07-78 — Relator: Des. BASILEU RIBEIRO FI
LHO.”
il 1) Penhora — Execução contra mulher casada — Ausência de
intimação do marido.
"Penhora. Em execução intentada contra mulher casada, se recair
a penhora em imóvel, a ausência de intimação do marido a torna
ineficaz e enseja a nulidade dos atos posteriores, inclusive a arrematação." — Ac. por maioria da 3.a Câm., de 28-05-81.
Ap. n.° 63.224 — Reg. n.ü 2.129 — Relator: Juiz SÉRGIO MA
RIANO.
(Jurisprudência essa aplicável, “in casu”, analogicamente, à situa
ção inversa, em que executado é o marido e ausente a intimação
da sua mulher.)
IV) Execução — Embargos de Terceiro — Penhora em bens deste
— Ação Procedente.
“Se houve equívoco do Oficial de Justiça, cabe ao exeqüente, tanto
que intimado, reclamar a necessária retificação. Se o terceiro atin
gido pela medida constritiva é forçado a lançar mão dos embargos,
para liberar seu bem, não há como se lhe negar a pretensão. Condena-se o embargado nas custas c na verba honorária.
Ac. unânime da 8." Câm. de 24-10-84. Ap. Cível n.“ 10.556.
Reg. n.° 3.449. Rcl. Juiz DALTON COSTA.”
V) Embargos de Terceiro — Exclusão da meação da mulher êe
a dívida não foi contraída em benefício da família.
"É a mulher parte legítima para, através de embargos de terceiro,
ver excluída a sua meação.
O êxito dos embargos depende da prova de que a dívida não foi
contraída em benefício da família. (...)
Ac. unânime da 2.a Câm., de 25-08-84. Ap. Cível n.° 5.059/84.
Reg. n.° 2.388. Rei. Juiz MELLO SERRA."
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15. No tocante à Doutrina incidente sobre o caso em julgamento,
esclarece PONTES DE MIRANDA, in “Comentários ao Código de
Processo Civil”, Tomo X, Forense/76, págs. 292 e 293, o seguinte:
“Se a penhora recai em bens imóveis, também se há de intimar a
mulher do executado. Entenda-se: quanto à execução somente con
tra o marido.
O artigo 669, § l.°, não sc refere aos casos em que a mulher é
executada sozinha; nem aos em que ambos são executados, porque
aí é intimada como executada "já cilada” c não como mulher do
executado.
A jalta de intimação da mulher importa ineficácia, que atinge o
processo todo, daí em diante." (Grifamos.)
16. A embargada, ao intentar a Execução, qualificou o Executa
do, às fls. 02, como sendo este “casado”. Tanto que requereu ficassem
intimados "o Executado e s/ esposa” (fls. 05).
Às fls. 12 v.°, da Execução, certifica o Sr. Oficial de Justiça ter
dado ciência da penhora ao Executado, “deixando de dar ciência à
s/m por os mesmos serem separados, e cia não residir na Comarca”.
Cabia à Exeqüente, portanto, persistir em busca da intimação da
mulher do Executado, dessa penhora, tão logo tomou conhecimento do
certificado àquelas fls. Entretanto, veio a peça de fls. 14, pedindo a
designação de dia c hora para a realização da Praça, silenciando quanto
à falta de intimação da mulher do Executado. Ao tentar acelerar o curso
da Execução não observou estar presente uma irregularidade proces
sual relevante.
17. A mulher do Executado, do qual está separada de fato, mas
com o qual ainda permanece casada, tem o direito a defender a sua
meação. E a via própria para tal pretensão é por meio dos Embargos
de terceiro.
18. Tendo sido o bem penhorado avaliado em 10.000.000
(dez milhões de cruzeiros), às fls. 13 da Execução, correto está, por
tanto, o valor atribuído aos Embargos, às fls. 05, igualmente no mon
tante de dez milhões de cruzeiros.
19. Não ficou provado nos autos que a dívida representada pelo
cheque em execução tivesse revertido em benefício da família. Ao con
trário, das provas colhidas apurou-se que o casal já estava separado de
fato há muito tempo anteriormente à emissão do cheque, esta feita cm
07 de fevereiro do corrente ano. Inclusive, o Executado confessa estar
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vivendo com oulra mulher, no imóvel penhorado, desde a época em
que veio de Maceió para esta Comarca.
20. A sucumbência impõe a condenação em custas e honorários,
como bem saliente está na obra “Processo de Execução’’, de Humberto
Theodoro Júnior, 10.“ Edição — Ed. Univ. de Direito — pág. 373,
“verbis”:
“O reconhecimento da procedência dos embargos de terceiro gera
para o Embargado os ônus da sucumbência na forma dos arts. 20
e 26.”
21. A lei adjetiva civil exige expressamente que “recaindo a penhora em bens imóveis, também seja intimada a mulher do devedor”
(art. 669, § l.°, do CPC).
22. Era dever da Exeqüente, ora Embargada, prosseguir no sen
tido de ver intimada a mulher do Executado, Embargante, da penhora
feita, diante dó que ficara certificado a respeito pelo Sr. Oficial de
Justiça.
Não o fazendo, assumiu integral responsabilidade por tal vício pro
cessual insanável.
“EX POSITIS”, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS
OPOSTOS para o fim de anular, como por anulada tenho, a Execução
a partir da penhora efetivada, c para excluir da execução a meação da
Embargante.
Atendendo ao princípio geral da sucumbência, espelhado no arti
go 20 do CPC, condeno a Embargada a pagar à Embargante as custas
processuais e honorários advocalícios fixados estes em 10% (dez por
cento) do valor atribuído à causa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Casimiro de Abreu, 16 de agosto de 1985.
ORLANDO DE ALMEIDA SECCO
Juiz de Direito
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Juízo de IDireito da
Comarca de Rio Claro

- RI
Processo n.° 3.270
— Falência
Reqtc.: Fábrica de
Explosivos Britanitc S/A.
Reqda.: Pedreira Santa
Rita de Cássia Ltda.

FALÊNCIA — "Protesto mal tirado" — "O
protesto cambial, tirado na praça de paga
mento do título, não supre o protesto espe
cial, para jins jalimentares, a ser leito no
domicílio comercial do devedor — Improcedência do requerimento."
(Sentença do Juiz de Direito Nélson Antô
nio Celani Carvalhal)

SENTENÇA
Trala-se de requerimento de l7alcncia apresentado por Fábrica de
Explosivos Britanite S/A., contra a Pedreira Santa Rita de Cássia Ltda.,
sociedade comercial, com sede neste Município, no Km 55 da Rodovia
Saturnino Braga (RJ 155).
Alega a requerente ser titular de crédito no valor de.................
CrS 1.828.894,85 (hum milhão, oitocentos e vinte e oito mil, oitocen
tos e noventa e quatro cruzeiros e oitenta e cinco centavos), represen
tado por quatorze duplicatas emitidas contra a requerida e protestadas
perante Oficiais de Protestos da Comarca da Capital deste Estado, local
que consta como praça de pagamento *dos títulos.
Pede a requerente, com base no art. l.° do Decreto-lei n.° 7.661,
de 21-06-1945, a citação da requerida quer na sede acima aludida, quer
na Av. Rio Branco, 156, sala 2.102, onde funcionaria escritório da
empresa. Conclui, requerendo, ainda, a condenação ao pagamento do
principal, juros de mora, custas e honorários de advogado, bem como,
expressamente, a decretação da procedência de seu pedido.
Juntou os documentos de fls. 4 usque 49.
A requerida acorreu aos autos espontaneamente, através da petição

e documentos de fls. 52 a 77, no qual, preliminarmente, requereu e lhe
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íüi deferida a realização do depósito elisivo a que alude o parágrafo 2.°
do art. 11, do Diploma Falimentai.
Tal depósito foi deferido e realizado na mesma data do requeri
mento (02-06-1982), conforme guia constante de fls. 79. no valor prin
cipal constante dos títulos que instruem a peça vestibular.
Na mesma oportunidade a requerida apresentou contestação ale
gando o seguinte:
l-°) Que a requerente agiu com dolo ao requerer a Falência, uma
vez que seu único estabelecimento é o situado nesta Comarca, não pos
suindo em outro local filial, escritório, depósito ou qualquer outra de
pendência;
2.") Que disto tinha ciência a requerente, vez que entregou as
mercadorias na sede da requerida e que todos os negócios entre ambas
foram realizados nessa Comarca, não cabendo a indicação da praça de
pagamentos na capital do Estado;
3.°) Alega, ainda, que o dolo da requerente se caracteriza pelo
fato de ter pretendido pressioná-la, com a indicação da praça de paga
mento c Protestos tirados na Capital, local onde a repercussão ê maior,
principalmente cm matéria de crédito.
Em seguida, apresenta uma série de argumentos e decisões que
dislinguiram o protesto cambiário do protesto especial da Lei de Falên
cias, concluindo que o protesto especial, destinado a instruir pedidos de
falências, só pode ser tirado perante o Oficial competente da sede da empresa.
Conclui pedindo o indeferimento do pedido e a condenação da
requerente em perdas e danos, com fulcro no art. 20 da Lei de Quebras,
bem como, ainda, nas custas e honorários de advogado.
Foi anexada aos autos a Carta Precatória citatória devolvida pelo
MM. Juízo da 7.a Vara de Falências e Concordatas da Comarca da Ca
pital. onde consta (fls. 90) a citação realizada em 04-06-1982, na pessoa
do Dr. Orlando Mesquita, no seu'escritório da Av. Rio Branco, n.” 156,
sala 2.102, bem como cópias dos autos constitutivos da requerida (fls. 57
a 89).
Em acatamento ao despacho de fls. 52, pronunciou-se a reque
rente, em réplica de fls. 109 a 176. aduzindo:
1.°) Que a requerida foi cilada regularmente c que ela — a re
querente — sempre agiu com a maior licitude. não se lhe podendo
imputar dolo, vez que ela e outras empresas sempre indicaram a Capital
do Estado como praça de pagamento, mais precisamente o escritório
de advocacia dos sócios da requerida como local de cobrança;
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2.") Que os títulos foram regularmente sacados e protestados, por
que todos os negócios foram iniciados e consumados na Cidade do Rio
de Janeiro;
3.°) Que a duplicata não é sujeita ao protesto especial obrigatório
da Lei de Falências, citando vários arestos em seu favor, bem como
inquinando de inválidos para o desate da presente controvérsia os jul
gados e decisões trazidos pela requerida.
Encerra seu arrazoado requerendo a improcedência da contestação
e procedência do pedido, com a condenação da requerida ao pagamento
do décuplo das custas e honorários de advogado, além de juros de mora
e correção monetária.
Pronunciaram-se a requerida e a requerente, respectivamente, às
fls. 177/8 e 181/4.
Às fls. 185, consta certidão do Sr. Escrivão do Ofício Ünico, que
também acumula as funções de Escrivão Eleitoral, sobre a paralisação
do presente em virtude da preferência instituída pela Lei n.° 4.410, de
24-09-1964, para a matéria eleitoral.
Preparados, vieram-me conclusos.
É o relatório.
Tudo visto e examinado, passo a decidir:
A questão fundamental em debate nos presentes é a da validade
ou não dos protestos tirados na Capital para o embasamento do pedido
de falência de empresa com sede e único estabelecimento nesta Co
marca.
Examinaremos, destarte, em primeiro lugar, o aspecto relativo à
indicação da Cidade do Rio de Janeiro como praça de pagamento dos
títulos acostados à inicial.
Não se negou que os sócios da empresa possuem escritório de
advocacia naquela Cidade.
No entanto,- não há qualquer prova nos autos de que os negócios
da empresa, que só tem estabelecimento no Município de Rio Claro
Uit fls. 59/66) tenham sidos celebrados em outro local, não servindo
para este fim os documentos acostados aos autos, pois que são do
cumentos cm que a praça de pagamento poderá ser aposta unilateral
mente pela vendedora.
E de elementar sabença que o contrato de compra e venda, qual
quer que seja sua natureza, é sempre bilateral e sinalagmático, exigindo
que todas as suas condições sejam estabelecidas de comum acordo pelas
parles, o que envolve aceitação explícita, por elas, de todas as suas con
dições. O contrário, seria instituir-se condição potestativa pura, o que
é expressamenle vedado pela Lei (art. 115 do Código Civil).
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In casu, não há qualquer indicação de aceitação da praça de paga
mento no Rio de Janeiro pela requerida, o que, mercê acima exposto,
invalida tal indicação, até mesmo porque consta expressamente das
notas fiscais o endereço da empresa e a entrega da mercadoria nesta
Comarca.
Acresce, ainda, que, a teor do art. 6 da Lei n.° 5.474, de 18-07-1968,
a remessa da duplicata será feita diretamente pelo vendedor ou seus
representantes ao comprador, na praça ou no lugar cie seu estabeleci
mento.
Dessa forma, não há, em que pese o extremo brilhantismo e pro
ficiência do douto patrono da requerente, como aceitar-se que a reque
rida tenha estabelecimento no Rio de Janeiro, eis que são inconfundíveis
as pessoas jurídicas com seus sócios (art. 20 do Código Civil), bem
como seus domicílios, eis que aqueles o têm onde o elegerem cm seus
estatutos ou atos constitutivos (art. 35, IV, do mesmo Diploma), e estes
onde estabelecem sua residência com ânimo definitivo (art. 31, Cód.
Cit.).
Provado que a requerida só tem estabelecimento neste Município,
a teor de seu contrato social, outro não se lhe pode atribuir, uma vez
que não contemplado nos seus atos constitutivos.
Assim, a indicação de praça de pagamento como sendo a cidade
do Rio de Janeiro — RJ, bem como que a empresa lá possua estabe
lecimento, são argumentos que não podem prosperar, contraditados que
estão pela prova dos autos e pela letra límpida da Lei.
Ainda um outro ponto deve aqui ser examinado para que se possa
espancar quaisquer resíduos de dúvidas.
Trata-se da citação feita na pessoa de sócio, na Capital do Estado.
A referida citação é perfeitamente válida pois, de acordo com o
preceituado no art. 226 do Cód. Proc. Civil, o réu deverá ser citado
onde for encontrado e isto foi feito pelo Oficial de Justiça, a quem foi
entregue mandado de citação regularmente expedido em virtude de Carta
Precatória deste Juízo.
Daí, no entanto, não se pode tirar qualquer ilação para o desate
da questão principal — validade dos protestos para fins de falência —
pois se trata, apenas, de aspecto processual relativo à regularidade da
citação para o processo falimentar.
Iniciando-se o exame da validade ou não dc tais atos para fins
falimentares, deve-se verificar qual a natureza do sistema instituído pelo
Dec.-lei n.° 7.661/45 e Leis posteriores.
Trata-se, inegavelmente, de regime especial, que regula inteiramente
a matéria falimentar e seus princípios, não podendo ser revogado por
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outros diplomas legais, salvo os que a ele se dirijam direta e explicita
mente.
Assim, em nosso entender, não há nenhuma lei que tenha revogado
quaisquer dispositivos da Lei de Falências, nos aspectos em exame, prin
cipalmente no que tange ao protesto especial do art. 10.°, erigido como
pedra angular da demonstração da insolvência.
Não se pode, portanto, alegar que a nova lei de duplicatas — Lei
n.° 5.474, de 18-07-1968, em seu art. 13, § 3.° — tenha derrogado o
aludido art. 10, pois esta nova lei não regula inteiramente a matéria da
Lei Falimentar, não é com ela incompatível, nem o declara expressamenle, conforme exige o art. 2.°, § l.°, da Lei de Introdução ao Código
Civil, para que haja revogação ou derrogação.
Assim, não basta o não pagamento do título no vencimento para
possibilitar o pedido de falência.
A lei, sabiamente, exige em condição sine qua um protesto especial
para os títulos não sujeitos a protesto obrigatório, para que se possa
lastrcar requerimento de falência, é a intimação do protesto, pois, que
caracteriza a mora do devedor com todo o seu inevitável corolário.
A propósito:
"O protesto, revestido das formalidades legais, é indispensável à
decretação da Falência, porque constitui meio probatório neces
sário à demonstração da insolvência”. (AC. unânime da 1“ Turma
do STF de 07-10-46, no Rec. Extraordinário n.° 7.897, Relator
Min. Barros Barreto, in “Rev. Forense”, vol. 110, pág. 115).
“É impossível o reconhecimento do estado de falência requerida
com fundamento no artigo l.° da respectiva Lei sem protesto vá
lido que caracteriza a impontualidade, mesmo que não tenha o
devedor produzido defesa no processo." (Agravo n.° 10.196 do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, publicado às fls. 90 da obra
de Roberto Thomas Arruda — “Processo de Falência e Concorda
tas — Prática e Jurisprudência”).
Os arestos acima alinhados definem com precisão o entendimento
que se deve dar à matéria.
Sc não há protesto, ou se não o há válido, o título é ineficaz para
instruir pedido de falência.
A razão dessa exigência se prende aos próprios princípios que nor
teiam a Lei Falimentar.
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Regime especial, que rege um dos mais graves momentos, se não
o mais grave, da vida comercial, a Lei de Falências exige, para que
não restem dúvidas sobre a certeza e validade da dívida, que um pro
testo especial, em livro e sobre condições próprias, seja tirado para
embasar aquela.
Ê ele, por conseguinte, pela sua própria natureza, diverso do pro
testo comum, meramente cambiário, e só se aplica aos títulos que não
são, de ordinário, sujeitos a protesto para a sua validade, como é o caso
típico das duplicatas, títulos que instruem o presente pedido.
O protesto cambiário, por se tratar de ato que interessa especial
mente a sacador e sacado, vez que suas repercussões se dão apenas
quanto a direito destes (constituição em mora, quebra de crédito, etc.),
evidentemente pode ser tirado na praça de pagamento, mesmo que
esta seja diferente da sede da empresa, até porque tal protesto não inter
ferirá diretamente com os interesses dos demais credores que; habitual
mente, se dirigem à sede da empresa para se inteirarem de sua situação
creditícia.
Já o protesto especial para instruir processo falimentar há de ser
muito mais solene, pois interessa a todos os credores, que serão atingi
dos diretamente pela quebra, que tal ato lastreará.
Por isso que a sua validade deve ser examinada não só frente aos
princípios gerais do direito cambiário, como também e principalmente,
frente aos princípios basilares da Lei Falimentar, entre eles ressaltado
o da universalidade do Juízo Falimentar.
Assim, a invalidade do protesto está entre as provas que se pode
produzir para evitar a quebra, ex vi do art. 4." da Lei de Falências, pois
que é inegavelmente uma causa que exclui o devedor do processo de
falência, nos termos do seu inciso VIII.
MIRANDA VALVERDE (in “Comentários à Lei de Falências’’,
Vol. 1, 2.° Ed., Forense, 1955, p. 128) é expresso em ensinar:
“O protesto especial deve ser interposto perante o Oficial com
petente do domicílio comercial do devedor, pois é aí o foro da fa
lência (art. 7.°)”, para concluir, mais adiante (p. 130) que:
“A irregularidade do protesto especial, por não ter tirado no do
micílio do devedor, por se positivar no respectivo instrumento a
falta de cumprimento de formalidades prescritas em Lei, inutiliza-o,
tornando-o impróprio para instruir o pedido de Falência”.
Pontes de Miranda, no seu monumental “Tratado de Direito Pri
vado”, tomo XXVIII, pág. 67, § 3.293 n.os 9, 10 e 11, espanca qual124

quer dúvida que ainda pudesse subsistir, quanto à obrigatoriedade do
protesto especial ser tirado na sede e foro do devedor, ainda que este
possua casas filiais em outras partes do país e outro seja designado o
lugar para o seu pagamento, quando tal protesto tiver o objetivo de
decretar a falência do devedor.
. o protesto falencial do art. 10 § 1." tem de ser feito perante
o oficial do Cartório de Registro de Títulos e Protestos do domi
cílio comercial do devedor, isto é, de foro que se tenha de pedir a
decretação da abertura de falência — Decreto-Lei 7.661, art. 7.°.
Tal foro pode não ser aquele em que está situado o Cartório para
os protestos cambiários e cambiariformes. Nada tem com o protestofalencial”.
Outro brilhante conhecedor da matéria falencial, o eminente tratadista José da Silva Pacheco, em sua obra “Falência e Concordata”,
tomo I, pág. 134, aduz:
“. . . o protesto especial, previsto pelo art. 10, deve ser tirado nocartório competente do domicílio do devedor, o que o torna dife
rente do protesto comum, que tem lugar onde for pelo título indi
cado para aceite e pagamento", (grifamos).
Já anteriormente, PAULO DE LACERDA (“A Falência do Direito
Brasileiro”, págs. 206/209) e CARVALHO DE MENDONÇA (“Trata
do”. Vol. I, n.° 260) eram acordes sobre a matéria.
Não resta a menor dúvida, assim, que os protestos tirados na Ci
dade do Rio de Janeiro, dos títulos constantes deste processo, são nulos'
e inservíveis para instruir o pedido falimentar, pois não caracterizam a
mora do devedor, e, como conseqüência, o pedido de quebra só pode
ser julgado improcedente.
O fato de ter havido o depósito elisivo da Falência, nos termos do
art. II, § 2." da Lei Falimentar, não impede que se decrete a improcedência do pedido.
De acordo com reiterados julgados, a obrigação de sentenciar, apre
ciando a defesa apresentada, não desaparece quando há o depósito eli
sivo, até mesmo porque a questão suscitada pode dizer quanto à própria
existência ou validade do crédito da requerente.
Entendo, destarte, seja qual for a defesa, precedida ou não de depó
sito elisivo, que há obrigação de sentenciar quanto a esta, acolhendo-a
ou não, pois seria negar o dever de distribuir justiça se o Juiz se limi125

tassc a julgar extinto o processo face ao depósito, com a cômoda verifi
cação de que a quebra já não mais se daria, nos termos da Lei.
A prestação jurisdicional deve ser dada como um todo, pois qual
quer questão não expressamente resolvida pode trazer graves conseqüências para as partes.
É o que determina, em síntese magistral, o Acórdão unânime do
Conselho de Justiça do Tribunal do Distrito Federal, proferido em
26-02-47, na Reclamação n.° 25, sendo Relator o Desembargador Sabóia Lima, verbis:
“Ao interessado em elidir a falência cabe depositar a importância
que julga capaz de produzir este efeito. Ao Juiz cabe proferir Sen
tença cia qual cabe Agravo (in “Revista Forense”, v. 113, fls. 426,
grifamos).
Finalmente, deve ser considerada a alegação de dolo da requerente
ao realizar os protestos na praça do Rio de Janeiro, tão veementemente
exposta pela requerida.
Não vislumbro, no entanto, tal dolo imputávcl à requerente.
A falência é matéria altamente especializada, de difícil hermenêu
tica, só aprendida intcgralmente por aqueles que, diuturnamente, com
ela estão acostumados a lidar e o ponto nodal da presente não é de tão
pronto e meridiano desate, como se viu.
Em suma, o crédito da requerente é válido e regular e não foi obje
to de qualquer contestação da requerida; apenas o instrumento indis
pensável do pedido — o protesto especial tirado na sede da empresa —
é que não é válido para a finalidade perseguida pela requerente.
Não há, portanto, como concordar-se com o pedido de perdas e
danos.
Isto posto e, considerando, ainda, que a defesa apresentada é de
aspecto processual, não interferindo com a existência e a validade
do crédito em favor da requerente, mas, diante de flagrante inservibilidade dos protestos dos títulos para o fim falimentar específico. JULGO
IMPROCEDENTE o pedido de falência formulado às fls. 2/3, conde
nando a requerente nas custas c honorários que fixo moderadamente
em 10% do valor do crédito principal depositado, bem como determino
seja a quantia depositada levantada pela requerente, para quitação de
seu débito, descontando-sc dela as parcelas de custas e honorários de
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advogado, devendo quaisquer valores de correção monetária e juros cre
ditados pelo Banco depositário serem levantados pela mesma reque
rente, em face das reconhecidas certeza, validade e regularidade de seu
crédito.
P.R.I.
Rio Claro — RJ, 16 de dezembro de 1982.
NÊLSON ANTÔNIO CELANI CARVALHAL
Juiz de Direito
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1“ Vara Cível
Comarca da Capital
Proc. n.° 100.635 e
Proc. n.° 101.140

NULIDADE CONTRATUAL — São nulos
de pleno direilo contraias de seguro firma
dos por pessoas que, embora aparentando,
não tinham autorização dos Condomínios
que seriam segurados.
A nulidade, todavia, não impede mas faz
exsurgir o dever de indenizar as Segurado
ras pelos prejuízos causados por entidade
que aparentava ser representada pelas pes
soas referidas, que por tudo demonstravam
serem suas prepostas ou representantes.
Indenização, entretanto, reduzida à meta
de, pois demonstrado também pelas provas
que as Seguradoras, por ambição, contrata
ram os ‘‘seguros frios” com açodamento,
sem a certeza de que as propostas eram
realmente do conhecimento dos ‘‘segura
dos”, pois nem as necessárias vistorias
eram procedidas.
(Sentença do Juiz de Direito Luiz Felipe
da Silva Haddad)
SENTENÇA

LABOR — ADMINISTRADORA DE BENS LTD A. propôs Ação
Declaratória contra PAN AMERICAN A DE SEGUROS S.A.. COMPA
NHIA PATRIMONIAL DE SEGUROS GERAIS, SANTA CRUZ
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, NOVO HAMBURGO COM
PANHIA DE SEGUROS GERAIS, CAPEMI SEGURADORA S.A.,
COMPANHIA UNIÃO DE SEGUROS GERAIS e COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS.
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Narra, em síntese, que é empresa administradora de bens, cujo
contrato social é registrado desde 1966, quando foi fundada, sendo só
cios o general DEODORO ESPIRITO SANTO e os advogados RIVADÁVIA ALBERNAZ, ETHEBALDO FRANCISCO PASSOS e IVAN
GONÇALVES; que desde a última alteração do contrato social, em
1976, o uso da denominação social era privativa dos sócios RIVADÁVIA ALBERNAZ e IVAN GONÇALVES, em conjunto; que tomou
conhecimento que foram feitos em seu nome diversos contratos de se
guro, de diversos edifícios que mantém contrato de administração com
a Autora; que verificou que tais contratos foram efetuados com gros
seira falsificação de documento, com a colocação de carimbo com o
nome da Autora embaixo de rabisco; que as SEGURADORAS firma
ram tais contratos sem nenhum cuidado de verificar o contrato social
da Autora e de comunicar aos Síndicos dos Edifícios; que a Autora fez
comunicação à autoridade policial; que o bom nome da Autora está
sendo prejudicado...
Postula seja declarada a invalidade de tais contratos de seguro, por
serem inautênticos e efetuados sem a participação da Autora; com as
cominações de estilo.
Juntou a Procuração e cópias de seu contrato social.
Citadas, as SEGURADORAS, cada uma de per si, contestaram opedido. (Quatro delas apresentaram Resposta una).
Dizem, em resumo, que o angariador dos contratos de seguro foi
o Corretor forge Guimarães, um dos responsáveis pela “Perfeito Cor
retora Técnica de Seguros’’, que trouxe “propostas” de vários Condo
mínios; que, na sede da LABOR, era dito que “a assinatura conferia”
e que os diretores estavam viajando; que (em junho de 1979) ficou
patenteado que os seguros eram “frios”, pois foram efetuados por SER
GIO ALBERNAZ BITTENCOURT, filho do Dr. RIVADÁVIA ALBER
NAZ. o qual estava (o filho) mancomunado com a “PERFEITO” para
efetuar os seguros falsos, no valor de Cr$ 52.000.000, tendo a “dupla”'
auferido comissões no valor de Cr$ S.000.000; que o corretor de segu
ros, por obrigação legal, é o único intermediário entre a seguradora e
a pessoa a ser segurada; que o corretor pode assinar propostas em
nome do segurado; que a boa-fé das seguradoras é de ser presumida;
que SERGIO ALBERNAZ, além de filho (do dito sócio-gerente) era
empregado da Autora; que o mesmo parecia, em tudo, representar a
Autora; que, como representante da Autora, ele autorizou a emissão
das apólices de seguro; que toda a correspondência emitida pela LA
BOR. em papel timbrado e carimbado, era firmada por SERGIO; que
o cheque de pagamento da primeira parcela e despesas bancárias era
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firmado ora por SERGIO ALBERNAZ, ora por CARLOS ROBERTO
ALVES; que a LABOR, desembolsando 10% de sinal, auferia um per
centual bem maior (de comissão); que, nessas operações fraudulentas,
houve a participação da PERFEITO CORR. TECN. DE SEGUROS
LTDA, através de /orge Guimarães, com assinatura de Ricardo Luiz
Ivan Landi, da "Elite — Corretagem e Adm. de Seguros Ltda.’’, gerida
pelo mesmo JORGE GUIMARÃES munido de Procuração, dos corretores Luiz Carlos Pereira Garcia e Mauro Roberto Pimentel, autônomos
vinculados a JORGE GUIMARÃES, e de Carlos Roberto Alves; que
os preponentes respondem pelos atos dos prepostos; que, embora
nulos os contratos, a Autora deve ser responsabilizada; que tal respon
sabilidade é subjetiva...
Juntaram Procurações c diversos documentos por cópia.
As mesmas SEGURADORAS ofereceram Reconvenção, pedindo
que, face aos fatos relatados, seja declarada a responsabilidade da
Autora-Reconvinda pelos discutidos contratos de seguro e seus efeitos
correlatos.
Juntaram outros documentos.
No Feito conexo, as Seguradoras “PATRIMONIAL”, “SANTA
CRUZ”, “NOVO HAMBURGO” e “UNIÃO DE SEGUROS” postula
ram contra a LABOR Ação de Reparação de Danos. Bem como contra
SERGIO BITTENCOURT ALBERNAZ, JORGE GÚIMARÃES, PER
FEITO CORRETORES TÉCNICOS DE SEGUROS LTDA., RICARDO
LUIZ IVAN LANDI, ELITE — CORRETAGEM E ADMINISTRA
ÇÃO DE SEGUROS LTDA., LUIZ CARLOS PEREIRA GARCIA,
MAURO ROBERTO PIMENTEL c CARLOS ROBERTO ALVES.
Narram que, face a todo o ocorrido, devem os Réus mencionados,
solidariamente, reparar os danos causados às Autoras, caracterizados
por comissões de corretagem e despesas de angariação, como vistorias
e inspeções de riscos; mediante apuração em liquidação de sentença; e
os ônus da sucumbência.
Juntaram Procurações c documentos.
Citada, a LABOR contestou o pedido.
Em suma, diz que ela própria tomou a iniciativa de postular à
nulidade dos contratos de seguro; que os mesmos foram assinados por
pessoas sem autorização da Ré e sem permissão dos órgãos condominiais
dos edifícios; que a Ré é empresa administradora de imóveis, de bom
nome; que as SEGURADORAS são co-autoras da fraude praticada contra a LABOR...
Citado, também contestou RICARDO LANDI.
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Diz que, desde janeiro de 1979, vendeu as cotas sociais que pos
suía na PERFEITO para JORGE GUIMARÃES, o qual pediu que as
cotas fossem para o nome de sua “amásia” Zeneida Sapha, e de Ereadyr Valle de Souza, corretora de seguros, esposa de Alfredo F. Souza,
que foi quem apresentou o contestante a J. GUIMARÃES; que, des
de que negociou as cotas, nunca manteve qualquer negócio com a
“PERFEITO”; que ainda notificou judicialmente os adquirentes para
o pagamento da segunda parcela do saldo devedor das cotas; que, como
JORGE GUIMARÃES não providenciou o registro da Alteração na
JUCERJA, moveu Ação Sumaríssima, na 20.a Vara Cível; que, portanto,
nada tem a ver com os fatos objeto da demanda...
Juntou a Procuração e documentos.
Citados os demais Réus por Mandado, Hora Certa e Edital, como
se vê de fls. 113, 114 uí 116 e 164 ul 166 do mesmo Feito conexo, não
atenderam ao chamamento.
A ilustre Dra. Curadora Especial, às fls. 167v, ofereceu Contes
tação, dizendo que os atos foram de “rotina profissional”, e que a res
ponsabilidade cabe, exclusivamente, à “LABOR”...
Voltando ao 1,° Feito, ofereceu a mesma LABOR Réplica às Con
testações das SEGURADORAS.
Na mesma, cm suma, reitera as alegações da Inicial e salienta que
as conlestantcs aceitaram firmar seguros vultosos sem verificar que a
Autora seria ou não administradora dos condomínios ou que fosse auto
rizada a firmar, pelos mesmos, tais contratos...
Contestou também a Reconvenção, com os mesmos argumentos.
Cientificado da demanda o Instituto de Resseguros do Brasil —
IRB — disse, às fls. 368, que não se trata de ação em que tenha inte
resse processual; que a matéria versa sobre irregularidade de apólices
que, pelo expresso reconhecimento das partes, estão nulas...
Em ambos os feitos, foi prolatado Despacho Saneador, às fls. 410
e 177, respectivamente.
Determinada realização de Perícia Contábil, nomeado Perito o Con
tador EDUARDO COSTA DE MIRANDA AVIZ, prolatou o Laudo,
que se vê às fls. 460 ut 494, acompanhado de documentos por cópia.
O Assistente Técnico designado por algumas das seguradoras,
ÁLVARO NELSON M. FIGUEIREDO, ofereceu Laudo Divergente
(fls. 515/516).
Outro Assistente Técnico, JOSE GUILHERME DE CASTRO, de
signado pela “PANAMERICANA”, também apresentou Laudo Diver
gente, às fls. 523 ut 548.
131

Também determinada Perícia Grajotécnica. .nomeado Perito ROBER I O DE FREITAS VILLARINHO, prolatou seu Laudo, às fls. 653
ul 682, acompanhados de documentos fotocopiados.
Sobre as Perícias, disseram algumas das partes, tendo a PANAMERICANA juntado, às fls. 735 usque 749 cópias de depoimentos pres
tados na Delegacia de Defraudações, no Inquérito Policial instaurado
sobre os fatos em tela; bem como de Acórdãos sobre a teoria da apa
rência.
Realizada a AUDIÊNCIA de Instrução e Julgamento, por mim pre
sidida, frustrada a conciliação, foram inquiridas testemunhas arroladas
pelas partes e tomados depoimentos pessoais; por determinação do
Juízo, foi inquirido SERGIO ALBERNAZ; determinada também a
inquirição de JORGE GUIMARÃES, não se efetuou, pois o mesmo não
foi encontrado em Niterói, onde consta residir. Sendo que SERGIO
ALBERNAZ, ao ser ouvido, fez entrega de cópias de documentos que
noticiam o arquivamento, pelo Juízo da 25.ü Vara Criminal, a requenmento do MP, do aludido procedimento policial instaurado.
Finalmente, através de MEMORIAIS, as partes, por seus cultos
e zelosos patronos, e pela CURADORIA ESPECIAL, reiteraram os
argumentos já expendidos.
É o Relatório.
Passo a decidir.
Saliento, em primeiro lugar, ser fato incontroverso, reconhecido
por todos os litigantes, que os aludidos contratos de seguro, envolvendo
Condomínios de Edifícios de diversos locais desta cidade, são nulos de
pleno direito, pois efetuados sem autorização dos mesmos Condomínios,
que seriam os segurados. Sobre isso, mais tinta não merece ser gasta,
sendo, pois, de total procedência o pedido declaratório efetuado pela
LABOR.
Mas o problema não é só esse. P. muito mais grave.
Ou seja, alguém deve responder pelo falo de terem sido firmados
contratos de seguro “frios”, através de falsidades de forma c de con
teúdo.
Para se verificar esse ponto nodal, passemos ao exame da prova.
Vejamos, cm primeiro lugar, a prova oral.
Dos depoimentos coügidos, de mais importante, sc ressalta o se
guinte:
EDISON DUTRA M. SOUZA
— é securitário, assessor de diretoria da SANTA CRUZ;
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— sabe que a LABOR contratou seguros com a SANTA CRUZ
através da PERFEITO, sendo que a SANTA CRUZ pagava a esta as
comissões, que eram repassadas a SERGIO ALBERNAZ...
— que a 1.a parcela foi paga, e as demais não. ..
— que SERGIO ALBERNAZ, representante da LABOR, prome
teu efetuar o pagamento, mas emitiu cheques sem fundos, até hoje não
pagos; que JORGE GUIMARÃES propôs pagar os prêmios com as comissões que seriam recebidas pela PERFEITO, o que o depoente não
aceitou, pois “as notas não estavam quitadas”...
— que, procurados os Condomínios, se verificou que não tinham
conhecimento dos seguros nem conheciam a LABOR...
— que o paj de SERGIO ALBERNAZ foi muito solícito, dizendo
que ia procurar uma solução, mas disse que o filho não tinha vínculo
com a LABOR;
— que o prejuízo da SANTA CRUZ, na época, montou a
CrS 6.000.000;
— que, nas apólices, a LABOR sempre era a estipulante;
— que JORGE GUIMARÃES se apresentou como o dono da cor
retora PERFEITO, dizendo que a estava comprando. . .
— que, no “seguro financiado”, o segurado paga a entrada, o Ban
co paga o restante do prêmio e é ressarcido pelo segurado em seus
pagamentos, sendo que, não paga a prestação, a parcela é automatica
mente debitada à seguradora...
— JORGE GUIMARÃES dizia que ele c SERGIO ALBERNAZ
trabalhavam juntos "num negócio de seguros” e precisavam de uma
corretora para legalizar as atividades, “daí o negócio da compra da
PERFEITO”.. .
— que nenhuma administradora de imóveis pode intermediar contrato de seguros, exigindo-se participação de corretor...
— os cheques das comissões foram emitidos a favor da PERFEITO. . .

AURÉLIO RODRIGUES
— é securitário há trinta anos;
— que os contratos de seguro se iniciam com a demonstração de
interesse do futuro segurado e depois pela verificação dos riscos, com
as necessárias vistorias. . .
— sc o contrato for sem financiamento, o corretor pode assinar a
proposta, mas, em caso contrário, se exige a assinatura do síndico ou
do vice-símlico ou do presidente do Conselho do Condomínio segu

rado. . .
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— que ainda se exige que o Síndico comprove sua eleição pela
Assembléia Geral do Condomínio. ..
RICARDO LUIZ IVAN LANDI
— foi representante da corretora PERFEITO até o ano de 1979,
exibindo documentos que mostram que, aos 2 de janeiro daquele ano,
cedeu suas cotas para as referidas senhoras, ficando JORGE GUIMA
RÃES como dono aparente da corretora. . .
— que ele nada teve a ver com os contratos de seguro;
— que confiava em JORGE, pois o mesmo já foi inspetor da
SUSEP, e estava longe de prever que ele faria “todas essas tramóias”.. .
— que exigiu em juízo o registro da alteração do contrato social.. .
— que notificou as SEGURADORAS de que, se devesse alguma
coisa, pagaria...
— que deu Procuração a JORGE GUIMARÃES a pedido do mes
mo, “para poder agir”. ..
MIGUEL MARCONDES CESAR FILHO
— é funcionário da SANTA CRUZ;
— que JORGE GUIMARÃES, que também trabalhava para a
SANTA CRUZ, trazia negócios de seguros firmados com a LABOR...
— que se lembra que, quando o banco reclamou o não pagamento
dos prêmios (prestações), a SANTA CRUZ recebeu carta em papel tim
brado da LABOR, assinada por Sergio Albernaz, em que se dizia que
todos os negócios eram de responsabilidade da LABOR. . .
— que JORGE GUIMARÃES foi empregado da SANTA CRUZ
nos anos de 1978 e 1979, como “inspetor de produção”. ..
— que ignora se JORGE GUIMARÃES é ou foi corretor de segu
ros...
— que, na prática do mercado de seguros, o “sinal verde” de acei
tação das propostas é dado pelo confercnte da seguradora, que examina
a satisfação dos requisitos, sendo que não se lembra se houve vistoria
nos imóveis...
RIVADAVIA ALBERNAZ
— que é sócio-quotista da LABOR, sendo o outro sócio, com igual
participação, o Dr. Ivan Gonçalves...
— a LABOR administra cerca de 60 prédios nesta cidade;
— a LABOR nunca teve por hábito promover contratos de seguro
com relação aos prédios que administra.. .
— que soube do envolvimento de sua empresa por informações
de seguradoras, o que o deixou nervoso e revoltado, tendo constatado
que seu filho SERGIO agiu ilicitamente, prejudicando o bom nome do
depoente e de sua empresa...
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— que SERGIO era funcionário da LABOR c foi demitido depois
que "estourou o problema’’...
— que não conhece JORGE GUIMARÃES...
— que nega tenha prometido ressarcir a SANTA CRUZ, pois até
admoestou seu representante pela falta de cautela em fazer negócios
sem verificar a anuência dos condomínios...
— que SERGIO ALBERNAZ nunca teve problemas, digo, pode
res de representação da LABOR...
— que SERGIO ALBERNAZ assinava, pela LABOR, cartas-proposla de oferecimentos de serviços e, “na base da confiança”, subscre
veu alguns contratos de prestação de serviços...
SERGIO ALBERNAZ
— foi empregado da LABOR desde a fundação da empresa, cm
1964, e até 1979 ou 1980, quando foi demitido;
— dentre as funções que tinha na empresa, estava a de encaminhar
propostas de seguro aos síndicos de condomínios, às vezes através de
corretores...
— que assinou várias propostas de contratos, em nome da LABOR;
“melhor dizendo, não como seu representante” (sic);
— que assim agiu por ter sido induzido pelas seguradoras, cujos
representantes lhe. prometiam altas quantias;
— que não houve vistoria nos edifícios;
— que respondeu a sete inquéritos policiais, tendo sido arquivado
o principal, e quatro ainda em andamento;
— assinou cheques sem fundos, por “urgência”, mas todos foram
pagos...
— que a LABOR e seu pai não sabiam de sua atividade na inter
mediação dos seguros...
— que nunca teve negócio particular com JORGE GUIMA
RÃES...
— embora não aceitasse o dinheiro oferecido pelas seguradoras,
encaminhava as propostas, pensando que no futuro talvez conseguisse
um trabalho lícito e normal (sic)...
— algumas das seguradoras colocaram indevidamente o carimbo
da LABOR próximo à sua assinatura...
— a LABOR nunca teve Procuração dos Condomínios para con
tratar seguros...
— nenhum corretor pedia para ver tal Procuração, nem para ter
contato direto com os síndicos...
— (atualmente) é bacharelando de direito...
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— todos os seguros foram cancelados, sem a ocorrência de sinis
tros. ..
— que os INDUZIMENTOS partiam de corretores e diretores (de
seguradoras), não podendo mencionar nomes...
No exame da abundante prova documental trazida à colação, e das
provas técnicas, verifica-se que, em vários contratos entre a LABOR e
os Condomínios, aparece a assinatura de SERGIO ALBERNAZ, ora
como representante, ora como testemunha, praticando, sem dúvida, atos
de gestão da mesma, como bem salienta o Ass. Técnico ÁLVARO N. M.
FIGUEIREDO. Era SERGIO o empregado mais antigo da LABOR.
Aliás, mais que empregado, de fato, pois filho do chefe da mesma em
presa ...
Com efeito, o mesmo SERGIO ALBERNAZ aparentava, perante
terceiros, ser o representante da LABOR.
Quer como empregado mais antigo, quer como filho do dono, quer
como ocupante de uma das salas do escritório da empresa, onde, natu
ralmente de “paletó c gravata", atendia os “clientes’’ como se fosse o
"boss”...
Sua posição, a meu ver, é semelhante à de um “príncipe herdeiro"
em uma “monarquia absoluta"; "filho do rei”, embora sem poderes
para “governar o reino”, o governava de fato, sem que os "súditos”
soubessem que exorbitasse de suas funções...
Invocável, sem dúvida, a TEORIA DA APARÊNCIA.
Essa Teoria, exsurgida da Doutrina e da Jurisprudência, significa
em suma que, na velocidade dos negócios da vida moderna, devem as
empresas responder, perante terceiros, por atos lesivos, praticadas por
seus propostos, ou sócios, que, mesmo não tendo poderes contratuais
para efetuarem tais atos em nome das mesmas, demonstram aos tercei
ros, por suas atitudes, a plena convicção de representarem as empre
sas...
Era o caso de SERGIO ALBERNAZ em face da I.ABOR, pelo
que ficou demonstrado, inclusive pelos termos dos depoimentos do mes
mo e de seu pai, RIVADÁVIA ALBERNAZ.
Outrossim, de todo o coligido no processado, chega-se à conclusão
de que toda a fraude ocorrida se deveu às atitudes de SERGIO GUI
MARÃES; os mesmos, tristemente, se mancomunaram dolosamente para
obterem ilícito locupletamento, em detrimento das SEGURADORAS e
da própria LABOR; o primeiro, se apresentando como representante da
mesma LABOR, que, por sua vez, representava os diversos Condomínios
de edifícios a serem “segurados”; o segundo, corretor ou não de segu
ros, mas usando o nome da CORRETORA PERFEITO, que adquiriu
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através de “testas de ferro” do digno e honrado Sr. RICARDO LANDI,
que viu seu bom nome envolvido em toda essa trama, sem qualquer
culpa, o que também restou positivado. O mesmo JORGE GUIMA
RÃES encaminhava as propostas em nome da Corretora, no uso de uma
Procuração que de boa-fé lhe passou RICARDO LANDI.
Ou seja, homens dignos, de bom caráter, como RICARDO LANDI
e RIVADAVIA ALBERNAZ, foram envolvidos, em seus negócios c em
sua credibilidade, pela dupla inescrupulosa, SERGIO ALBERNAZJORGE GUIMARÃES; os dois pivôs de todo o escândalo ocorrido.
Um dos grandes problemas da Sociedade Brasileira dos dias atuais
é, sem dúvida, o da marginalização dos mais comezinhos princípios de
Moral e de Decência, no chamado “mundo dos negócios”, por certas
pessoas que, ua ambição de ganhar dinheiro sem fazer esforços com o
suor do rosto, cometem as piores falcatruas, agem com o maior cinismo,
envolvem pessoas de bem em suas tramas, lesam incautos, etc., tudo
com total falta de sensibilidade, demonstrando séria pobreza de caráter;
demonstrando AMORALIDADE...
Esquecem-se tais pessoas da advertência das Sagradas Escrituras:
“De que vale ao Homem ganhar o Mundo inteiro se perder a sua Alma?”
E dessa outra: “Entrai pela porta estreita, pois largo é o caminho que
conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele.. .”
Do ponto de vista da responsabilidade civil, embora nulos tais con
tratos de seguro, responde a LABOR perante as SEGURADORAS; res
ponde pelos atos de seu preposto, SERGIO ALBERNAZ, que se apre
sentava como sendo representante da empresa e assim era tido, convic
tamente, pelos que negociavam com a mesma.
Eis que a Perícia Grafotécnica positiva que as assinaturas nos con
tratos de seguro são de SERGIO ALBERNAZ, como representante da
LABOR; aliás, com ou sem o carimbo da empresa, frisa-sc, tais assina
turas obrigaram a LABOR, pois SERGIO ALBERNAZ aparentava ser
o representante da LABOR perante terceiros.
Entendo, por outro lado, que as SEGURADORAS também obra
ram com culpa.
Ou seja, agiram com negligência, ao aceitarem os “contratos frios”
sem efetuarem as necessárias vistorias nos edifícios a serem segura
dos; sem, também, se certificarem de que a LABOR poderia firmar con
tratos de seguro representando os órgãos executivos condominiais.
Houve, sem dúvida, açodamento, por parte das SEGURADORAS,
gerado pela também lamentável ambição de obterem o “filet mignon”
dos seguros, o de edifícios; seguro esse que, como é notório, apresenta
mínima margem de risco, ao contrário, por exemplo, do seguro de auto137

móveis. Para cada incêndio em edifício, ocorrem milhares dc colisões
de veículos nesta Metrópole...
Jamais poderíam as Seguradoras — todas empresas sólidas, afama
das no mercado e sérias — aceitar as "propostas” sem ter a certeza de
que as mesmas, realmente, eram do conhecimento dos "candidatos ao
seguro”...
Causa espécie que nenhuma vistoria tenha sido feita, ao que tudo
indica. Pois, se houve alguma, deve ter sido realizada clandestinamente,
à revelia das autoridades condominiais, que, se presentes estivessem, ma
nifestariam, no ato, sua oposição ao seguro...
Houve, pois, culpa concorrente e recíproca, da LABOR e das SE
GURADORAS envolvidas. E, por conseguinte, deve a LABOR apenas
por metade responder pelas perdas e danos.
A outra metade fica a cargo das próprias Seguradoras, pela maneira
culposa com que também agiram.
No que toca à alegada responsabilidade de diversas pessoas, objeto
da Ação dc Reparação de Danos, temos que, com. relação à LABOR,
está subsumida na Reconvenção à Ação anterior, face à qual é um bis
in idem; com relação a SERGIO B. ALBERNAZ, JORGE GUIMA
RÃES e PERFEITO CORRETORES TÉCNICOS DE SEGUROS
LTDA., procede a pretensão por completo; quanto a RICARDO LUIZ
IVAN LANDI, improcede o pedido, pois, para mim, ficou provada,
quantum satis, a boa-fé do mesmo, que se revelou homem dc bem, víti
ma de satânico envolvimento por inescrupulosos; quanto aos demais
Réus do 2.° Feito, também improcede o pedido, pois não foram produ
zidas provas que levem a uma certeza plena da responsabilidade dos
mesmos.
Como final comentário, aduzo que o arquivamento do Inquérito
Policial, festejado por SERGIO ALBERNAZ e proclamado pela LABOR
como prova a seu favor, não tem esse condão; a uma, porque, no cível,
a culpa tem muito maior amplitude que no crime; a duas, porque há
outros Inquéritos em andamento; a três, porque, em termos de processo
penal, o despacho dc arquivamento não gera coisa julgada substancial,
podendo, enquanto não ocorrer a prescrição, ser reaberto o procedi
mento, em caso de novas provas (CPP, art. 18).
Ante o exposto,
Julgo procedente em parte a Ação Declaratória intentada pela
LABOR, apenas para a finalidade de declarar, como declaro, nulos dc
pleno direito os contratos de seguro firmados em seu nome.
Julgo procedente em paçte a Reconvenção à mesma Ação, para a
finalidade de declarar, como declaro, responsável a LABOR, por meta138

de, em decorrência dos atos e conseqüências gerados dos aludidos con
tratos nulos e seus efeitos. (Ressalvo a expressão supra “julgo proce
dente em parte").
Julgo procedente em parte a Ação Indenizatória, para condenar a
LABOR, como condeno, a ressarcir as Autoras, por metade, das perdas
e danos causados às mesmas, a serem apurados em liquidação por arbi
tramento.
Outrossim, condeno SERGIO B. ALBERNAZ, JORGE GUIMA
RÃES e PERFEITO CORRETORES TÉCNICOS DE SEGUROS
LTD A. ao mesmo ressarcimento supradecrclado, cm solidariedade pas
siva.
Julgo improcedente a mesma Ação quanto a RICARDO LULZ
IVAN LANDI, ELITE — CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE
SEGUROS LTDA., LUIZ CARLOS PEREIRA GARCIA, MAURO
ROBERTO PIMENTEL e CARLOS ROBERTO ALVES.
Tendo sido a sucumbência parcial e recíproca entre a LABOR, as
SEGURADORAS e as pessoas condenadas, cm solidariedade com a
LABOR, as custas serão divididas e os honorários de advogado compen
sados.
No que toca aos Réus do 2° Feito com relação aos quais se julga
o pedido improcedente, as Autoras do 2.° Feito pagarão honorários de
advogado dos mesmos, pro rata, que arbitro estimativamente em
Cr$ 50.000 (cinqüenta mil cruzeiros), na forma do art. 20 § 4.° do
CPC. Ficando certo que essa quantia é uma só, para ser rateada entre
os mesmos Réus.
P.R.I.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1985.
LUIZ FELIPE DA SILVA HADDAD
32.° Juiz de Direito Regional
Vinculado
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3." Vara Cível
de Petrópolis
Processo n.'* 4.624

SERVIDÃO — Ação Negalória — E a ser
vidão instituto de direito privado, não ca
bendo jalar-se em servidão pública, quando
então se trata de logradouro. Prescrição
aquisitiva alegada, na contestação, pelos
Réus, os quais, todavia, não provaram o
preenchimento dos requisitos necessários
ao usucapião.
(Sentença do Juiz dc Direito Carlos Raymundo Cardoso, confirmada, à unanimida
de, pela 8.“ Câmara do Tribunal de Alçada
Cível, Apelação n.° 17.545, Relator Juiz
Dalton Costa)
SENTENÇA

JAYME FERNANDO DOS SANTOS, sua mulher, LEDA LIMA
DE MESQUITA DOS SANTOS, o ESPÓLIO DE 1DALINA LOPES
MARTINS DE ALMEIDA, representado por sua inventariante, THEREZA CHRISTINA DE ALMEIDA GUIMARÃES, ELIZEU DOMIN
GOS DE ARAÚJO, sua mulher, MARIA DO CARMO MATHIAS DE
ARAÚJO, HÉLIO DUARTE CARDOSO, sua mulher, NAIR DOS
REIS CARDOSO, FRANCISCO XAVIER, c sua mulher, THEREZINHA DE JESUS COELHO XAVIER, todos qualificados a fls. 49 dos
autos, promovem, contra ROBERTO STIGERT e sua mulher, CELMA
VIEIRA LEITE STIGERT, ambos qualificados a fls. 58, a presente ação
negatória de servidão predial cumulada com manutenção de posse, ale
gando em resumo, que:
a — Mediante escrituras públicas anexas à inicial, os Autores se
tornaram titulares, respectivamente, do domínio útil dos prazos de ter
ras designados por n.05 1.628-63, 1.628-59, 1.628-61, 1.628-62 e
1.628-64, nos quais estão edificados os prédios de n.ua 90-A, 90-B, 90-C,
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90-D e 90-E da Rua Frederico Bull, terrenos estes foreiros à Companhia
Imobiliária de Petrópolis;
b — Tais prazos de terras foram desmembrados do antigo prazo
1628-53, que, por seu termo, havia sido retirado do prazo 1628-D, cujo
domínio útil pertencia a ELMIR DE MELLO FEIJÔ;
c — o titular do domínio útil originário, para possibilitar o acesso
aos prazos desmembrados, instituiu uma servidão, com 3,00 m de largura, servidão particular e inscrita nos títulos aquisitivos;
d — Os Réus, por sua vez, são titulares do domínio útil do prazo
de n." I .628-15, onde está edificado o prédio de n.° 122-C da Rua Cabo
Justino lose Ladeira, o qual confronta, aos fundos, com a servidão de
passagem instituída pelo antigo enfiteuta, para acesso aos prédios onde
os Autores residem;
e — Os Autores consentiram que os Réus, a título precário, se
utilizassem da referida servidão, para passagem de seu automóvel, durante o tempo cm que construíram uma cobertura para a guarda do
carro, acabando por erigir, à revelia dos Autores, uma garagem, cujo
acesso se dá exatamente através da servidão de que usufruem os Autores;
f — Em agosto do ano passado, para melhor segurança do local,
os Autores guarneceram a entrada da servidão com um portão de ferro,
tendo notificado os Réus para receberem a chave do mesmo;
g — a partir de então, o relacionamento dos Autores com os Réus,
que já não era bom, se deteriorou eompletamente, havendo estes danifi
cado, por diversas vezes, o aludido portão, além de virem praticando
atos turbativos à posse e ao sossego dos Autores.
Requereram, então, fosse declarado o caráter particular da servi
dão. o direito exclusivo dos Autores a seu uso, o nenhum direito dos
Réus sobre a mesma, bem como fossem mantidos na posse da mesma,
para o que, inclusive, postularam lhes fosse deferida medida liminar,
aliás negada pelo Juízo.
Veio a iniciai instruída pela densa documentação de fls. 10/45.
Citados (fls. 53v.°), ofereceram os Réus a resposta de fls. 54/57,
na qual sustentam, em síntese, que:
a — Adquiriram o domínio útil do prazo 1.628-15 por doação
feita pelos pais da segunda Ré, os quais, por sua vez, o haviam adqui
rido em 1959, pelo que, somando-se os períodos, são possuidores do
imóvel há mais de 25 anos;
b — O imóvel confronta, aos fundos, com a servidão de passagem pública que dá acesso aos prédios de propriedade dos Autores, sen141

do que o sogro e pai dos Réus, desde 1974, se utiliza desta passagem
para acesso à garagem de sua casa;
c — Recentemente, promoveram os Réus, junto à Municipalidade,
a regularização de uma área de garagem, não tendo havido empecilho
das autoridades em aprovar o projeto;
d — Sem qualquer aviso, os demais usuários da servidão promove
ram seu fechamento com um portão, havendo procurado os Réus para
recebimento das chaves do mesmo, com o que não concordou, por não
lhe ser cômodo nem seguro;
e — Sempre transitaram os Réus pelas servidão de forma mansa
e pacífica, não sendo verdadeiros os atos turbativos que lhe são impu
tados pelos Autores, que vêm sendo fomentados em suas atitudes con
tra os Réus após a mudança para a casa de n.° 90-B do Sr. Renato Gui
marães, que pretende impedir a passagem dos Réus pela Servidão.
Postularam os Réus a improcedência do pedido inicial, impondo-se
aos Autores os ônus da sucumbência.
Saneador irrecorrido a fls. 64/64v.°, com deferimento de provas
orais e pericial.
Quesitos dos Autores a fls. 66, não os havendo formulado os Réus.
A audiência de instrução e julgamento transcorreu conforme termo
de fls. 92/92v.°, havendo-se colhido as declarações de fls. 93 e 94, de
testemunhas arroladas pelos Réus.
É o relatório.
Em primeiro lugar, há que afastar-se a produção da insistentemente
requerida pelos Autores inspeção judicial, haja vista ser ela desneces
sária ante a prova pericial levada a efeito por perito de confiança do
Juízo e a prova documental carreada aos autos quer pelos Autores quer
pelo próprio expert.
Quanto ao meritum causae, girou a discussão dos litigantes em
torno da natureza da servidão que dá acesso aos lotes de cujo domínio
ütil são titulares os Autores, e de que se vêm utilizando os Réus. Muito
se discutiu sobre tratar-se de uma servidão particular ou pública, o que
estaria a legitimar, ou não, o seu uso pelos Réus e, via de consequência,
a providência dos Autores, ao lhes vedar a passagem.
Parece-me oportuno, de pronto, sublinhar o que se me afigura como
uma imprecisão terminológica, ao referirem-se os litigantes à servidão
como particular ou pública, porquanto entendo que, em sendo servidão,
o é particular, posto que, ao meu conceito, não existe servidão pública.
Se a passagem é pública, se constitui logradouro, pertencendo ao do
mínio da comunidade, integrando-se como bem público. Caso a passa
gem seja de uso público, mas não integrada ao patrimônio do Estado,
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o que há é mera tolerância do particular, que a todo tempo pode fazê-la
cçssar.
Tal ponto de vista advém da própria natureza jurídica da servidão,
jus in re aliena por excelência, e de origem eminentemente contratual
e, por conseguinte, privada. Daí configurar-se verdadeiro pleonasmo
referir-se servidão particular, eis que o caminho, a passagem, o direito
ambulatório ou é servidão ou é logradouro, via pública. Falar-se em
servidão pública, em verdade, 6 incidir-sc em uma contraditio in objecto.
Posta a questão sob tal prisma, impende saber se o “beco” que dá
acesso à propriedade dos Autores é servidão ou logradouro público.
A indagação foi esclarecida de forma satisfatória pelo exame peri
cial, tendo o perito, de forma peremptória, respondido ao segundo que
sito formulado pelos Autores (fls. 71), esclarecendo tratar-se de uma
“servidão particular”, bem entendido estar-se diante de servidão e não
de logradouro. E, se alguma dúvida sobre isto ainda pudesse pairar,
estaria desfeita ante a certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Petrópolis (fls. 45), na qual afirma a Municipalidade que sobre a aludida
servidão "não consta deliberação que torne o logradouro público".
Para mim, é o quantum satis! Infrutíferas as tentativas dos Réus
de pretenderem, pela via da prova testemunhai, caracterizar como
pública a via. As coisas são o que são, não o que aparentam ser! A
servidão pode ter jeito de rua, aspecto de rua, uso de rua, mas, juridica
mente não é rua. Se era utilizada como tal, o era por liberalidade dos
proprietários dos prédios dominantes.
Estabelecido tratar-se a via de servidão e não de logradouro públi
co, cumpre apurar-se se o prédio de domínio dos Réus é dominante em
vista da seividão de trânsito inter et via.
Prevê a Lei Civil a aquisição da servidão por duas maneiras: pela
transcrição do título no Registro de Imóveis (rectius registro, à vista do
sistema estabelecido pela Lei 6.015/73) ou pelo usucapião.
Considerando-se o aspecto da titulação, temos que os prédios domi
nantes em relação à decantada servidão são os dos Autores, e não o
dos Réus. O exame da documentação adunada à inicial revela que, exce
tuando-se o prazo 1.628-63, todos os demais a têm inscrita no R.G.I.
(fls. 15/31). Ao revés, não a têm os Réus, face ao que consta de seu
título (fls. 54/36v.°); a servidão para a qual dá frente o prazo 1.628-15,
cujo domínio útil detêm, é hoje Rua Cabo Justino José Ladeira, como
deixam claro o laudo pericial e as plantas acostadas aos autos.
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Destarte, forçoso é concluir-se que o prédio dos Réus não é domi
nante em relação à questionada servidão de passagem e, pour cause,
dela não podem utilizar-se sem a aquiescência dos titulares do direito
real. E a esta conclusão também é fácil chegar-se, atentando-se para
a origem da servidão.
O Código Civil é silente quanto à forma de instituição das servi
dões. Sabe-se, contudo, através da communis opinio doctorum, que,
além da via contratual, espécie primária de constituição das servidões,
podem elas também ser instituídas judicialmente, por destinação do pai
de família ou por destinação do proprietário. Esta última é exatamente
a hipótese dos autos. O antigo titular do domínio útil do prazo 1.628-53,
ELMIR DE MELLO FEI|Ó, ao projetar o seu desmembramento
(fls. 33), instituiu a questionada servidão para possibilitar o acesso aos
novos prazos, 1.628-63, 1.628-59, 1.628-61, 1.628-62 e 1.628-64, sem
o que ficariam eles encravados, sem saída à rua. Da mesma planta se
observa que o prazo 1.628-15, cujo domínio útil pértence aos Réus,
confronta com a servidão instituída, mas dela não é dominante, o que
é corroborado pelo que consta da titulação, que a ela não faz a menor
referência.
Resta examinar a constituição da servidão em favor dos Réus pela
via do usucapião, palidamente por eles sustentada em sua resposta. Pri
ma facie, há que ressaltar-se a insuscetibilidade de constituir-sc, por
usucapião, as servidões não aparentes, como é o caso das servidões iter
et via, justamente pela impossibilidade de se demonstrar o seu exercício
pelo decurso do tempo.
A Súmula 415 do STF, todavia, veio reconhecer caráter de perma
nência às servidões de trânsito, se tornadas aparentes pelas obras reali
zadas. No caso dos autos, não ficou comprovado se as obras que torna
ram evidente tratar-se a via de servidão de trânsito foram executadas
pelos Réus. De considerar-se, entretanto, que as obras realizadas no
prédio dos Réus, como o portão nitidamente flagrado nos fotogramas
de fls. 76, bem assim a prova testemunhai produzida e a admissão do
fato, pelos próprios Autores, na inicial, fazem certo que os Réus se utili
zavam da servidão para a passagem de seu carro. Assim, ao ajuste da
construção pretoriana, abre-se a possibilidade de usucapirem os Réus
o direito de prédio dominante em relação à servidão.
Acolhido o pressuposto, há que atentar-se para o que é fundamen
tal na prescrição aquisitiva: o decurso do tempo. Em sendo a servidão
jus in re, os prazos aquisitivos se regulam pelos do usucapião de bens
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imóveis: dez anos, se acompanhado o exercício da posse de justo título
e de boa-fé, ou quinze anos, independentemente de tais requisitos.
Ora, justo título não o têm os Réus, eis que, como antes referen
ciado, o seu título aquisitivo não qualifica o prédio de que têm o do
mínio útil como dominante em face à servidão. Destarte, tratar-se-ia,
in casu, de usucapião extraordinário, com prazo aquisitivo de quinze
anos.
Neste aspecto, a prova produzida pelos Réus é insuficiente. Eles
mesmos dizem, em sua resposta, que o uso da servidão decorre de cerca
de dez anos, prazo exíguo, como vimos, à aquisição do direito. A única
testemunha ouvida (fls. 93/93v.u) somente conseguiu referir um período
de uso de modestos cinco anos incompletos. O informante de fls. 94/
94v.°, em que pese os seus esforços para favorecer o amigo íntimo,
restou como solitário depoente, incapaz de bem formar a convicção do
julgador.
Do exposto se conclui que, das hipóteses legais de constituição da
servidão — o registro e o usucapião —, os Réus não atendem nem a
uma nem a outra. Por outro lado, pareceu-me sobejamente demonstrado
tratar-se a via de servidão e não de logradouro público, de tudo advindo
a certeza de que os Réus não têm nenhum direito subjetivo ao uso da
servidão. E, se assim é, os Autores, que- são titulares dos prédios domi
nantes, a isto podem opor-se e, se os Réus a vêm utilizando, in vito
domino, o alo se constitui em turbação da posse dos Autores, que, cm
razão disto, têm o direito de, através do interdito de manutenção, fazê-la
cessar.
Isto posto, julgo procedente, in totum, o pedido inicial, para decla
rar que a via de acesso aos prédios de n.08 90-A, 90-B, 90-C, 90-D e
90-E, da Rua Frederico Bull, no quarteirão Castelânca, nesta cidade,
se constitui em servidão e não logradouro público; que o prédio de que
são titulares os Réus não é dominante em relação à dita servidão; e
que, em conseqiiência, não têm os Réus nenhum direito subjetivo ao uso
da mesma, não podendo fazê-lo sem a aquiescência dos Autores, verda
deiros titulares do direito real, bem como para determinar se abstenham
os Réus da prática de qualquer ato que se constitua em turbação da
posse dos Autores, sob pena de responderem pelos danos acaso provo
cados, em quantum a ser apurado em execução. Fica claro que tais da
nos serão indenizáveis se causados a partir da intimação da sentença,
posto que anteriormente não lograram os Autores comprovar lhes te
nham os Réus provocado qualquer lesão, exceto ao direito possessório,
cuja reparação já obtiveram, com a declaração postulada.
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Arcarão ainda os Réus com as custas e despesas processuais bem
como honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa,
corrigidos monetariamente, com base na variação das ORTN’s, ü época
da liquidação.
Publicada em mãos do Sr. Escrivão, registre-se e intimem-se.
Petrópolis, 27 de agosto de 1984.
CARLOS RAYMUNDO CARDOSO
Juiz de Direito
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Juízo de Direito da
Comarca de Água Preta
Pernambuco — PE

SUPRIMENTO DE IDADE
CASAMENTO DE MENOR RAPTADA —
O falo cie encontrar-se a menor em situa
ção cie poder, livre e inequivocamente, ex
primir sua vontade, constitui pressuposto
suficiente e necessário para excluir a pre
sunção de coação, a fortiori, o impedimentum raptus do matrimônio.
Sobrelevando-se, de resto, o fato de não ter
atingido a idade núbil, o suprimento se
impõe face o estado gravídico da menor,
o interesse dos nubentes, de suas respecti
vas famílias e da sociedade.
(Sentença do Juiz de Direito Leopoldo de
Arruda Raposo)

P.J.S., brasileiro, solteiro, trabalhador rural, residente no Engenho
Rachada deste Município, peticionou a este Juízo requerendo o presente
suprimento de idade para que possa contrair núpcias com sua noiva,
que conta apenas 15 anos.de idade.
Alega o requerente ter raptado sua noiva e com ela mantido rela
ções sexuais, encontrando-se a mesma, atualmente, em estado de ges
tação.
Instruiu o pedido com os documentos de fls. 03 usque 05.
Ao despachar a inicial o nobre juiz que me antecedeu na direção
do presente feito concedeu ao requerente os benefícios da justiça gra
tuita face o seu estado de pobreza, e designou data para tomar por
termo o depoimento do requerente e da menor, notificado o Ministério
Público.
Cientificadas as partes, foi realizada no dia aprazado a audiência
designada, em que compareceram o requerente, a sua noiva e a genitora
desta.
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Com vista ao Ministério Público, este órgão manifestou-se favora
velmente ao pedido, conforme parecer contido às fls. 08 dos autos.
Assim relatados, decido.
Relaciona a lei uma série de requisitos sem cujo preenchimento o
casamento não pode ser legalmente constituído.
A falta ou ausência de qualquer dos requisitos se chama impedi
mento.
O art. 183, n.° X, do Código Civil, prevê um dos impedimentos
matrimoniais, “que não pode casar o raptor com a raptada enquanto
esta não se ache fora do seu poder e em lugar seguro”.
O legislador, aliás, agiu acertadamente, pois importa o rapto em
uma presunção juris et de hire de coação.
Não obstante tal impedimento, o requerente, afirmando ter raptado
sua noiva, com ela pretende casar-se para o que requer o presente supri
mento.
À primeira vista, o pedido do requerente se apresenta paradoxal e
desconchavante.
Entretanto, os fatos constitutivos da lide dissipam as dúvidas.
E que, através das declarações contidas no depoimento da menor
raptada, restou evidenciado e demonstrado que não há, na hipótese, os
pressupostos fáticos necessários e suficientes à incidência do impedi
mento previsto na regra do art. 183, n.J 7, do Código Civil, c, se tais
pressupostos existiam, ora se excluem, porquanto, do comparecimento
sponte sua da menor raptada e de seu assentimento, se infere, logica
mente, não mais subsistir a presunçãc de coação, a fortiori, o impedimentum raptus do matrimônio, por já se encontrar a raptada em situa
ção de poder, livre e inequivocamente, exprimir sua vontade.
A condição de achar-se a referida menor cm situação de poder,
livre e inequivocamente, exprimir sua vontade, constitui o suporte fático
suficiente e necessário para excluir a presunção de coação. Com efeito,
o direito ao incidir sobre esse pressuposto juridiciza-o, irradiando-lhe
eficácia, qual seja, a inexistência do impedimentum raptus para o ma
trimônio.
Sobreleva-se, de resto, in casu, o aspecto da idade da raptada a qual
possui 16 anos incompletos.
Sem embargo, constitui a idade da raptada um impedimento matri
monial, porque não podem casar as mulheres menores de 16 anos e os
homens menores de 18. Esse impedimento é, entretanto, dirimente c não
proibitivo, comportando, assim, a exceção prevista no art. 214 do Có
digo Civil.
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O precitado art. 214 refere-se aos menores que não atingiram a
idade nupcial, prescrevendo, in verbis:
“Podem, entretanto, casar-se os referidos menores para evitar a im
posição ou o cumprimento de pena criminal.”
O texto legal acima transcrito não é somente aplicável nos casos
de defloramento e estupro, o é também nos delitos de rapto.
Desse modo, para que o requerente possa contrair matrimônio com
a sua noiva, torna-se necessário o suprimento, dado que a sua noiva
conta com apenas 15 anos de idade.
No caso sub examine o suprimento se impõe e se justifica, até por
que, quanto a referida menor, constata-se a existência de seu estado
gravídico, em que pese não ter ainda atingido a idade núbil.
Ademais, não há nenhuma contra-indicação para o casamento.
Muito ao contrário.
ü casamento, que é de interesse dos pretendentes e do assentimento
da família da menor, irá, certamentc, legitimar a união dos cônjuges em
satisfação aos interesses dos próprios cônjuges, suas respectivas famílias,
da prole e da sociedade.
Isto posto, considerando o que mais dos autos consta e o parecer
favorável da lavra do Ministério Público, julgo procedente o presente
pedido para suprir a idade da menor, a fim de que possa a mesma
casar-se. ambos qualificados nos autos, c dispenso a publicação dos
problemas, tudo de conformidade com os arts. 214 e 182, parágrafo
único, do Código Civil, e ainda, art. 69, §§ l.° e 2.°, da Lei 6.015, de
1975.
Deixo de determinar a separação de corpos pela inexistência de
pressupostos que autorizem a medida.
O casamento, entretanto, deverá realizar-se com separação de bens,
face o capitulado no art. 258, parágrafo único, inciso I, do Código

Civil.
Expeça-se o competente alvará.
Sem custas.
P.R.I.
Água Preta, 28 de abril de 1985.
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
Juiz de Direito
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Juízo de Direito da
3." Vara de Órfãos
e Sucessões
Comarca da Capital, RJ
Processo n,° 48.371

SUB-ROGAÇÃO DE VÍNCULOS —
CLÁUSULAS DE IN ALIENABILIDADE,
INCOM UNICABI LI DA DE E IMPENHORABILIDADE — SUB-ROGAÇÃO —
Possibilidade de sub-rogação dos gravames
no produto da venda, a ser depositado em
caderneta de poupança — Aplicação analó
gica do Decreto-lei 6.777 de 8-8-1944,
que permite a sub-rogação dos gravames
em títulos da dívida pública.
(Sentença do Juiz de Direito Geraldo Magela Martins da Rocha)

Pedido de sub-rogação.
Léa da Motta Fernandes recebeu de seus avós o imóvel da Praia
José Bonifácio, 77, Ilha de Paquetá, gravado com as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade.
Extinto o usufruto, por morte dos doadores, restam apenas os gra
vames.
Alegando que o imóvel carece de reparos e não propicia rendimen
tos satisfatórios, pleiteia sua venda e a sub-rogação dos gravames no
produto da venda, a ser depositado em caderneta de poupança no
BANERJ.
O Dr. Curador de Resíduos opina desfavoravelmente ao pedido
(fls. 35).
Decisão: o Decreto-lei n.° 6.777 de 8 dc agosto de 1944, per
mite a sub-rogação de gravames em títulos de dívida pública.

Com a alteração social e econômica imposta pela presença da infla
ção na sistemática econômico-financeira do país, instituiu-se o meca
nismo de depósitos corrigidos, através dos depósitos em cadernetas de
poupança, atenuadores dos efeitos corrosivos da inflação sobre o valor
nominal do dinheiro.
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Daí a sábia evolução da jurisprudência, que passou a admitir a
venda do imóvel gravado, desde que o numerário seja monetariamente
corrigido.
Neste sentido, excelente e bem fundamentado acórdão do Egrégio
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com voto vencedor do Desembar
gador Horta Pereira, com a seguinte ementa:
Imóvel gravado — Sub-rogação em depósito na Caixa Econômica
Federal — Admissibilidade — Voto vencido.
Em se tratando de processo de jurisdição voluntária e, também,
face ao disposto no art. 1.109 do vigente Estatuto Processual Civil,
revela-se perfeitamente viável a sub-rogação de imóveis gravados com
cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade,
em depósito perante a Caixa Econômica Federal, pois, em tal conjun
tura, o magistrado não está adstrito ao deferimento ou indeferimento
puro e simples do pedido, podendo, por exemplo, deferi-lo, mas estabe
lecendo condições para que não se anule o gravame instituído, inclusive
impondo a sub-rogação das cláusulas restritivas sobre o produto prove
niente da alienação dos bens gravados na conta bancária, cujos depósi
tos, no caso, têm a garantia do Governo Federal.
Voto vencido: Não é admissível a sub-rogação de imóvel gravado
com as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhora
bilidade, por depósito na Caixa Econômica Federal, já que a legislação
pertinente ao assunto só admite que tal sub-recaia em outro imóvel ou
em título da dívida pública.” (“Revista Forense”, Vol. 246, pág. 372).
O Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem várias mani
festações favoráveis cà sub-rogação de vínculos em numerário corrigido.
Em 1976, a Egrégia 3.” Câmara Cível assim se pronunciou:
“Sub-rogação de cláusula de inalienabilidade que recai sobre fração
ideal do imóvel. Sc o seu valor não comporta a sub-rogação em outro
imóvel, nada impede que esta se faça em depósito bancário a prazo fixo,
com renda mensal c correção monetária.” (Acórdão unânime da 3.a Câ
mara Cível de 15-06-1976 — Apelação Cível 6.056 — Relator: Desem
bargador Salvador Pinto Filho).
Mais recentemente, decidindo o Agravo de Instrumento n.° 1.889,
decidiu a 5.“ Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, em acórdão prolatado pelo eminente Desembargador Barbosa
Moreira: Cláusula testamentária de inalienabilidade, incomunicabilidade
e impenhorabilidade. A extensão dos rendimentos não impede a percep
ção destes pelo herdeiro. Depósito em caderneta de poupança: confirmase a decisão que deferiu o levantamento dos rendimentos.” (Agravo de
Instrumento 1.889).
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Interpretando a extensão e o alcance da cláusula de inalienabilidade, têm juizes e tribunais, procurado divisar a vontade intrínseca e
substancial do doador ou do testador, que, ao gravar o imóvel, tem
por objetivo o bem-estar e a segurança econômica do herdeiro ou legatário. Evidentemente, não sendo estáticas as condições e situações eco
nômicas, sucede que, morto o doador ou o testador, venha de futuro
alterar-se o quadro, seja da situação do imóvel, seja das necessidades
do beneficiário.
Nem sempre tem liquidez determinado imóvel e nem sempre se
torna rentável em matéria de exploração locatícia.
O advento de uma doença ou adversidade impõe a alienação do
imóvel, pois, como dizem os latinos, “necessitas caret legem”.
O rendimento em caderneta de poupança ou qualquer tipo símile
de investimento financeiro poderá salvar a saúde ou propiciar a manu
tenção física ou intelectual do beneficiário, substituindo, em vantagem,
o imobilismo de um bem de raiz deteriorado, mal alugado ou de escasso
aproveitamento.
Dentro de um raciocínio jurídico esteado na palpitante realidade
da vida, é que o ilustre relator do Agravo de Instrumento n.° 1.889,
Desembargador Barbosa Moreira, assim sc manifestou no texto do acór
dão:
"ê pouco razoável dar à cláusula testamentária entendimento que
importe, na prática, privar o herdeiro de toda e qualquer utilidade
extraível da herança. Sem dúvida, cumpre respeitar a vontade do
testador, mas não se deve presumir nele a intenção de prejudicar
o herdeiro, e sim, ao contrário, a de beneficiá-lo. Esse o princípio
que há de inspirar a interpretação do testador."
O atendimento favorável à liberação dos rendimentos integrais do
numerário gravo, a saber, juros e correção monetária, tem, ainda, o re
forço da doutrina. Em substancioso apoio do entendimento jurisprudên
cia!, a douta opinião do Professor Caio Mário da Silva Pereira, citado
no texto do acórdão retro-analisado: “Discorrendo sobre o tema, ensina
Caio Mário da Silva Pereira, “Instituições de Direito Civil”, Vol. VI,
2.” edição, Rio de Janeiro, 1976, pág. 185, não sc considerar viável “que
a inalienabilidade abranja igualmente os frutos e rendimentos, porque,
neste caso. o direito do herdeiro ou legatário seria nada: faltar-lhe-ia a
disponibilidade juntamente com o aproveitamento de seus réditos". E
acrescenta: “Uma cláusula gravando a herança de inalienabilidade e
impenhorabilidade com extensão aos rendimentos somente pode inter152

pretar-se com o entendimento de que a extensibilidade prevista é relativa
apenas à impenhorabilidade, restando os bens inalienáveis, mas disponí
veis os frutos e os rendimentos, salvo os ainda não percebidos”.
Ainda recentemente, apreciando duas apelações provenientes desta
3.“ Vara de Órfãos e Sucessões, decidiram a 2.“ e a 7.a Câmara Cíveis do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em favor
da sub-rogação no preço da venda, desde que o numerário seja deposi
tado em caderneta de poupança (V. Apelação Cível n.° 34.227 — Rela
tora — Desembargadora Maria Stella Rodrigues e Apelação Cível
n.° 33.782 — Relator — Desembargador Wellington Moreira Pimentel).
Pelas razões expostas, defiro o pedido de venda do imóvel da Praia
José Bonifácio, 77, por preço igual ou superior à avaliação, a ser atuali
zada à época da venda, sub-rogando-sc no preço os primitivos gravames.
O produto da venda deverá ser recolhido previamente e depositado em
Caderneta de Poupança no Banerj, à disposição deste Juízo.
P.R.I.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 1985.
GERALDO MAGELA MARTINS DA ROCHA
Juiz de Direito
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II — PARTE CRIMINAL

Comarca de
Santa Maria Madalena
Cartório do l.° Ofício
Proc. 1.613/83

CONTRAVENÇÃO FLORESTAL — Con
tribuição causai e dever de impedir o re
sultado. a justificar condenação de fiscal
do HIDE — Sentença condenatória, mal
grado pedido de absolvição do MP —
Interdição de direito.
(Sentença do Juiz de Direito Hamilton Bas
tos Lourenço)

RELATO: Autos de ação penal por contravenção florestal original
mente intentada contra D.J.T. pela Portaria de fls. 2, de 16-08-83, da
Autoridade Policial, por seu turno motivada pelo expediente de fls. 5/6,
do Diretor do Parque Estadual do Desengano, poslcriormente objeto de
aditamento às fls. 49, em que se incluiu no procedimento o Réu G.R.,
respondendo ambos os Acusados por infração do artigo 26, letras a, b,
c, g c i, da Lei n.° 4.771, de 15-09-65, no mês de agosto de 83,
tomando-se a data de 04-08-83 referida no expediente supra e na Por
taria vestibular como a do fato, dito como praticado na Fazenda Vista
Alegre, Alto Imbé, neste Município. Em sua motivação, noticia a Auto
ridade Florestal que o l.° Réu, com seus trabalhadores, "procede a der
rubada de florestas e demais formas de vegetação permanente, com motosserras e tratores de esteiras, sem qualquer autorização e em áreas de
preservação permanente, procedendo uma verdadeira devastação na flo
resta virgem com danos irreparáveis ao ecossistema”, em área de pro
priedade do 2." Réu.
■ Na esfera policial consta efetivação de Autos de Apresentação,
Apreensão c Depósito (fls. 9, 10 e 11), bem como citação do l.° Réu e
sua qualificação direta (fls. 15), e depoimentos de testemunhas (fls. 16
e 18). Às fls. 23 há cópia de Autorização de Dcsmatamento fornecida
pelo 1BDF, válida até 04-07-83, para dez hectares, na propriedade do
2.° Réu, constando às fls. 26 solicitação de revalidação, a que se liga a
informação de fls. 43/44, do IBDF.
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Às fls. 42 juntou-se a Folha de Antecedentes Penais do 1." Réu,
sem anotações, sendo posteriormente remetido ao Juízo o Laudo Pericial
de Local de Desmatamento, fls. 73.
Em Audiência realizada em 12-01-84 foi interrogado o l.° Réu,
fls. 48, quando houve aditamento da peça inaugural pela Portaria do
Juízo, fls. 43, incluído o 2° Réu no procedimento.
À Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 26-01-84
compareceu o 2.° Réu, após regular citação pessoal, tendo sido inter
rogado, prosseguindo-se conforme o rito da Lei n.° 1.508/51. Sem em
bargo da prova produzida na fase policial, foram ouvidas três testemu
nhas arroladas na Portaria de fls. 49, lendo sido também ouvida uma
testemunha arrolada pela Defesa do l.“ Réu.
Em Alegações Finais manifestou-se o Ministério Público pela absol
vição dos Acusados, notadamente cm face da inexistência (até então)
do competente Laudo Pericial, criticando a prova de acusação, enten
dendo como improvado o fato delituoso; pelas defesas foi secundado
o pedido supra, alegando-se ainda que o corte das árvores foi realizado
dentro do período da autorização e apenas houve retirada dos troncos
(já cortados) após esse período, além de ser ponderável o fato de não
estar a área dentro do Parque Estadual do Desengano.
Pelo Juízo foi convertido o Julgamento em diligência, para expedi
ção de ofícios vários e para que pudessem ser carreados aos autos ele
mentos de interesse, determinada a realização de inspeção às fls. 80.
Ê o RELATÓRIO.
FUNDAMENTASE: Em seu interrogatório cm Juízo, procura o
l.° Réu justificar o fato de ter sido efetuado corte de uma árvore “den
tro do limite de 5 metros a partir do curso d agua, o que é vedado em
lei” por excesso de um seu empregado, que por isto foi despedido, ale
gando ter sido respeitado o prazo da autorização para o desmatamento,
demorando a retirada dos troncos em virtude do mau tempo. O 2.° Réu,
ao ser interrogado, invocou os termos do contrato celebrado com o
1.° para retirada de árvores “em uma área de cerca de oitenta alquei
res dos duzentos e cinquenta que possui”, tendo ciência de que o
l.° Réu exerce sua atividade conforme autorização legal, lendo visto
o documento do I1IDF.
A imputação vestibular é variada, compreendendo as letras a. b. c.
g e /, do artigo 26 do Código Florestal, dirigindo-se os preceitos dos
tipos cm questão das três primeiras letras ao caráter de “preservação
permanente” da floresta, assim remetendo à definição constante do
artigo 2.° daquele ordenamento. A redação das letras b e c veda a prá
tica dos atos “sem permissão” c "sem estar munido de licença" da
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autoridade competente. O texto da letra g diz respeito à regeneração
natural das florestas e o da letra i cogita de transporte ou guarda de ma
deira e outros produtos procedentes de florestas ‘‘sem licença válida
para todo o tempo da viagem”.
üs elementos probantes de interesse são de três espécies, havendo
Laudo Pericial de Local de Desmatamento, três testemunhos, e o teor
da Inspeção Judicial local, valendo notar a essência dos interrogatórios.
Efetivamente os peritos atestam os vestígios da infração, inobstante
descreverem sumariamente o local, atendendo-se destarte ao preceito
contido no artigo 158 do estatuto processual penal. Tendo as testemu
nhas ofertado dados informadores das práticas contravencionais, há
complementação da prova pericial com a prova testemunhai. Ainda assim procurou o )uízo cerlificar-se da procedência dos fatos anunciados,
pelo que se dirigiu até ao local, onde teve oportunidade de constatar os
sinais das atividades contravencionais imputadas aos Réus.
Como se verifica na descrição de fls. 82, encontrou-se realmente
um toco de uma grande árvore, “com marcas de serra, com ccrca de
quarenta centímetros de diâmetro, cujas raízes penetravam na água”,
ao pé de uma cachoeira, cm trecho dc um regato parcialmentc assoreado
com o desmoronamento provocado pela abertura da estrada pelo trator
que adentrava a área para a retirada dos troncos. Além desse toco havia
outro, de cerca de trinta centímetros de diâmetro, a menos de cinco me
tros do trecho direito do riacho, também com marcas de serra.
O quadro geral era de devastação, com "inúmeros troncos de todos
os calibres caídos no leito do riacho”, sendo que "na própria encosta da
cascata haviam muitos troncos tombados”. "Mais abaixo também ha
viam muitos troncos, no leito do rio, com marcas de serra”. Ora, reza
o artigo 2.", a, /, do Código Florestal, que
"Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta
Lei, as florestas c demais formas dc vegetação natural situadas...
ao longo dos rios ou de qualquer outro curso d'água, cm faixa mar
ginal cuja largura será... de 5 melros para os rios de menos dc
lü metros de largura”,
do que se infere nítida infração, no local examinado, do artigo 26, a, da
Lei n.“ 4.771, de 15-09-65,
“Constituem contravenções penais, puníveis com três meses a um
ano dc prisão simples ou multa de uma a cem vezes o salário-mínimo mensal, do lugar e da data da infração ou ambas as penas
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cumulativamente... a) destruir ou danificar a floresta considerada
de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilizá-la
com infringência das normas estabelecidas ou previstas nesta Lei”.
Com respeito às imputações de vulneração também das letras b ce c_
do artigo supra, pairam dúvidas sobre cometimento dos fatos cm data
posterior ao término do prazo da "Autorização de Desmatamento” de
fls. 23, o que prejudica entendimento do caráter ilícito da conduta dos
agentes.
Os elementos probantes não são de molde a caracterizar infração
da letra g do mesmo artigo de Lei, mas são suficientes para tipificar o
delito previsto na letra i, noticiando as testemunhas que “estava sendo
operado um trator de esteira que estava retirando toras e árvores” cm
“floresta de preservação permanente” (fls. 65). “havia um trator pu
xando toras da beira do rio” (fls. 67), “havia um trator puxando uma
tora que estava dentro de um córrego” (fls. 68). vedando o texto legal
o transporte de madeira sem licença válida "para todo o tempo de via
gem” outorgada pela autoridade competente.
Sendo evidentes os cometimentos dos delitos supra, resta perquirir
sobre a autoria, para o que se examina sobretudo o teor dos interrogató
rios. tendo o l.° Réu (fls. 48) alegado excesso por parte de um seu
empregado, à sua revelia, e o 2." Réu (fls. 64) execução de contrato por
parte do l.°, o qual estava devidamente autorizado pelo IBDF para des
matamento cm sua propriedade.
Rege a matéria, inobstante o preceito do artigo 25 do Código Penal,
a norma especial do artigo 29 do Código Florestal.
“As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles: a) diretos;
b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, administradores, di
retores, promitentes-compradores ou proprietários das áreas flores
tais, desde que praticadas por prepostos ou subordinados e no inte
resse dos preponentes ou dos superiores hierárquicos”.
Do que se entende como inarredável a responsabilidade de ambos
os Réus in casu, o l.° como autor mediato, executor do Contrato por
cópia às fls. 27/28, na qualidade de arrendatário ou parceiro, c o 2.°
como proprietário das terras exploradas pelo l.° do qual é partícipe,
prestando contribuição causai ao mesmo e porque tinha o dever jurídico
de impedir o resultado. O l.° agindo indiretamente e o 2." atuando por
omissão, encontra-se presente a voluntariedade em suas condutas (apud
NILO BATISTA, in CONCURSO DE AGENTES, LIBER JURIS,
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pág. 132, e HELENO FRAGOSO, in LIÇÕES DE DIREITO PENAL,
FORENSE, 4.“ Ed„ pág. 259 e 260).
Por conseguinte, concluo terem havido realizações antijurídicas, por
ambos os Acusados, dos tipos do artigo 26, letras a e i, da Lei n.° 4.771/
65, observado o artigo 29, b, da mesma Lei, sendo D.J.T., l.° Réu, autor
mediate, e G.R., 2." Réu, partícipe (embora o artigo 29 supra não faça
distinção, tal como o artigo 25 do C. Penal), merecendo prosperar a ação
penal, se bem que parcialmente.
Vale observar que se ao 2° Réu era exigível o dever jurídico, como
proprietário, de fiscalizar a atuação do l.°, tal dever assistia também
ao fiscal do IBDF, que, tendo estado na área, considerou viável a reva
lidação do “plano de corte’’ (informação dc fls. 44) mesmo diante do
lastimável quadro descrito no Termo de Inspeção Judicial (fls. 81/82).
Destarte, seria ele também autor (artigo 29 supra, c, autoridade que se
omitir ou facilitar a prática do ato), competindo ao MP examinar e pro
ceder, inaplicando-se na espécie o artigo 40 do Código de Processo Pe
nal', não se tratando de crime.
DECIDE-SE:
Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação penal movida
contra os Réus D.J.T., RG... e G.R., como incursos no artigo 26, le
tras a e /', da Lei n.° 4.771, de 15-09-65, contravenções penais ali tipi
ficadas (Código Florestal), condenando o primeiro ao cumprimento da
pena de três meses de prisão simples e o segundo ao pagamento de multa
correspondente a dez vezes o valor do Salário-Mínimo local e vigente à
época da infração.
Para a fixação das penas considerou-se a primariedade do l.° Réu
bem como a ausência de antecedentes penais, pelo que se fixou a pena
privativa de liberdade no seu grau mínimo, atendendo-se, para a escolha
do tipo de pena, às circunstâncias reprováveis das atuações e às conse
quências da prática contravencional, danosas ao bem comum, artigo l.°
da Lei supra.
Para a escolha da pena aplicada ao 2.° Réu considerou-se ser sua
participação meramente acessória à conduta delituosa do l.°, presumindosc sua primariedade à falta das informações hábeis, considerando-se
ainda o falo de ser ele maior de setenta anos, artigo 48, I, do Código
Penal, bem como a agravante do artigo 31, b, da Lei de referência.
Por força do artigo 35 do Código Florestal e do artigo 74, II, b,
do Código Penal, decreto a perda, pelos agentes, do produto do delito,
que deverá ser vendido em hasta pública, com o valor apurado reco
lhido aos cofres da União. Caso tenha havido alienação do material
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(fls. 76v., 77 e 78), será ele objelo de avaliação indireta, para efeito de
recolhimento do valor aos cofres da União.
Aplico a ambos os agentes a pena acessória de interdição de direi
tos do artigo 12, 1 (a) da Lei das Contravenções Penais, observado o
artigo 30 do Código Florestal, decretando sua incapacidade, em caráter
provisória (art. 373, IV, do C.P.P.) pelo prazo de dois anos a contar
desta data, para o exercício da atividade de exploração de madeira, que
dependa de autorização do IBDF. Eventual recurso não terá efeito sus
pensive (arts. 374 e 597 do C.P. Penal), pelo que determino expedição
de ofício ao IBDF, encaminhando cópia desta Sentença.
Sendo o l.° Réu primário c de bons antecedentes, concedo-lhe a
suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, aceitando ele
as condições de: 1) comparecer trimestralmente a este Juízo, compro
vando a cada vez que recebeu instruções da Administração do Parque
Estadual do Desengano sobre preservação da natureza e prática de reflorestamento, no trimestre respectivo: 2) abster-se de causar dano a qual
quer espécie de vegetação; 3) recolher aos cofres públicos no prazo de
10 dias a contar do trânsito cm julgado desta o valor objeto da avaliação
do material cuja perda se decretou. O prazo do benefício correrá a par
tir da data da audiência admonitória, que designo para o dia 02-08-84,
às 13:00 h, intimado o beneficiário.
Lancem-se os nomes dos Réus no Rol dos Culpados, pagando eles
as custas processuais.
Façam-se as comunicações devidas. Dou esta como publicada em
mãos do Sr. Escrivão, que a registrará no Livro próprio, cientificando
o M.P.
Intimem-se.
Santa Maria Madalena, 29/junho/1984.
HAMILTON BASTOS LOURENÇO
Juiz de Direito
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35.° Vara Criminal
Capital
Troe. 1.232

CRIME DE IMPRENSA — Calúnia e injú
ria. Inteligência dos arts. 20 e 22 da Lei
5.250/67. Artigos assinados e publicados
em jornal. Conflito entre a honra pessoal e
a liberdade de informar. O atual quadro
nacional, com ênfase no mercado de capi
tais.
(Sentença do Juiz de Direito Eduardo
Mayr, confirmada por acórdão da E. l.°
Câmara do Tribunal de Alçada Criminal,
AC 24.101)
SENTENÇA

Vistos, etc.
R.G.L., devidamente qualificado na peça inaugural, propõe a pre
sente queixa contra F.P., jornalista, também regularmente qualificado,
imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 20 e 22 da Lei
5.250/67, em concurso formal, e em continuidade delitiva, por haver,
na edição do dia 27 de fevereiro de 1984, e, posteriormente, na edição
do dia 3 de abril de 1984, ambos de o "JORNAL DO BRASIL”, publi
cado artigos assinados, com os títulos “A Avalanche” e "Saneamento
Básico”, atingindo sua honra objetiva e subjetiva.
Na primeira edição, de 27 de fevereiro, destaca o qucrclante o
seguinte trecho, que transcreveu na peça inaugural:
“Com os seus sócios, o Sr. L. é hoje o feliz possuidor, só nos Esta
dos Unidos, de bens avaliados em algumas centenas de milhões de
dólares. Nada menos. E o Sr. L. não é o único de sua espécie, nem
mesmo na própria área do BNH, que dizer dos diversos outros se
tores da administração brasileira. Seus colegas, mais ou menos afor
tunados, contam-se às dezenas e dezenas. Todos somados, esse res163

peitável bando de ladrões públicos, ao longo dos últimos sete ou
oito anos, deve ter desviado para o exterior coisa parecida com
os parcos milhões de dólares que estamos agora mendigando ao
FMI. Nada mau para um grupo de heróis que foi forçado a ‘traba
lhar’ um país reconhecidamente carente de recursos como o nosso.
Diante de tal espetáculo, o impulso natural do cidadão comum é
chamar a polícia..
Segundo a queixa, a afirmação de que o querelante integraria um
bando de ladrões públicos que foi forçado a ‘trabalhar’ o país, signi
ficaria um bando de larápios saqueando a nação, o que configuraria o
crime de injúria. E a afirmação de que tal bando, que teria como ele
mento integrante o querelante, haveria desviado para o exterior fabulo
sas somas de dinheiro, as quais teriam sido obtidas ilegalmente, configu
raria o crime de calúnia, certo que o jornalista teria atingido a legítima
pretensão do querelante ao respeito da própria personalidade moral,
através de impiedosa imputação ofensiva reiterada, a revelar o dolo com
que teria agido.
A edição subseqüente, de 3 de abril de 1984, afirmaria que o que
relante "começou por se envolver em questões de contrabando, falsifi
cação de documentos e outras, que o levaram diretamente à barra dos
Tribunais". Pretendería o jornalista com isto dar a entender ao leitor
que o mesmo seria um contrabandista, falsário e meliante, certo que a
denúncia apresentada contra o querelante seria tão descabida, que o E.
Tribunal Federal de Recursos teria determinado o arquivamento do pro
cesso, a valer, ipso lado, a presunção de inocência, direito universal,
além do pronunciamento categórico de um alto tribunal. Constaria ainda
de tal artigo o seguinte trecho, acoimado de ofensivo:
"E, ainda agora, quando foi decretada a intervenção na sua compa
nhia, a Delfin, o interventor logo encontrou lá uma série enorme
de contas falsas que haviam sido fabricadas na véspera. O episódio
foi noticiado nos jornais e, segundo o que se publicou, a lista das
contas falsas, no Rio e cm São Paulo, incluía nomes de uma série
de parentes e dependentes do Sr. L., mas envolvia outras pessoas,
entre as quais jornalistas, que não tinham idéia de que seus nomes
estivessem sendo usados para tais fins. Total da falcatrua: um bi
lhão e setecentos milhões de cruzeiros. Nada mau para um golpe
de última hora, ou de último minuto, perpetrado na madrugada que
antecedeu a chegada do interventor."
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Esta imputação, segundo a peça inaugural, seria rigorosamente falsa
c constituiría crime de calúnia, conforme lá explanado. Tcria sido adi
cionado, ainda:
“O mais grave é que temos um sistema, um governo, uma adminis
tração, que concedem a homens com o passado e o presente do
Sr. L., a condição de guardiães da poupança popular...”
Nesta passagem, o querelante seria apresentado como um homem
desonesto e delinquente, quando na realidade não teria causado prejuízo
a quem quer que seja, tendo administrado uma importante empresa que
trabalhava com a poupança popular, de forma correta, contribuindo
para a construção de um patrimônio sólido que respondería amplamente
pelo passivo. Desta forma, o que é chamado de “escândalo da Delfin”,
rigorosamente só poderia ser entendido para designar o ato arbitrário
do governo, que interveio numa empresa que estava integralmente em
dia com suas obrigações fiscais e trabalhistas, que jamais deixou de pa
gar quem quer que seja. e que tinha sólido e seguro patrimônio, a confi
gurar nova injúria ao querelante.
A queixa inaugural foi complementada com a juntada do inteiro
teor do escrito, in casu, a edição do “Jornal do Brasil”, e integrada, sob
forma de aditamento, com a peça de fls. 14/17, igualmente instruída
com o mesmo jornal.
A resposta foi apresentada inicialmente no tocante à primeira pu
blicação questionada. Afirmou o querelado, por seu ilustre advogado, a
inocorrência de ofensa, não tendo agido com dolo direto ou eventual,
e que ofensas não teriam estado na perspectiva do articulista, inexistindo
qualquer relação de amizade ou inimizade entre as partes, consultando
os interesses da coletividade a matéria estampada, tendo o querelante na
verdade, respigado do escrito certas passagens, tirando ilações que “desbordam o pretendido pelo articulista”. Destaca o querelado as passagens
que seriam mais contundentes, cujo sentido teria sido destorcido, como
a referência a “ladrões públicos”, que abrangeríam apenas os gestores de
negócios públicos, o que não seria o caso do querelante, o qual teria
usado uma assim chamada “linguagem modificada”, a se afastar do
corpo de delito, que seria o próprio escrito. Prossegue o querelado no
exame de trechos, referindo-se às ilações do querelante, não tendo nunca
afirmado que este "integraria” tal bando, concluindo por pretender pro
var que o artigo "A Avalanche” teria e tem interesse para a coletividade,
escrito sem malignidade.
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Esta resposta foi aditada a fls. 52/35, quanto ao segundo artigo,
“Saneamento Básico”, afirmando o querelado que o querelante nova
mente teria deturpado o sentido das palavras empregadas, expondo o
artigo a "patologia administrativa e governativa do país” (sic) não tendo
o querelante como destinatário da mensagem, tendo agido o articulista
no exercício profissional regular, com índole narrativa.
O querelante mais uma vez veio a Juízo, trazendo o artigo escrito
pelo querelado na revista “Isto É”, edição de n.° 550, com o título “A
tromba do rinoceronte”, onde, segundo o querelante, o jornalista cha
maria o mesmo de rinoceronte atribuindo a certos desses animais enri
quecimento "fazendo toda sorte de falcatruas e trampolinagens”, termi
nando por dizer: “cadeia neles, general”.
O M.P., chamado a se manifestar na forma do artigo 43 § 4.'’ da
Lei 5.250/67, nada aditou.
A denúncia foi recebida pelo despacho de fls. 38v.", c determinado
a qualificação do querelado.
O querelante trouxe aos autos, ainda, outro recorte, a configurar
nova manifestação insultuosa do querelado, tendo a "Coluna do Gastel
lo”, do colunista Carlos Castello Branco, no “Jornal do Brasil" de 4 de
maio de 1983, publicado na íntegra a carta que o querelado teria enviado
ao aludido jornalista, a respeito da existência deste processo.
O querelado foi qualificado e interrogado a fls. 52, afirmando não
ter obrado com dolo, mas apenas narrandi animo.
Foram ouvidas na instrução criminal as testemunhas Antonio da
Costa Dantas Neto, José Thomas Nabuco Filho, c Demosthenes Madureira de Pinho Filho.
Abriu-se o 2.° volume, com os ofícios do Banco Central do Brasil,
fls. 93 e documentos de fls. 94/110; do Ministério do Interior, fls. 111,
com os documentos de fls. 112/116; do Tribunal de Contas da União,
fls. 127, com o parecer de fls. 128; da Câmara dos Deputados, fls. 129,
com os pronunciamentos de fls. 130/298.
O 3.° volume foi aberto com petição do querelado, de fls. 300, e
manifestação do querelante, fls. 301, com outro recorte envolvendo
o mesmo, da lavra do querelado. Despacho ordinatório a fls. 303/v.
O querelante voltou a se manifestar a fls. 305/306, e o querelado
a fls. 308/309 e 310/313, vindo o despacho de fls. 315 junlando-sc aos
autos o ofício do BNFI — Banco Nacional de Habitação, fls. 317, com
os documentos de fls. 318/377, da Caixa Econômica Federal, a fls. 386,
e de S. Exa. o Ministro Mário David Andreazza, fls. 391, este respon
dendo às perguntas formuladas pelas partes, fls. 392/397.
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Pelo despacho dc fls. 422, foi decidida a alegação de perempção,
por inércia do querelante, o eventual prejuízo da defesa, quanto à prova
testemunhai, e outras diligências pendentes.
A fls. 468/471 a Delfin S/A. Crédito Imobiliário em liquidação
extrajudicial presta esclarecimentos ao Juízo, juntando documentos,
fls. 472/509, c a Deldata a fls. 510/511.
Em alegações finais, manifestou-se o querelante a fls. 519/542 pe
dindo a condenação do querelado, nos termos da peça inaugural aditada, entendendo provada a queixa, e juntando documentos. O MP se
manifestou a fls. 563/564, como cuslos legis, estendendo-se sobre o mé
rito, pela improccdência da queixa. E o querelado a fls. 565/571, pug
nando pela absolvição, entendendo improvado o animus calumniandi vcl
injuriamii.
Examinados, decido:
1 . Imputa-se ao querelado, jornalista profissional, o cometimento
dc crimes contra a honra, através de meio de comunicação — o “Jor
nal do Brasil” — do qual é articulista, em cúmulo formal e continui
dade delitiva.
2. Teria o querelado, em dois artigos — “A Avalanche” e "Sa
neamento Básico” — ofendido o querelante, com afirmações ofensivas,
atingindo a honra subjetiva — a dignidade, e objetiva — a reputação
e estima social do querelante, de forma contundente, tal como se lê dos
dois artigos questionados, com dolo inequívoco, a exsurgir das próprias
publicações e dc outras que se lhes seguiram, em vários órgãos da im
prensa.
3. Não se discutem nestes autos teses jurídicas sobre a natureza
da proteção penal da honra, ou a liberdade de informar. Sim, os termos
empregados nos artigos, a condição das partes e a ocorrência ou não dc
crime ou crimes perpetrados através de meios dc divulgação.
4. G curial que a honra pessoal é um dos bens maiores do indi
víduo, que alguns colocam acima da própria vida. É curial, também,
que “jornalismo independente, livre e honesto, é a melhor contribuição
para a paz em um mundo de nações povoadas por homens livres”, e
que "sem liberdade de imprensa não há democracia” (do Ideário da
Sociedade Interamericana de Imprensa, itens I e II, citado por Alberto
André em “Ética e Código da Comunicação Social”, 2.“ cd.. Sulina,
RS, 1979, pág. 10). Assim, se de um lado se tem o direito à honra, do
outro se tem a liberdade de expressão, indissoluvelmentc ligado à liber
dade de pensamento, e inerente à liberdade de opinião.
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5. Em sua obra “Os Direitos do Homem e a Lei Natural" (2.“ Ed.,
José Olympio Editora, 147 págs. 92/93) lacques Maritain lembra
que. .. “faz-se mister levar em conta agora que a Lei natural e a luz
da consciência moral em nós prescrevem, somente coisas que se devem
fazer; reconhecem também direitos, em particular ligados à própria na
tureza do homem. A pessoa humana tem direitos, por isso mesmo que
é uma pessoa, um todo senhor de si próprio e de seus atos, e que por
conseqüência não é somente um meio, mas, um fim que deve ser tra
tado como tal. A dignidade da pessoa humana seria uma expressão vã
se náo significasse que, segundo a lei natural, a pessoa humana tem
direito de ser respeitada c é sujeito de direito, possui direitos".
6. Por outro lado, constituindo os meios de comunicação "um
fenômeno na vida social do homem" (Antonio Costella, “Lei da Infor
mação — Comentários à Lei de Imprensa”, 2." ed., Saraiva, 1976,
pág. 11) há que se garantir a liberdade de imprensa, notadamente a
liberdade de expressão, eis que induvidosa sua função social, ainda mais
que se lê da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cm seu arti
go 19, que “todo homem tem direito à liberdade de opinião e expres
são; esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e
de procurar, receber e transmitir informações por quaisquer meios
e independente de fronteiras”.
7. Verifica-se, do extenso contexto probatório trazido aos autos,
que o querelante foi administrador do assim chamado "Grupo Delfin”,
que sofreu intervenção do Governo Federal em condições que se afigu
ram regulares, c cuja liceidadc não há que ser perquirida nestes autos.
Constata-se, outrossim, pela documentação trazida por órgãos oficiais,
que teriam ocorrido irregularidades imputáveis ao querelante, tanto que
várias providências tiveram que ser tomadas, inclusive no tocante a
contas abertas à undécima hora, fictícias, c que acabaram por ser con
sideradas apócrifas. A explicação dada pela testemunha A.C.D.N., eco
nomista, de que duas teriam sido as relações encaminhadas para digita
ção, “uma referente a pessoas que seriam beneficiadas com presentes de
Natal, que é prática comum no mercado financeiro, e outra com a rela
ção das pessoas que receberíam lucros distribuídos após o fechamento
regular de balanço”, e que tais relações “aparentemente foram lançadas
como sendo de abertura de contas”, parece demonstrar a situação, para
dizer o menos, caótica da escrituração contábil do Grupo sob a admi
nistração do querelante, se é que tal foi mesmo a razão da abertura de
contas às vésperas da intervenção. Esta explicação, contudo, se choca
com as evidências constatadas pelo Interventor. Em manifestações pe
rante o Congresso Nacional, o sr. Darcy Passos, ilustre Deputado, se
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refere à "negociata da Delfin”, confrontando "as choças e palhoças
em que vive o povo com a fotografia da casa do privilegiado que foi
beneficiário dela”, verberando acerbamente contra o querelante. O
Deputado Luiz Guedes faz referência ao "escândalo da Delfin”, causando espanto o alcance da assim chamada “negociata” aos Deputados
Farabuüni Júnior, Carlos Vinagre, Hélio Duque e Brandão Monteiro.
A leitura da Exposição do Ministro Mário Andreazza, publicada na
íntegra no Diário do Congresso Nacional, fls. 185 e seguintes, e os
apartes dos ilustres srs. Deputados — onde não faltam os doestos de
procedimento “ilegal e imoral”, “apadrinhamento”, acusações frontais
de “negociatas” — na CPI constituída para justamente apurar o que
seria o assim chamado "Escândalo Delfin” podem justificar que um
jornalista, no sentido de bem informar seus leitores, usasse palavras que
se incriminam nos artigos questionados.
8. A ilustre testemunha José Thomas Nabuco de Araujo Filho,
a fls. 405, afirmando-se leitor assíduo do querelado, sinteticamente assegura que o mesmo “guarda continência de linguagem”, “sendo muito
comedido”, e o Dr. Demosthenes Madureira de Pinho Filho, o afirma
“um dos mais corretos (jornalistas), sempre imbuído da preocupação
de alertar a sociedade para aquilo que no seu entender a prejudique”;
“que nunca notou nos artigos do mesmo qualquer incontinência de
linguagem, e muito ao contrário, os seus artigos são muito comedidos,
nunca percebendo qualquer expressão que não fosse dentro dos limites
do razoável”.
9. Ora: se foram efetuados bloqueios em 240 contas, sendo 222
contas novas, abertas ■ no dia 19 de janeiro de 1985, às vésperas da
decretação da intervenção em 21 de janeiro de 1983, e 18 contas já
existentes, com depósitos fictícios em tais 240 contas, sem ingresso de
numerário nos cofres da sociedade, com um montante de .................
Cr$ 1.806.086.000,00, retroagindo para dezembro de 1982; se ante
riormente a Delfin e seu Diretor Superintendente, o ora querelante,
ocupava os jornais e a Câmara dos Deputados, em referências informa
tivas a ilicitudes eventualmente praticadas e negócios imobiliários de
discutível validade — c se o jornalista ora querelado, com o encargo
ou nnmus de bem informar seus leitores usa palavras mais ásperas ou
expressões mais contundentes, não há como se reconhecer o elemento
subjetivo dos tipos penais enfocados, calúnia e injúria, tendo em vista
o inegável interesse público, a necessidade de comunicação ao grupo
social representado pelos meios de informação. Interesse público este
que para Serrano Neves (in “A Tutela Penal da Solidão”, Edições Tra
balhistas S/A., RJ, 1981, pág. 149) “é o direito, em suma, que todos
169

têm de saber o que verdadeiramente ocorre numa sociedade ou o que
nela pode vir a ocorrer. O que ocorre e o que pode vir a ocorrer consti
tuem matéria que, tanto pode ser agradável, como desagradável. O povo
tem o direito de saber — e a imprensa o de informar — tudo de bom
e tudo de mal que está havendo ou que possa suceder. E daí a con
clusão de que interesse público é expressão sinônima de pública necessi
dade, sempre em conflito, portanto, com a expressão pública curiosida
de”. Ou ainda, segundo o mesmo autor citado (idem, ibidem, pág. 148),
"informação, opinião e crítica constituem direito do jornalista — que
atua, sabidamente, em nome e por anseio, justo anseio, do público inte
resse. Cabe-lhe o dever (mais do que direito, portanto) de noticiar, de
comentar e de criticar. Mas que o faça com equilíbrio, sobriedade e
comedimento, a fim de que a linha demarcatória de seu direito não
invada terreno igual e até superiormente sagrado, reservado a direitos
de outrem. Em algumas situações, justifica-se, no jornalista, por influên
cia do interesse público que a matéria venha a sugerir, até, certa dose
maior de vivacidade, de irreverência e até de insolvência. Mas é preciso
não confundir licença com licenciosidade”.
10. É certo que a calúnia, na Lei de Informação, é definida como
a falsa imputação de um fato definido como crime. Mas é certo tam
bém, preleciona Guido Fidelis (“Crimes de Imprensa”, Ed. Sugestões
Literárias, 1977, pág. 59) que a intenção ofensiva esteja presente, com
o propósito de expor o ofendido ao desprezo público. Caracteriza-se
com a divulgação, desde que a falsa imputação não seja só conhecida
da pessoa diretamente ofendida e visada. Afirma o comentarista que o
entendimento dos Tribunais é no sentido de que “divulgar não é dar
publicidade, mas tão-só tornar conhecido o fato falso, de forma mais
eficaz, quanto aos objetivos vis do caluniador”. A injúria, por outro
lado, consiste em ofender a dignidade ou o decoro de alguém. E possí
vel — e o julgador não afasta a hipótese — que o querelanlc esteja
sendo “vitimizado” por certos setores do Poder Público. O estudo da
vitimização, ou vitimologia, é relativamente recente entre nós, já exis
tindo contudo uma bibliografia relativamente extensa, e em projeto, a
criação de uma Sociedade Brasileira de Vitimologia, a se instalar em
finais de outubro em Londrina, Paraná. Admitindo-se como verdadeiras
as palavras do próprio qucrelante, que estaria sendo "vitimizado” por
pessoas que detêm o Poder, e “vendo destruída a obra a que se dedicou
com tanto empenho e entusiasmo” (verbis, fls. 541), c estando o seu
nome indissoluvelmente ligado ao que se convencionou chamar de “Es
cândalo da Delfin”, fato este público e notório, e como tal apresentado
no Congresso Nacional, em livros como os do jornalista José Carlos de
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Assis (“A Chave do Tesouro’’, “Os Mandarins da República” e o recentíssimo “A Dupla Face da Corrupção” — Ed. Paz e Terra, 1984), em
manchetes dos grandes jornais, não apenas de nosso Estado mas de
todo o Brasil, e farto noticiário, haveria que se admitir pudesse o ora
querelado, em artigos de fundo, animus informandi, expender os con
ceitos da forma como o fez em seus dois artigos ora sub censura.
11. Destaque-se que os dois artigos, longe de consignarem ape
nas as referências ao ora querelante, se espraiam, muito mais, sobre os
problemas nacionais, sob o aspecto principalmente ético das autoridades
constituídas às quais falta pudor, grandeza e espírito públicos. Lidos
sob esta ótica, são tais artigos uma profissão de fé e um grito de revolta,
da esperança de melhores dias e na qual cada qual, patrioticamente,
possa ser verdadeiro artífice, assentando os tijolos da moralidade com
o cimento da mais profunda fé nos destinos do Brasil.
12. No tocante ao comportamento dos interventores no Grupo,
da eventual inocorrência de prejuízo “para quem quer que seja”, da
publicação oficial do Banco Nacional da Habitação sobre a malfadada
intervenção BNH-DELFIN, são questões subseqüentes e impertinentes
ao deslinde desta ação penal. Como bem lembrou o ilustre membro do
Ministério Público, o Dr. Everardo de Góes Fischer, em suas alegações
finais em que adentra o mérito, não é o “Jornal do Brasil” uma arma
brandida para enxovalhar a honra alheia, mas um jornal sério e de
longa tradição que guarda os ensinamentos de Jacques Bourquim (“Liberté de la Press”, citado por Orlando Soares, "Direito de Comunica
ção”, 2.“ ed., José Konfino Editor, RJ, pág. 2.54 e Darcy Arruda Mi
randa, in “Dos Abusos da Liberdade de Imprensa”), autolimitando-se
ratione personae, não enxovalhando a vida privada do indivíduo à bis
bilhotice pública; ratione reipublicae, não extrapolando os interesses na
cionais, assim como a sua independência e a segurança do regime , a
segurança militar e a proteção das autoridades, a proteção da paz e da
ordem pública e o crédito público; ratione gentium, quanto ao relacio
namento com os Estados estrangeiros e as organizações internacionais;
ratione materiae, não permitindo que os escritos desbordem para os
insultos e ratione anatoris, levando em conta a cultura e experiência
do público a que se destina. Por outro lado, afigura-se correta a afir
mação de que o querelado, jornalista de passado ilibado, que afirma
pugnar nas lides da imprensa há cerca de quatro décadas, não é um
irresponsável que faz da pena uma arma mortificante. É profissional
que se afigura competente, de leitores cultos c dignos, como as teste
munhas que trouxe a Juízo, e que merece ser honrado.
171

13. A derradeiro: afigura-se evidente que as afirmações do querelado, algumas porventura infelizes, ao se referirem ao querelante, fo
ram episódicas. Pelo que é do conhecimento deste Julgador, diversos
aspectos da liquidação das empresas do Grupo Delfin estão sub judice,
quando então exsurgirá a verdade dos fatos, tal como pretende não
apenas o querelante, como todas as pessoas de bem. Ultrapassando in
cólume as tormentas da intervenção, terá o querelante o seu galardão,
certamente maior que a efêmera vitória cm uma querela judicial.
Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE a queixa, para ABSOLVER F.P. das
imputações que lhe foram feitas, ex-vi art. 386, III do CPP.
Custas pelo querelante.
P. R. e I.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1984.
EDUARDO MAYR
Juiz de Direito
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2.a Vara Criminal
Comarca de Niterói
Proc. 17.378

EXTORSÃO E ROUBO. CONCURSO
APARENTE DE NORMAS — A extorsão,
por força do princípio da consumação,
absorve o delito de roubo, por ser mais
grave, já que, crime formal, não precisa de
um resultado naturalístico para consumarse.
(Sentença do Juiz de Direito Ronaldo Las
tres da Silva, confirmada pela E. 3." Câ
mara Criminal do Tribunal de Alçada Cri
minal.)
SENTENÇA (*)

Ação Penal proposta pelo Ministério Público contra o réu
qualificado a fls. 7, dando-o como incurso nos arts. 158, § 1°, 157, § 2.°,
I c/c. art. 12, II, 148 e 129, tudo na forma do art. 51, “caput”, todos
do Código Penal, pelos fatos narrados na Denúncia de fls. 2/3 e na Reratificação, cujo termo se encontra a fls. 91/92.
Refere a peça acusatória inicial, com os complementos de fls. 91/
92, que “no dia treze de abril de 1983, por volta das 15 h, o denun
ciado a pretexto de mostrar à vítima, A.M.G.G., uma casa situada na
Rua Marechal Deodoro, Barreto, nesta cidade, no momento em que
distraidamente e sem desconfiar das reais intenções do denunciado, pre
parava-se para ingressar no segundo quarto da casq, foi segura pelo
pescoço pelo denunciado que encostou uma faca em suas costas e deter
minou que permanecesse quieta e não reagisse.
* A presente sentença foi confirmada em sua essência, à unanimi
dade, pela 3.a Câmara do 2.° Tribunal de Alçada, que, apenas reduziu a
pena privativa de liberdade definitivamente imposta para 6 anos e 8 me
ses de reclusão, conforme publicação no D.O., Poder Judiciário, n.° 51, par
te III, pág. 17, de 14-03-84.
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Estando A.M. totalmente imobilizada e sob a ameaça de uma faca,
exigiu o denunciado que ela preenchesse um cheque no valor de eeu sal
do bancário, que era de Cr$ 13.000.00 (treze mil cruzeiros), c ainda
subtraiu dois mil cruzeiros de sua bolsa, além de arrancar dois anéis de
ouro de seus dedos.
Em seguida, dizendo que dois comparsas estavam na residência da
vítima praticando atos semelhantes aos seus contra sua mãe e filha, o
denunciado utilizando-sc de uma corda, amarrou os pés da infeliz víti
ma, além de amordaçá-la. O denunciado saiu do local prometendo vol
tar, deixando a vítima em cárcere privado sem condição de sair. Com
muito custo, isto por volta das 16,15 h, conseguiu a vítima desamar
rar-se e sair do local. De imediato, telefonou para a agência do
BANERJ, localizada na Rua Barão do Amazonas, nesta cidade, comuni
cando o fato e pedindo o bloqueio do cheque acima.
Ao apresentar o Cheque que havia extorquido de A.M., na agência
bancária referida, foi perguntado pelo Caixa, que dele desconfiou sobre
a origem do citado cheque. O denunciado informou que o cheque era
de um elemento que estava num Passat amarelo. Enquanto o Caixa
saiu do banco em companhia do denunciado à procura de tal elemento,
sua carteira profissional ficou de posse de um guarda do Banco. Depois
de vagarem por diversas ruas próximas ao Banco, o denunciado ante a
ameaça de ser preso, agrediu a golpes de faca a C.C.B., fugindo cm
seguida.
O denunciado acabou sendo preso e confessado os fatos acima
narrados”.
A denúncia, instruída pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 7/
10-v.°) e demais peças de informação que formam o inquérito policial
de fls. 7/30, foi recebida em 27 de abril de 1983 (fls. 31-v.°).
Interrogatório a fls. 33. Defesa prévia a fls. 35. Instrução criminal
regular, tendo sido ouvidas as testemunhas... Em Alegações Finais, o
M.P. pediu a condenação nos termos da Denúncia, enquanto que a De
fesa pediu que o acusado fosse condenado apenas no crime dc roubo
em sua modalidade tentada. Rc-ratificação de Denúncia a fls. 91/92,
esclarecendo os nomes das vítimas, omissas na peça vestibular, sobre
ela se pronunciando a defesa a fls. 93.
Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 38). Folha Penal (fls. 50).
Laudo de Exame de Avaliação Indireta (fls. 72). Laudo de Exame de
Avaliação Direta (fls. 77).
É o Relatório.
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Examinados, DECIDO:
Os fatos narrados na peça acusatória, complementada pela reratificaçüo dc fls. 91/92, resultaram amplamente provados.
Com efeito, o acusado, tanto por ocasião da lavratura do flagrante
(fls. 9-v.o/10-v.°) quanto na oportunidade de seu Interrogatório em
Juízo (fls. 35/33-v.0) confessa, sem nenhum constrangimento, os fatos
que lhe são imputados, que se conjugam com perfeição à narrativa da
peça acusatória e aos demais depoimentos coligidos na fase instrutória,
mormente, com as declarações das vítimas, A.M.G.C. e C.C.B. (v. fls. 55
e 65).
Entretanto, merecem melhor estudo as diversas classificações dadas
à conduta do acusado pelo órgão do Ministério Público. É que aparente
mente o comportamento do Réu fere vários dispositivos da lei penal,
o que, na realidade, não ocorre.
Configurado está na espécie o denominado conflito aparente dc
normas penais, também chamado concurso aparente de normas, con
curso aparente de normas coexistentes, conflito aparente de disposições
penais, concurso fictício de leis, concorrência imprópria, concurso ideal
impróprio e concurso impróprio de normas, denominações, aliás, inade
quadas, no dizer de Grispigni (in “Diritto Penale Italiano", 1950, vol. l.°,
pág. 415, n.° 153), posto que não há conflito ou concurso de disposi
ções penais, mas exclusividade de aplicação de uma norma a um fato,
ficando excluída outra em que também se enquadra.
Estudando o fenômeno, o festejado mestre Oscar Stvenson (in “Es
tudos de Direito e Processo Penal em Homenagem a Nelson Hungria”,
Forense, pág. 31) informa que “na matéria, a operação de determinar
a precminência de uma norma, diante de outras que tipificam a mesma
espécie como delituosa, deve partir de um pressuposto necessário: unicidadc do fato, como unidade simples ou unidade complexa do com
portamento, e identidade na caracterização do fato como delituoso, por
uma pluralidade de normas”. É a hipótese dos autos.
A problemática da concorrência aparente de normas é solucionada
à luz de quatro princípios: da especialidade, da subsidiariedade, da consunção e da alternatividade.
Na espécie ocorre a relação consunliva ou de absorção, já que tal
relação ocorre quando um falo definido por uma norma incriminadora
é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro
crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do
agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime.
Com efeito, o articulado cárcere privado não se consubstanciou,
eis que o amarrar da vítima A.M.G.C. foi uma forma de emprego de
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violência logo após a subtração, sendo do contexto do denominado
roubo impróprio. Veja-se a respeito o § l.° do art. 157: “na mesma
pena incorre quem logo depois de subtraída a coisa, emprega violência
contra pessoa ou grave ameaça, A FIM DE ASSEGURAR A IMPUNI
DADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA PARA SI OU
PARA TERCEIROS” (grifei).
Diga-se o mesmo com relação às lesões sofridas por C.C.B., em
plena fase, ainda, de consumação do crime patrimonial, uma vez que
empregada contra terceiro que impedia a impunidade do crime bem
como a detenção da coisa como, aliás, já impedira o desconto do che
que extorquido.
O roubo foi consumado, já que a vítima declarou que a “res” não
foi integralmente devolvida, faltando para tanto a recuperação dos anéis
subtraídos. Entretanto, como já se disse, o roubo impróprio absorveu as
figuras do cárcere privado e das lesões corporais.
Concordo com o incansável Dr. Defensor Público, quando disserta
que "o entestilhamento é flagrante entre os crimes de extorsão e roubo,
perpetrados contra a mesma pessoa, em um mesmo contexto de conduta,
em que o bem jurídico violado é também o mesmo: o patrimônio. Ou
há roubo ou extorsão, jamais os dois, data venia”. Está certo o ilustre
Dr. Defensor. A extorsão se configurou no momento em que o réu, me
diante grave ameaça, exercida com emprego de uma faca, fez com que
Ana Maria emitisse um cheque no valor de Cr$ 13.000,00. Consumado
já estava o crime de extorsão com este ato, independente do seu des
conto no Banco, posto que tal fase seria já o exaurimento da infração,
que é formal. Entendo, entretanto, ao contrário do que quer a defe
sa, que a extorsão, em sua forma qualificada, é que há de absorver o
roubo, por ser crime mais grave. E é mais grave, porque, embora as
penas sejam idênticas, a extorsão é crime formal, prescindindo de um
resultado naturalístico, ao passo que o roubo, crime material, exige a
ocorrência de um resultado de dano.
Desta forma, tenho o réu como incurso apenas no art. 158, § l.°
do Código Penal, já que as demais figuras delitivas foram por esta absor
vidas porque os autos revelam que o que ocorreu foi uma unidade com
plexa de comportamento.
Passo a aplicar a pena. Atento às diretrizes dos arts. 42 e 43 do
Código Penal, 'isto é, atendendo aos antecedentes e a personalidade
do agente, que já possui anotação em sua folha penal, embora com a
indicação de arquivamento do inquérito: à intensidade do dolo, às cir
cunstâncias, motivos e conseqüências do crime, além de me ater à sua
situação econômica, fixo a pena-base de privação da liberdade acima
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do mínimo legal em 6 anos de reclusão, e a pena-base pecuniária, no
mínimo legal em Cr$ 6.000,00 de multa. Tendo em vista que houve
emprego de arma no cometimento de crime (faca), nos termos do § l.°
do art. 158 do C. Penal, exaspero tais penas de 1/3, tornando-as definitivamcntc aplicadas em 8 anos de reclusão e Cr$ 8.000,00 de multa,
por inexistirem outras causas de aumento nem de diminuição.
POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido
formulado através da presente Ação Penal e CONDENO o réu H.B.M.,
como incurso no art. 158, § l.° do Código Penal (que absorveu as de
mais figuras penais), a sofrer as penas dc 8 anos de reclusão e multa de
CrS 8.000,00.
Pagará o réu, ainda, as custas processuais e a taxa judiciária legal.
Lance-se seu nome no rol dos culpados e recomende-se-o na prisão
em que se encontra.
Anote-se e comunique-se.
P.R.I.
Niterói, 2.a V. Cr., 29 de julho de 1983.
RONALDO LASTRES SILVA
Juiz dc Direito
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Cartório cio l.° Ofício
Comarca de Angra
dos Reis
Proc. 813/85

ROUBO — Causas especiais de aumento de
pena. A individualização da pena /rente à
nova Parte Geral do Código Penal. Condi
ções da prisão-albergue domiciliar.
(Sentença do Juiz de Direito Nicolau Cassiano Neto)
SENTENÇA

Vistos etc.
A.A.K., D.L.S. e R.A.S., qualificados às fls. 08 e 61, estão sendo
processados como incursos nas penas do artigo 157 § 2.°, Incisos I e II do
Código Penal, c/c, artigos 70 e 29 do mesmo diploma legal, pelas ra
zões constantes da denúncia de fls. 02/04, aditada pela peça de fls. 05
e, oferecida pelo Dr. Promotor de Justiça, representante do Ministério
Público, em exercício perante este Juízo de Direito, na forma seguinte,
verbis.
“No dia 15 de março de 1985, por volta das 10,10 h o Subgerente do Banco Bradesco, nesta cidade, solicitou no estabeleci
mento o auxílio de um cliente — J.C. —, para que o levasse no
seu veículo à firma MORRISON, com serviço em Jacuecanga,
neste Município, o que costumava fazer costumeiramente todas as
sextas-feiras, transportando quantia em dinheiro”.
“Concordando J., assumiu este a direção de seu veículo, um Pa
rati, cor preta, marca Volkswagen, placa .... nele penetrando
o Subgerentc S.N.B., transportando o valor em dinheiro de
Cr$ 38.000.000, e para o local se dirigiram pegando a Rio—
Santos”.
"Quando se encontravam na altura do Km 89, na localidade co
nhecida por Mombaça, local que em virtude das depressões da
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estrada atualmente, só dá passagem para um veículo, foi impren
sado por dois outros, um opondo-se à sua frente e outro atrás: o
de trás, um fusca branco, posteriormente apreendido no Rio de
Janeiro, junto à Taberna Rafa, em Marechal Hermes, não identi
ficando o seu proprietário”.
“Agindo adredemente, os acusados colocaram em seguida nova
etapa na execução desse crime, quando o Chevette deu uma freada
brusca, compelindo o Parati a abalroar sua traseira, violentamente"
“Assim procedido, do Chevette saiu o indivíduo Ronaldo de Tal,
constando ser sócio da Taberna do Rafa, em Marechal Hermes,
Rio dc Janeiro, e do mato o acusado A.A.K., os quais, armados,
subtraíram das vítimas S. e J. o malote contendo Cr$ 38.000.000
(trinta c oito milhões de cruzeiros) e o carro Parati dc J., mediante
ameaça, pondo-se em seguida em fuga, levando a Parati, c dei
xando-os na estrada”.
“Somente o veículo Parati, 'res furtiva’, foi posteriormente recupe
rado”.
“O segundo acusado participou de toda a empreitada criminosa,
unindo-se aos mesmos propósitos dos demais, conduzindo-se no
evento do início (preparação) à sua consumação, dirigindo o fusca
branco que vinha por trás”.
“Dos acusados somente Ronaldo de Tal, ainda não devidamente
identificado, logrou escapar à sua detenção”.
“Quer, retificar a denúncia para nela incluir o acusado R.A.S.,
descrito como Ronaldo de Tal, cuja ação criminosa, em concurso
com os demais, acha-se ali descrita”.
A denúncia veio regularmente instruída com o auto dc prisão em
flagrante; com os autos de apresentação e apreensão; com os autos de
entrega; com os interrogatórios, nos quais os Acusados negam a autoria
do delito; com as alegações preliminares, pela absolvição; com os de
poimentos, pela acusação; com as folhas de antecedentes, constando
anotações nas dos l.° e 3.° Acusados; c, com o auto de vistoria em
veículo de fls. 116, com as fotos.
179

Às fls. 71/71V., encontra-se o decreto de custódia do 3.° Acusado,
R.A.S.
As alegações finais pelo M.P., pela condenação, em razão de bem
provadas a autoria, materialidade e culpabilidade.
As alegações finais pelos l.° e 2." Acusados, limitam-se a fazer
considerações sobre o auto de prisão em flagrante, nominando-o como
nulo, e, a dizer sobre contradições existentes nos depoimentos tomados,
o que, na dúvida, deveria ensejar a absolvição dos Acusados, pois não
suficientemente bem provada a autoria.
As alegações finais pelo 3.° Acusado, sustentando que a autoria
não está provada, requerendo, destarte, pela absolvição.
Examinados, decido.
Sustentam as Defesas pela negativa da autoria, fazendo considera
ções que, de forma alguma, podem abalar a convicção deste Juízo,
quanto a estar a mesma abundantemente provada nos autos.
Argúem nulidade do flagrante, chegando até mesmo, a impetrarem
“habeas corpus” sob tal pretexto, objetivando a liberdade dos Acusa
dos, o qual foi denegado pela Colenda 1.” Câmara Criminal do Egré
gio 2.° Tribunal de Alçada deste Estado.
As confissões dos Acusados perante à Autoridade Policial trazem
detalhes que, de si só, atestam da espontaneidade das mesmas, vez que
esclarecem fatos que, de forma alguma, poderiam ser “inventados”,
sendo de se destacar o concernente ao local onde estava estacionado
o fusca branco” dirigido pelo 2.° Acusado na empreitada criminosa,
cujo veículo não teve sua placa anotada por qualquer das testemunhas,
ou seja, na frente da “adega do Rafa”, estabelecimento comercial este,
de propriedade do 3.° Acusado, conforme por ele próprio confessado
em seb interrogatório em Juízo, o qual 3.° Acusado, foi identificado
por informações prestadas pelos próprios l.° e 2.° Acusados, tendo sido
detido dias após aos fatos. Ademais, o depoimento prestado pela vítima
Silvério, diz sobre ter presenciado as confissões dos Acusados perante
à Autoridade Policial, inclusive, fornecendo detalhes ao Juízo.
O “escrito” encontrado em poder do 2.° Acusado e constante de
fls. 18, contendo o nome do Banco, a marca do carro do gerente que
conduziría o dinheiro, sua placa e cor, levam, também, à convicção da
autoria.
A mais convincente das provas, além da convicção deste Juízo, é
o reconhecimento procedido pelo Gerente do Banco, Sr. S.N.B., em
Juízo, e, dos l.° e 3.° Acusados, no qual não teve dúvidas em reco
nhecê-los, trazendo ao Juízo subsídios importantíssimos quanto aos
fatos.
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A vítima J.C., da mesma forma, em Juízo, reconheceu o l.° Acusa
do, A.K., como um dos assaltantes — fls. 83.
A prova da materialidade é robusta, bastando, para tanto, os exa
mes dos autos de apresentação e apreensão de fls. 19/23.
A culpabilidade dos Acusados é patente, demonstrando-se-a por
todas as peças constantes dos autos,- ressaltando-se o plano minuciosa
mente elaborado pelos Acusados, o que deixa evidente terem os mes
mos agido com dolo.
Portavam os l.° c 3.° Acusados armas de fogo. conforme resta
inequívoco dos depoimentos de fls. 81/82v. e 83.
A acusação imputa aos Acusados concurso formal, por terem sido
duas as vítimas; entretanto, in casu, tal não pode prosperar, vez que
trata-se de crime único, bastando para tanto, citar-se que a vontade dos
agentes era única: a de roubarem a importância transportada pelo Ge
rente do Banco.
Por outro lado, a acusação fala em co-autoria. Com relação aos
l.° e 3." Acusados, não há que se assim entender. Com as inserções
havidas dos §§ l.° e 2.° ao artigo 29 do Código Penal, quis o legislador
separar a autoria direta da co-autoria, procurando minimizar a pena
daquele que concorreu para o delito, mas que, em sua fase executória,
nãò participou diretamente do resultado, ou seja, do momento preciso
da ação, ou, omissão. In casu, os l.° e 3.° Acusados têm que ser tidos
como autores diretos, ainda mais, se levarmos em consideração a agravante pelo concurso de agentes, explícita no inciso II do § 2° do arti
go 157 do Código Penal. Entretanto, no que concerne ao 2.ü Acusado,
há que se admitir a co-autoria com o benefício constante do § l.° do
sua participação foi de menor
artigo 29 do Código Penal, vez que
importância na consecução e consumação do crime, já que pelo plano
engendrado, seria ele, tão-somente, o motorista que, após ao assalto,
recolhería os Autores diretos, em local distante do de onde ocorreram
os fatos.
Os 1.“ c 3.° Acusados, apesar de primários, registram antecedentes
graves.
O 2.° Acusado é primário c de bons antecedentes.
Os Cr$ 38.000.000 não foram recuperados.
O l.° Acusado, A.A.K., fez juntar aos autos as certidões de fls. 46/
49. instruindo pedido de liberdade provisória, sendo que, em tais certi
dões não constam quaisquer distribuições criminais contra a sua pessoa,
enquanto cm sua folha de antecedentes — fls. 92. constam duas anota
ções. Determino sejam xerocopiadas as peças acima, encaminhando-seas à Egrégia Corrcgcdoria Geral de Justiça, para apuração de eventuais
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responsabilidades dos Ofícios de Distribuição da Comarca dn Capital,
ou dos Delegados de Polícia, estes, pela não distribuição tempestiva
dos procedimentos criminais.
Isto posto,
Julgo procedente, em parte, a denúncia de fls. 02/05, para CON
DENAR A.A.K. e R.A.S., como incursos nas penas do artigo 157, § 2.°,
incisos I e II do Código Penal, e, D.L.S., como incurso nas penas do
artigo 157, § 2.°, inciso I c/c artigo 29, § l.°, ambos do Código Pe
nal.
Pendo em vista o artigo 59 do Código Penal, passo a dosar as
penas dos Réus:
A do l.° Acusado, A.A.K., por por sua evidente e grande culpabi
lidade; por sua conduta social, a qual considero péssima; por sua per
sonalidade periculosa, inclusive, negando com “habilidade” a prática
do crime, quando de seu interrogatório em Juízo; por seus não reco
mendáveis antecedentes; e, pelos motivos, circunstâncias e conscqüências do crime, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, a qual,
em não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, aumento de
sua metade, por força dos incisos I e II do § 2° do artigo 157 do Có
digo Penal, para torná-la definitiva em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, e pagamento de multa que, nos termos do artigo 49 do
Código Penal, fixo em 10 (dez) dias-multa. na base de Cr$ 500.000
(quinhentos mil cruzeiros) o dia-multa. O seu regime inicial de cumpri
mento da pena, será o FECHADO;
A do 2° Acusado, D.L.S., por sua diminuta culpabilidade; por
seus bons antecedentes; por sua personalidade ainda não periculosa,
fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão , nao
pesando circunstâncias atenuantes ou agravantes. Por força do § l.° do
artigo 29 do Código Penal e, diante da determinação do artigo 68
do mesmo diploma legal, reduzo a pena de 1/3 (hum terço) para, após,
voltá-la a aumentar de 1/3 (hum terço), face à qualificadora do inci
so I do § 2." do artigo 157 do Código Penal, para torná-la definitiva
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e paga
mento de multa que, consoante o artigo 49 do Código Penal, fixo em
10 (dez) dias-multa, na base de Cr$ 50.000 (cinquenta mil cruzeiros) o
dia-multa. O Condenado terá como regime inicial de cumprimento da
pena, o ABERTO, sob prisão albergue-domiciliar, sendo que estipulo
as seguintes condições: 1) Comparecimento trimestral ao [uízo de Exe
cução, comprovando efetivo trabalho, ou, justificando, sendo o caso,
o motivo pelo qual não se encontra empregado; 2) Recolhimento cm
sua residência durante o período de repouso noturno, especificando-o
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das 25:00 h às 06:00 h do dia subseqüente; 3) Não exercício de
trabalho noturno, salvo autorização expressa do ]uízo Execução;
4) Proibição de frequência a bares, botequins e estabelecimentos simi
lares, à noite; 5) Proibição de ingerir quaisquer espécies de bebidas
alcoólicas; 6) Proceder sempre com disciplina e urbanidade; 7) Não
participar de aglomerações em via pública; 8) Não servir de interme
diário ou portador para qualquer pretensão ou solicitação de pessoa
presa; 9) Não participar de divulgação jornalística ou publicitária; e,
10) Atender rigorosamente ao preceituado no artigo 36 c seus §§ l.°
e 2.° do Código Penal.
A do 3." Acusado, R.A.S., por sua grande culpabilidade; por sua
conduta social, a qual considero ruim; por sua personalidade periculosa,
inclusive, negando a autoria quando de seu interrogatório cm |uízo;
por seus péssimos antecedentes; e, pelos motivos, circunstâncias e con
sequências do crime, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, a qual, cm não havendo circunstâncias atenuantes ou agra
vantes, por força da qualificadora dos incisos I e II do artigo 157 do
Código Penal, aumento de sua metade, para torná-la definitiva em 9
(nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e, pagamento de multa que,
nos termos do artigo 49 do Código Penal, fixo em 10 (dez) dias-multa,
na base de Cr$ 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros) o
dia-multa. O seu regime inicial de cumprimento da pena, será o FE
CHADO.
Lance-se-lhes o nome no Rol dos Culpados.
Quanto aos l.° e 3.° Réus, recomende-se-os na prisão em que se
encontram.
Com relação ao 2.° Réu, compromisse-o, expedindo-se, após, o
Alvará de Soltura.
Os Condenados pagarão as custas e taxas processuais, cm iguais
proporções.
P.R.I. Anote-se e comunique-se.
Angra dos Reis — RJ, 10/julho/1985.
NICOLAU CASSIANO NETO
Juiz de Direito
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SS.3 Vara Criminal
Capital
Proc. 1.921

ROUBO. RESULTADO MORTE — Coautoria. Participação de menor. Inexistên
cia de corrupção. Medida de segurança a
réu primário, pelo modus operandi. Corre
ção monetária da pena pecuniária.
(Sentença do Juiz de Direito Antônio Se
bastião de Lima)
SENTENÇA

I.

IDENTIFICAÇÃO.
35“ VARA CRIMINAL
Processo n.° 1.921
Ação Penal Pública
Autor: Ministério Público
Réu: O.C.R.
Vítima: G.M.B.

II.

RELATÓRIO
1.

Sobre a postulação.

O Réu foi denunciado e enquadrado no artigo 157, § 3.°. combi
nado com os artigos 51, do Código Penal e l.° da Lei 2.252/54, por
que, em companhia de dois amigos, um deles menor de idade, matou
a Vítima a facadas e saqueou-lhe o apartamento, onde pernoitara. Em
alegações finais, o Autor sustenta a denúncia e pede a condenação do

Réu.
Previamente, a Defesa alega a inocência do Réu. Em alegações
finais, pede a absolvição porquanto o Réu não participou do homicídio,
nem corrompeu o menor E., devendo-se atribuir os fatos a uma socie184

dade iiccnciosa, corrupta e agressiva, conforme análise crítica e socioló
gica apresentada cm suas alegações preliminares.
2.

Sobre a instrução.

As facas utilizadas para o homicídio foram apreendidas e examina
das pelos peritos, com resultado positivo (auto de fl. 9 c laudo de
fls. 63/6). A morte e os ferimentos foram constatados pelo laudo
de fls. 48/51. A camisa do Réu. com manchas de sangue foi apreen
dida c examinada pericialmente (auto de fl. 21 c laudo de fls. 95/6).
Os objetos subtraídos foram apreendidos e avaliados. A folha penal está
“in albis”. Interrogado, o Réu confirmou os fatos, porém negou sua
participação voluntária. Foram inquiridas três testemunhas. O processo
foi desmembrado cm relação ao co-réu cuja prisão, ainda, não se efe
tivou, embora haja decreto de custódia preventiva.
III.

FUNDAMF.NTOS.

Procede, em parte, a denúncia. A existência do delito é incontro
versa. A prova oral e pericial demonstra, quantum satis, o evento morte
e a subtração de bens móveis da Vítima. Confirmam-na os protagonis
tas em suas declarações perante a autoridade policial e no interrogató
rio. Buscam, apenas, fugir da responsabilidade pelo homicídio. Cada
qual atribui aos demais a prática homicida. Quanto à subtração dos
bens, admitem-na pacificamente. Ainda que não admitissem, a apreen
são das coisas subtraídas e os depoimentos da pessoa que os adquiriu
e do porteiro do edifício, seriam suficientes para comprovar o delito
contra o patrimônio. Foi o Réu quem levou esses bens e os vendeu a
seu conhecido. A sua participação no evento está clara e distintamente
descrita nos autos. Foi esse Réu quem segurou a Vítima para que os
demais a golpeassem com facas de cozinha. E a sua camisa manchada
de sangue, encontrada na lixeira do prédio, comprovam-no, cabalmente.
A co-autoria está evidenciada na instrução criminal, ainda que esse Réu
não tivesse empunhado arma alguma. Os três protagonistas comunga
vam os mesmos desígnios. Contudo, a corrupção de menores não está
caracterizada. E mostrou desenvoltura c experiência na ação delituosa
c, até mesmo, nas declarações prestadas ante o delegado de polícia.
De tal modo não agiria se já não estivesse corrompido anteriormente.
O meio em que vive e o seu tipo de vida autorizam tal presunção,
mormente diante da notoriedade da delinquência juvenil em nossa cida
de e da promiscuidade nesses rincões. Ademais, como bem acentuou a
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Defesa, Réu e E. estavam na mesma faixa etária, com diferença de
poucos meses (o Réu nasceu em março/65 e E. em julho/66) e ambos
são produto dos mesmos fatores sócio-econômicos. Destarte, não se
pode atribuir ao Réu, a paternidade da corrupção de seu amigo.
IV. DISPOSITIVO GENÉRICO.
Isto posto, este Juízo de Direito da 35.* Vara Criminal, da Co
marca da Capital, julga PROCEDENTE EM PARTE a denúncia e, com
fulcro no artigo 383, do Código de Processo Penal, CLASSIFICA a
ação delituosa como roubo com resultado morte, em co-autoria, tipi
ficada sob o artigo 157, § 3.°, combinado com o artigo 25, todos do
Código Penal, em cujas penas DECLARA incurso o Réu O.C.R.
V.

APLICAÇÃO DA PENA.

O Réu é primário. Existem nos autos, declaração, abaixo-assinado
e cópias da carteira profissional para sustentar seus bons antecedentes.
Desempregado, sem profissão definida, diz o Réu que aguardava sua
convocação para o serviço militar. Vivendo no subúrbio carioca, des
fruta modesto padrão sócio-cconômico cm companhia de seu pai. Amigo
do co-réu e do menor E., todos da mesma faixa etária, costumes e men
talidade afins, premeditaram a prática delituosa e dividiram as tarefas
entre si, agindo com frieza c determinação, sem piedade, com violência
extrema; a Vítima recebeu facadas no peito e nas costas; três facas fo
ram usadas, sendo que a primeira quebrou-se e ficou cravada no peito
da Vítima. Aproveitaram-se da confiança que a Vítima depositava no
Réu, seu parceiro de relacionamento homossexual há alguns meses. A
Vítima franqueara, anteriormente, seu apartamento ao Réu e aos amigos
deste; foi apanhada de surpresa e à traição. Ao saírem do edifício, o
Réu e seus amigos cumprimentaram o porteiro com naturalidade, como
se nada houvesse acontecido. Esconderam o material roubado; vende
ram-no e dividiram o dinheiro. A insensibilidade desses jovens seria
de pasmar, não fora já um fenômeno psicossocial de inacreditável nor
malidade em nosso Estado, decorrente da grave crise moral que assola
o País.
Diante do exposto, fixo a pena em VINTE ANOS de reclusão e
QUINZE MIL CRUZEIROS de multa.
Considerando que o Réu é menor de vinte e um anos de idade,
ATENUO sua pena para QUINZE ANOS de reclusão e DEZ MIL
CRUZEIROS de multa, na forma do artigo 48, inciso I, do Código Pe
nal.
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A multa, como pena pecuniária, tem critério próprio de fixação:
a situação econômica do Réu (artigo 43, do Código Penal). Tal critério
prevalece sobre os enunciados no artigo 42, do Código Penal e com
estes não se confunde. Daí ser possível diferença entre a dosagem da
pena privativa de liberdade e a da pena pecuniária. Enquanto a pri
meira pode ser aplicada no mínimo legal, a segunda poderá sê-lo no
máximo e, até, no triplo desse máximo legal (parágrafo único, do arti
go 43, do Código Penal) dependendo da situação econômica do Réu.
Como pena, a multa deve ser eficaz; deve cumprir a sua finalidade
recuperadora. A sua fixação em quantia irrisória, com fundamento ex
clusivo na primariedade, nos bons antecedentes e demais critérios do
artigo 42, do Código Penal, servirá de estímulo — e não de desestimulo
— à delinqüência.
VI.

APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.

Evidente a periculosidade real do sentenciado, apesar de sua pouca
idade. O "modus operandi”, a intensidade do dolo, com premeditaçãò
e ajustes prévios entre os agentes, o abuso de confiança, os motivos
egoísticos c torpes para a ação delituosa, a violência com que foi per
petrada e demais elementos de análise contidos sob o item V, da pre
sente decisão, levam à suposição — com elevada probabilidade de
ocorrência efetiva — de que o Réu tornará a dclinqüir.
Destarte, com fulcro nos incisos I e II, dos artigos 77 e 93, inci
so II, alínea a, do Código Penal, este Juízo aplica ao Réu medida de
segurança privativa de liberdade, fixando-a em cinco anos de internação
em colônia agrícola.
VII.

DISPOSITIVO ESPECIFICO.

Isto posto, este Juízo de Direito CONDENA O.C.R. a QUINZE
ANOS de reclusão e DEZ MIL CRUZEIROS de multa, pela prática,
em co-autoria, de roubo com resultado morte, delito tipificado sob o
artigo 157, § 3.°, combinado com o artigo 25, todos do Código Penal,
e DETERMINA o seu internamento cm colônia agrícola, pelo prazo de
CINCO ANOS, como medida de segurança, consoante artigos 76, 77
c seus incisos, e 93, inciso II, alínea a, todos do Código Penal.
VIII.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

A multa será corrigida monetariamente. a partir da publicação da
sentença, de acordo com o índice de variação do valor nominal das
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ORTNs, tendo em vista o processo inflacionário e o conseqüente avil
tamento da moeda. A correção monetária não é pena principal ou aces
sória, nem remuneração de capital. Daí ser inaplicável o princípio da
reserva legal. Trata-se de instrumento da economia para conservar o
poder aquisitivo da moeda. A pena pecuniária, se não satisfeita logo,
restaria insignificante se não fosse corrigida. Não é, também, o caso
de aplicação do parágrafo único, do artigo 43, do Código Penal por
que no momento da aplicação, a multa é satisfatória. O que se pre
tende é conservar o seu valor real — e não apenas, nominal — para
o futuro, até o seu efetivo pagamento. E a correção monetária não é
estranha à legislação penal, conforme se vê da Lei n.° 6.416, de
24-05-77. Além disso, a Lei n.° 6.899, de 08-04-81, determinou a apli
cação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial.
Ora, uma vez aplicada a multa judicialmentc, o Réu passa a ser deve
dor e a sentença o título executivo (artigos 686, 688 e seguintes do
Código de Processo Penal). Logo, esse débito (multa) é passível de cor
reção monetária.
Na hipótese de conversão da pena em privativa de liberdade (arti
go 689, do Código de Processo Penal) considerar-se-á a multa no seu
valor primitivo, exclusivamente, isto é, sem a correção monetária.
O Réu pagará as custas processuais. Lance-lhe o nome no Rol dos
Culpados. Denego-lhe o benefício do apelo em liberdade, por incompa
tível com o decreto de custódia preventiva e com os itens V e VI, da
presente decisão. Recomendo-o à prisão cm que se encontra. Comuni
que-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 1984.
ANTÔNIO SEBASTIÃO DE LIMA
Juiz de Direito
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39.° Vara Criminal
Capital
Proc. 42

TRAFICO DE ENTORPECENTE — A
questão da prova, a exigir certeza para um
decreto condenatório. A má imagem da
Autoridade Policial. Admonição judicial
como medida eficiente para a ressocialização.
(Sentença da Juíza de Direito Elizabeth
Gomes Gregory)
SENTENÇA

Vistos, etc.
D.F.P., qualificado a fls. 2B., foi denunciado e processado como
incurso nas penas do artigo 12 da Lei 6.368/76, porquanto
“no dia 8 do corrente mês de fevereiro, cerca das 20,00 h, no
interior do ônibus, linha Praça XV—Usina, quando este trafegava
pela rua Dr. Satamini, foi o acusado preso em flagrante delito por
policiais militares, empenhados na Blitz de incursão a coletivos,
porque trazia consigo para fins de ilícita traficância, enorme quan
tidade de maconha, acondicionada em dois sacos, um de plástico,
envolvido por outro de pano, e com o peso de 160g. O acusado,
passageiro do coletivo, ante a presença dos milicianos, levantou-se,
indo sentar-se no banco da frente, deixando entretanto a substância
debaixo do banco em que estava sentado”.
Instruiu a denúncia o IP de fls. 2B/16, iniciado por auto de prisao em flagrante lavrado pela 18.“ DP, constando a fls. 4, o auto de
apresentação e apreensão do material tóxico e de Cr$ 15.700, estes em
poder do réu e aquele sob um dos bancos do coletivo da linha 219.
A fls. 6, laudo prévio do material tóxico — 160g de maconha — nota
de culpa a fls. 8, regularmente emitida.
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Laudo definitivo da substância entorpecente a 22, confirmando a
toxicidade da mesma; comprovante do depósito da quantia arrecadada
com o réu a fls. 24; pedido de relaxamento da prisão do réu às fls. 27/
29, acompanhado dos does. de fls. 30/31, indeferido a fls. 32. Inter
rogado a fls. 34, reiterou o réu o pedido de relaxamento de sua prisão,
sendo atendido — fls. 37v., com compromisso firmado a fls. 39; cópia
do alvará a fls. 40. Sancador a fls. 45; Alegações preliminares a fls. 45,
com rol de testemunhas. Laudo de exame dos invólucros da erva apre
endida — dois sacos — fls. 49; FAC a fls. 50, esclarecida a fls. 61/64.
Audiência de instrução e julgamento consoante ata de fls. 71, onde fo
ram ouvidas as testemunhas da acusação — fls. 67 e 68 e as da defesa
— fls. 69 e 70, desistindo a defesa das demais. Em razões finais o
MP pediu a condenação do réu por infração ao art. 16 da Lei 6.368/76,
e a defesa pugnou pela absolvição do mesmo.
Relatados, decido.
Imputa-se ao acusado o crime de tráfico de substância entorpecente
— maconha — na modalidade de TRAZER CONSIGO, sem autoriza
ção legal.
A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de
fls. 4 e laudos de fls. 6, 22 e 49, que positivaram ser o material apreen
dido, na quantidade de 160g a erva CANNABIS (cannabis saliva) po
pularmente conhecido como maconha, e consoante as normas legais em
vigor, entorpecente.
Relatam os autos que tal substância foi arrecadada no interior do
coletivo da linha 219 — Praça XV—Usina —, sob um dos bancos, espe
cificamente aquele em que estivera sentado o acusado, e de onde se
retirara tão logo entraram no coletivo, três policiais, em blilz de rotina,
em razão dos inúmeros “assaltos” que vêm ocorrendo cm tal tipo de
transporte ultimamente.
Perante a autoridade policial, fls. 3, o acusado confessou que o
tóxico apreendido era de sua propriedade e que o comprara por
Cr$ 70.000, naquele mesmo dia, de um elemento desconhecido nas
esquinas da Rua do Riachuelo com Av. Mém de Sá, para seu uso pró
prio, já que viciado há quinze anos (o grifo é meu).
Tal confissão mereceu total retratação em |uízo — fls. 34 —
quando afirmou que se encontrava no interior do ônibus, sentado no
banco da frente, e se preparava para saltar no ponto seguinte, quando
foi abordado pelos dois policiais que ingressavam no coletivo pela porta
dianteira, os quais, apontando para um saco no chão, perguntaram a
quem o mesmo pertencia. Inobstante afirmar ignorar a procedência
do referido saco, foi o acusado espancado para confessar a posse do
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mesmo, que continha maconha em tabletes. De nada adiantou fazer
prova de trabalho, sendo funcionário da TVE há cinco anos com car
teira assinada. Alegou, ainda, o acusado não ser viciado, nem usuário
de maconha ou de qualquer outra substância entorpecente; que já foi
processado por extorsão, sendo absolvido.
Diz o acórdão da lavra do eminente Juiz Adolphino A. Ribeiro
— TAR| — Ap. Crim. 5.492
‘‘Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da mo
dalidade de tráfego, não se exige prova flagrancial do comércio ilí
cito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão
extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e
os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias da prisão,
evidenciem a atividade delituosa”.
No caso vertente, embora significativa a quantidade de maconha
apreendida — 160g — em que pese o entendimento do ilustre repre
sentante do MP, que entendeu ser a mesma incompatível com o tráfico
— que creio normalmente ter tal quantidade, quando apreendida, tal
destinação; embora a prisão em flagrante do acusado e sua confissão
perante a autoridade policial, os demais elementos indiciários tais como
a conduta e os antecedentes do acusado e principalmente as circuns
tâncias cm que ocorreu a prisão do réu. sua retratação cabal em Juízo,
com veemente protesto pela violência física que teria sido alvo, levando
o Dr. Promotor de Justiça a requerer seu encaminhamento a exame de
corpo de delito, cujo resultado infelizmente não veio aos autos, fazem
nascer a dúvida no espírito desta Julgadora, não permitindo a prolação
de um Juízo condenatório.
A gravidade do delito que se imputa ao acusado, longe de permi
tir um menor rigor no exame da prova, exige, ao contrário, cuidado
ainda maior, apesar do pedido de desclassificação para o art. 16 do
mesmo diploma legal, que, no caso, não faria Justiça ao acusado, feito
pelo Dr. Promotor em suas razões finais. A quantidade de 160g de
maconha, para alguém que pertence ao nível social do acusado, é grandé para se ter como destinada ao próprio uso. As regras da experiência,
colhidas ao longo destes quase cinco anos de magistratura, curtos em
tempo mas longos em arduidade, assim me demonstraram.
Segundo os policiais testemunhas ouvidos nestes autos, teriam in
gressado no coletivo mencionado na denúncia para uma batida policial
rotineira, visando a prevenir os frequentes assaltos que vêm ocorrendo

em determinadas linhas, entre estas a 219 — Praça XV—Usina. Dois
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policiais entraram pela porta da frente enquanto outro, na função de
segurança dos dois primeiros, entrava pela de trás. O comandante
da operação ficava junto ao capô do ônibus enquanto o outro policial
vistoriava os passageiros, com cobertura daquele que entrava pela porta
traseira. O coletivo estava cheio, com cerca de trinta passageiros, ou
mais. Este policial, da revista, no caso, J.R.D.F.0, fls. 68, já passara pelo
acusado sem que nada tivesse chamado sua atenção, quando foi aler
tado pelo policial da traseira, C.A., que sob o banco onde sentava o
acusado e do qual saíra com a entrada dos policiais, deveria haver
algo, que o acusado empurrara com os pós ao levantar-se. Foi arrecada
da, então, a maconha acondicionada em saco plástico, este por sua vez,
acondicionado num saco de pano da “Company", no peso de 160g, cuja
posse e propriedade foi imputada ao acusado, já que para o policial
C.A. aquele gesto, ao levantar-se, fazia certa a autoria.
Grande coincidência ou grande fatalidade?
Para se levantar de um banco, necessariamente não se precisa fa
zer movimento com os pés — para trás — como a empurrar algo para
baixo do banco, mas também pode acontecer. Está na linha de desdo
bramento lógico.
Quis o destino que novamente coubesse a esta Juíza decidir sobre
a liberdade do acusado. De outra vez o absolveu, não por falta dc pro
va, mas porque restara provado que não participara do crime de extor
são, fato relevante neste momento em que se vê envolvido novamente
com a Justiça. E o acusado homem trabalhador; lá como aqui tal ficou
provado, auxiliar de iluminação na TVE que é, possuir vida honrada
é uma das coisas que mais pesou no julgamento e livre convencimento,
quanto à credibilidade a ser dada ao flagrante, no que concerne às de
clarações do acusado, e à sua confissão judicial, foi constar no flagrante
ser o acusado viciado desde os treze anos de idade (teria o acusado
declarado ser viciado há quinze anos e possui 28 anos). À evidência, a
se ter como verdadeira tal informação, certamente não estaria o réu
empregado há cinco anos na TVE, ou em qualquer outro lugar. Público
e notório é o trabalho destruidor que o tóxico, ainda que maconha, de
pequena toxicidade, traz no organismo e à personalidade de seus usuá
rios, tanto que erigido seu porte à categoria dos delitos de perigo
abstrato.
Não tenho por hábito rejeitar os depoimentos policiais, mas neste
caso, apresentam-se os mesmos bastante comprometidos. Não se deram
os policiais ao trabalho, de arrolar testemunhas diversas do quadro
policial, embora o coletivo estivesse lotado e entre os passageiros dois
colegas do acusado, sendo que um deles tentou ainda saber para onde
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o mesmo seria levado, não lhe dando os policiais maior atenção. E não
se pode sequer questionar porque os mesmos — A. — fls. 70 e J. — fls.
69, não insistiam para servirem como testemunhas do acusado naquela
ocasião, preferindo ser ouvidos em Juízo. Possivelmente seriam presos
também como co-autores, espancados como o réu, fato não afastado
totalmente, embora não confirmado já que o laudo não veio aos autos
até o momento desta decisão. Lamentavelmente esta é a nossa realida
de. Nossa Polícia trabalha mal, nela são patentes os maus policiais e
fatos como o noticiado a fls. 66, trazido aos autos pela defesa, vêm se
sucedendo de maneira alarmante. Tem testemunhado esta Juíza o pavor
que a população nutre pela Polícia, suas dependências e seus agentes.
E uma ironia. Os que deviam inspirar respeito, admiração e segurança,
inspiram pavor!
Para este quadro lamentável contribuíram certamente os policiais
envolvidos na prisão do acusado, quando não arrolaram uma, ou algu
mas testemunhas estranhas ao quadro policial, dentre as existentes no
coletivo, presumindo, sem que direito tivessem para tal, de que as pes
soas ali presentes não quereríam fazê-lo. Com esta negligência enfra
queceram a prova. O comandante da operação, policial C. não depôs.
As testemunhas trazidas pela defesa, uma delas acompanhava o acusado
e foram categóricas em afirmar que o mesmo não portava qualquer embrulho ou saco ao entrar no veículo. Conhecem-no há muito tempo e
atestam seus bons antecedentes e sua boa saúde física. É o mesmo pnmário.
Receba D. esta segunda oportunidade como um voto de confiança
na sua vida, que certamente saberá conduzir com honradez, para exem
plo de seus filhos e que sua passagem por este Juízo não lhe deixe
marcas, mas que o ajude a crescer como ser humano, na certeza e con
fiança da Justiça!
Isto posto,
Julgo improcedente a acusação e ABSOLVO D.F.P., da imputação
que lhe é feita com base no artigo 386, VI do CPP.
Sem custas.
Anole-se e comunique-se.
Expeça-se mandado de levantamento da quantia depositada no
Banerj S/A. em prol do acusado.
P.R.I.
Rio dc Janeiro, 06 de maio de 1985.
ELIZABETH GOMES GREGORY
Juíza de Direito em Exercício
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TRÁFICO DE ENTORPECENTE — Fla
grante preparado pela Polícia. Subsistência
quanto ao delito de posse. O auto de pri
são em flagrante, preparado pela Polícia
para efeito de tráfico de entorpecente, con
quanto desprezível para esse efeito, preva
lece e é subsistente para configurar a infra
ção penal de posse, prevista no art. 16 da
Lei de Tóxicos, conforme lição de Menna
Barreto.
(Sentença do Juiz de Direito Gérson Sil
veira Arraes)
SENTENÇA

Ação penal, movida pela justiça pública, em face de M.L.V.l. c,
em face de D.R.C. (ambos qualificados às fls. 5-v.°) como incursos nas
penas do art. 12 da Lei Federal n.° 6.368/76, porque, segundo refere
a denúncia:
"No dia 22 de abril de 1984, por volta de zero hora e trinta mi
nutos, no estabelecimento “SINGO’S BAR” e suas imediações, no
bairro Vila Mury, nesta cidade, os detetives M.J.D., M.A.P.S. e
G.E.R., usando disfarces pessoais, lograram prender em flagrante
os acusados que, naquela área, faziam o comércio do entorpecente
“COCAÍNA”, cujo papelote vendiam ao preço de Cr$ 10.000,00
(dez mil cruzeiros).
Em poder do primeiro denunciado foram encontrados 5 (cinco)
papelotes de cocaína c cm poder do segundo denunciado 2 (dois)
papelotes”.
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Autos de apreensão de material encontrado em poder dos acusados,
às fls. 11 e 12.
Além das testemunhas (policiais) que prestaram declarações por
ocasião do APF, foram ainda ouvidas duas outras, às fls. 14 e 15.
Laudo de constatação, às fls. 18.
Interrogatórios dos acusados, às fls. 33 e 34.
Alegações preliminares do l.° acusado, às fls. 41.
Alegações preliminares do 2.° acusado, às fls. 42 e 43, com reque
rimento de liberdade provisória.
Saneador, às fls. 44-v.° e 45, com determinação de cumprimento
de diligência, com vistas no disposto no § único do art. 37 da Lei de
Tóxicos.
A audiência de instrução e julgamento transcorreu cf. ata de fls. 49
c v.°.
Ambas as defesas, na oportunidade requereram a absolvição dos
réus, aduzindo o segundo acusado, por escrito, às fls. 57/61, as alega
ções finais oralmente oferecidas.
Foram ouvidas em audiência, as testemunhas arroladas na denún
cia, cf. fls. 50; 52 e 54 e, mais a testemunha arrolada às fls. 56, apesar
da certidão de fls. 45, por isso que, preferiu este juízo dar ao 2.° acusa
do, amplo direito de defesa, tendo em mira, o princípio da verdade
real, e, sobretudo, as referências feitas à testemunha, pelos policiais que
depuseram cm juízo.
Juntada do laudo de exame de entorpecente, às fls. 65/67.
Ê o relatório.
Autos conclusos.
DECIDO: •
A materialidade dos delitos está comprovada, cf. revelam os does.
de fls. 11 e 12; 18 e 65.
No que diz respeito a autoria dos réus, relativamcnte à infração
penal tipificada no art. 12 da Lei 6.368/76, cumpre a este juízo fazer
as digressões seguintes:
O primeiro acusado, tanto por ocasião da lavratura do APF como
em juízo, “coram judice”, admitiu o seu envolvimento nos fatos nar
rados na denúncia, cumprindo salientar, por expressivo, trecho de seu
interrogatório, às fls. 33, segundo o qual:
"que o interrogado, conquanto haja se prestado a intermediário do
negócio, não conhecia nem o comprador, nem o vendedor” (...)
"que embora o interrogando desconfiasse, pela conversa que se
tratava de cocaína, prestou-se à intermediação...”
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Ainda com relação ao primeiro acusado, convém sublinhar o fato,
de os policiais que participaram da diligência que culminou com sua
prisão em flagrante, esclarecerem, unissonamente, que com ele foram
encontrados 5 (cinco) papelotes contendo cocaína, os quais, segundo
o próprio acusado, se destinava ao comércio, ilícito e, proibido pela
Lei 6.368/76.
Merece destaque, trecho do depoimento prestado em juízo pelo po
licial
às fls. 52, quando textualmente diz que:
“o primeiro acusado se retirou por alguns segundos, retornando
em seguida com a cocaína, a qual vendeu ao depoente pelo preço
de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) em espécie” (...),
“que quando o primeiro acusado fez a entrega do entorpecente ao
depoente, imediatamente deu voz de prisão ao mesmo”.
Se destaca ainda, quanto ao fato descrito na denúncia, no que diz
respeito ao primeiro acusado, trecho do depoimento prestado em juízo
por G.E.R., às fls. 54, quando diz sem rebuços que:
"o primeiro acusado, ao se afastar do policial, disse que iria pró
ximo a uma casa buscar entorpecente”.
Relativamentc ao segundo acusado, é necessário salientar, que a
denúncia, apesar de imputar também ao mesmo, comércio da droga
(cocaína), não faz no entanto, qualquer alusão a como; de que forma
e, quando, a ação dele (réu) tcria se desencadeado, a ponto de provo
car a repressão policial no instante da sua prisão em flagrante.
Embora a peça inicial se ache material e formalmente correta, “tra
tando-se de denúncia referente a crime de autoria coletiva, é (era) indis
pensável que descreva (descrevesse) ela, circunstancialmente, sob
pena de inépcia, os fatos típicos atribuídos a cada paciente” (in D|
06.02.69-290 e, RTJ 57/353; 58/117; 39/646; 50/89; 49/388;
49/21 e 85/948), até porque, a prova produzida em juízo, conquanto
haja demonstrado que o segundo acusado estivesse em poder do entor
pecente (cocaína), nos instantes que precederam a sua prisão em fla
grante. por outro lado, não chegou a convencer a este juízo, de que o
mesmo, na ocasião, se encontrasse comerciando a droga no bar de sua
propriedade.
“O direito penal não opera com conjeturas. A condenação crimi
nal exige certeza da existência do fato punível, da autoria e dá
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culpabilidade do agente” (Ap. Crim. 7.822 — Antigo TAEGB —
l.“ C.Cr. — relator, o eminente Juiz Jorge Alberto Romeiro).
' Inconformável se nos figura a conclusão de que o fato de haver
a denúncia, singelamente, pluralizado a ação dos acusados (“faziam” e,
“vendiam"), deixou bastante a desejar, por isso que, nada obstante e
malgrado as imperfeições do APF, ficou caracterizado e provado, no
curso da instrução, somente que o primeiro acusado, na ocasião dos
fatos, estivesse realmente motivado por propósitos “comerciais”.
Com relação ao segundo acusado, a acusação não logrou provar
estivesse ele, na ocasião, voltado ao comércio da cocaína.
Os acusados, através de seus ilustres e honrados patronos alegam
que o flagrante não se encontra regular, porque só há testemunhas de
policiais.
A esse respeito, tanto a jurisprudência, quanto a doutrina, são unâ
nimes, no sentido de que o APF é válido e eficaz, produzindo os seus
efeitos, ainda que nele somente policiais hajam prestado depoimentos.
Não há por que “a priori”, e sem provas que desmoralizem a pala
vra dos policiais, se deixe de emprestar credibilidade a uma peça pro
cessual, que indubitavelmente, revela prática de infração penal.
O primeiro acusado, alerta e aduz mais, no sentido de que o fla
grante relativamente a ele foi preparado, e, portanto, inválido e ineficaz
a produzir qualquer efeito jurídico-penal.
Tenho — cm verdade — que os policiais, na ocasião do flagrante
em relação ao primeiro acusado, agiram acoroçoados e encorajados por
um motivo nobre e elogiável, qual fosse, o de reprimir nesta cidade
(Volta Redonda), o abominável e execrável comércio ilícito de entorpe
cente. Contudo, tenho mais, que os agentes da autoridade, motivados
por esse propósito (justo e correto), agiram também de modo açodado
e pouco técnico, por isso que, não resta dúvida alguma, diante dos de
poimentos prestados pelos próprios policiais (no APF e, em juízo), que
o “tráfico” operado pelo primeiro acusado, foi provocado pelo detetive
M.J.D., cf. fls. 52.
A esse ensejo, nos socorremos da Súmula 145 do E. STF, que de
clara expressamente:
“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia tor
na impossível a sua consumação”.
CARVALHO MOURÃO, eminente Ministro do STF, in “Arq. Jud.”
56/6, apoiado em CARRARA, leciona que há uma tentativa impossível
(não suscetível, portanto, de punição), por parte do instigado.
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HELENO FRAGOSO, consagrado criminalista pátrio, faz crítica
ao enunciado da Súmula 145, aceitando, entretanto, uma redação mais
consentânea com a realidade:
"A preparação do flagrante, como excludente do crime, não pres
cinde do induzimento, ou provocação pela autoridade, ou com o
seu concurso” (in “Rev. Bras, dc Grim, c Dir. Pen.”, n.08 9/165 e
7/143).
Contudo, mesmo em se tratando dc preparação de flagrante e, ainda
que reconhecida a ilegitimidade da ação criadora do fato objetivo gera
dor da prisão — os delitos dc mera conduta, como aqueles previstos
na lei de tóxicos, não podem deixar de ser reconhecidos.
Isto porque, é sabido e ninguém desconhece, que a ação relativa à
guarda, depósito, transporte de tóxicos, ou a simples posse (trazer con
sigo), implica em cometimento de um crime formal ou de consumação
antecipada.
“Assim, na hipótese de o policial iludir o vendedor da droga, fazen
do-se passar por dependente e receber dele o tóxico mediante paga
mento ou não, é óbvio que não terá havido o crime de vender, forne
cer ou entregar a substância a consumo, porém o delito de posse, guarda
ou depósito já se terá consumado e exaurido, justificando-se, pois, o
flagrante” (in "Estudo Geral da Nova Lei dc Tóxicos” — MENNA BAR
RETO — 3." Ed., pág. 67 — Blib. Jur. Freitas Bastos).
Portanto, ainda que estivesse falho o APF no que diz respeito ao
tráfico de entorpecente, subsistiría a referida peça, como subsiste, quan
to ao delito de posse da droga, que já se havia consumado, em relação
ao primeiro acusado, mesmo antes do flagrante.
Com referência ao segundo acusado — o APF não merece qualquer
censura, tanto que, por ele não foi argüido qualquer vício de fundo ou
de forma.
Tendo em consideração os argumentos rctro-expedidos e levando
em linha de conta, que contra o segundo acusado não resultou provado
o comércio da droga apreendida, com fulcro no art. 383 do CPP, des
classifico a infração penal para a do art. 16 da Lei 6.568/76, até por
que, a esse propósito, não me convenceram os fundamentos contidos
na justificação policial de fis. 63, para a capitulação legal — em rela
ção ao segundo acusado — referida na denúncia.
Tenho, pois, finalmente, como. provada, à saciedade, a autoria
dos réus, relativamente ao delito previsto no art. 16 da Lei 6.368/76,
ressaltando que as testemunhas de fls. 14 e 15 nada acrescentaram em
desfavor ou em prol dos acusados. O mesmo se diga da de fls. 56.
198

Maus os antecedentes dos réus, cf. revela a certidão de fls. 37.
Fixo a pena:
Atendendo as diretrizes dos arts. 42 e 43 do Código Penal, fixo
a pena-base para ambos os acusados, em 1 (hum) ano de detenção, e,
ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, que arbitro em
Cr$ 1ÜÜ.00 (cem cruzeiros), atualizado, na forma do § 2.°, do art. 38
da Lei de Tóxicos, que a torno definitiva, ante a ausência de causas
especiais dc aumento ou de diminuição.
Isto posto, julgo em parte PROCEDENTE o pedido, e condeno os
acusados M.L.V.I. e D.R.C., à pena de 1 (hum) ano de detenção e,
ao pagamento dc 35 (trinta e cinco) dias-multa, estes, arbitrados na for
ma acima considerada.
Deixo de conceder aos réus o direito previsto no art. 57 do CP,
tendo em vista que os mesmos não satisfazem os pressupostos insculpi
dos no inciso 11 do referido artigo e diploma legal.
Por outro turno, deixo também aos mesmos de conferir os benefí
cios insertos no art. 594 do CPP, porque não são bons os seus ante
cedentes.
Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram.
Extraia-se cópia desta sentença, c encaminhe-se-á ao ilustre Dr.
Delegado de Polícia, para ciência do seu teor c conclusão.
Anote o Senhor Escrivão o que for de interesse estatístico.
Paguem os réus as custas judiciais e a taxa judiciária devidas.
P.R.I.
Volta Redonda, 17 de maio de 1984.
GERSON SILVEIRA ARRAES
Juiz de Direito
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0 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
tem conseguido, com sucesso, atingir suas finalidades sociais, já congre
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 cm caráter pioneiro a série DIREITO CONCRETO, hoje em seu
sexto 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.
Com o seu 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
de classe.
Complementarmente, vem desenvolvendo proveitoso trabalho, no sen
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.

“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 vigílias e
sofrimentos, passou ao papel a
criação afanosa de seu espírito.
Era realmente preciso que houvesse
um órgão que expressasse e desse a
medida do valor individual e
coletivo da magistratura
de primeira instância."
Eliézer Rosa

— Ação do despejo. Sindicato
— Açôo de nulidade ou de anulação de
contrato de compra e venda de con
trole acionário de conglomerado fi
nanceiro
— Ação de reintegração de posse. Ilha
fluvial. Domínio do Estado
— Açâo de rescisão contratual
— Ação revocatória
— Ação de sonegados
— Acidente de trabalho
— Actio In rem verso — Em comércio
exterior
— Alteração contratual — Direito do tra
balho
— Consignação em pagamento. Cliusula
potestativa pura
— Consignação em pagamento. Parceria
agrícola
— Contravenção florestal
— Crime de Imprensa
— Direito aeronáutico — Transporte su
cessivo
— Direito autoral — Ação declaratórla
— Direito do consumidor. Restrlçfiea A
venda em varejo
— Dúvida no registro imobiliário
— Embargos de terceiro
Fraude à
execução
— Embargos de terceiro — Oposição pela
mulher do executado
— Extorsão e roubo
— Falência. Protesto mal tirado
— Nulidade contratual
Contratos de
seguros em edifício de apartamentos
— Roubo
— Roubo. Resultado morte
— Servidão. Ação negatória
— Suprimento de Idade. Casamento de
menor raptada
— Sub-rogação de vínculos. Possibilidade
— Tráfico de entorpecente
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