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APRESENTAÇÃO
O INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO BRASIL orgulha-se
cm lançar o sexto volume de DIREITO CONCRETO, editado pela
Livraria Freitas Bastos.
Esta obra c a mais viva c palpitante vivência de [uízes de Direito
de primeira instância. E o Direito Concretizado através do labor diário
dos Magistrados que participam desta antologia.
O Desembargador FERNANDO WHITAKER DA CUNHA, um
dos mais belos exemplares da cultura literária e jurídica de nosso país,
empresta a inestimável contribuição, prefaciando o livro.
A coleção DIREITO CONCRETO passa a ser um barco de velas
soltas lançado ao mar. Um barco que leva um pouco de nós, tanto de
nós. Ouc vai por aí, nau de mercador, levando a mercadoria do Direito
c da Vida — e compartilhando com todos aqueles que, lendo cada
decisão, venham navegar por tantos conflitos humanos, absorvendo
dessa experiência profundas revelações da existência humana.
No cais, os amigos acenam para que esta obra faça boa viagem,
levando para muitos lugares as emoções que cada caso concreto aqui
encerra.
Janeiro de 1988

Cármine Antônio Savino Filho
Presidente do IMB
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PREFÁCIO
Laudo de Camargo, togado exemplar, por sua independência espi
ritual, em Notas cie um Juiz, livro clássico de sentenças que, rigorosamente, só encontra paralelo nos Casos Julgados, de Costa Manso,
admirável formação cartesiana, que nos deu, ainda, no gênero, Votos
e Acórdãos, escreveu haver interesse na publicação da matéria que
julgara, não só pelos casos forenses aventados, mas, outrossim, pela
solução indicada para os resolver. Ele próprio, cm outra conhecida
obra {Decisões, pág. 5), completou seu pensamento, afirmando que
seus decisórios refletiam “a identificação do magistrado com a função
exercida, podendo dizer que mais nada fez porque mais não lhe fora
dado fazer”.
Na realidade, os julgados, além de serem expressões lógicas e a
manifestação de uma inteligência e de uma sensibilidade, norteadas
pelos valores, são preciosos depoimentos para o Direito e para a His
tória, profundamente inseridos no contexto político. O juiz é a antena
que capta a inquietação social, em suas diversas nuanças, “traba
lhando-a", em função dos interesses coletivos, do qual é o guardião
supremo.
Pouco importa a variação de pontos de vista, na jurisprudência,
que “nada provam contra a existência da verdade jurídica", conforme
o eminente Manoel Carlos {Decisões, pág. V), porquanto o diálogo
e as controvérsias constituem seu clima natural, essencialmente polê
mico. É inegável a contribuição jurisprudencial para o conhecimento
jurídico, do qual é fonte importante, como demonstrou Fernando Pinto,
em oportuna monografia, não se podendo, evidentemente, negar o
vigor e a relevância da criação pretoriana, na evolução do Direito.
Prefaciando Primeiras Decisões, do saudoso Ernani Guarita Car
taxo, ponderou Cândido de Oliveira Filho que a Constituição de 1891
“já havia, no art. 59 § 2”, organizado a jurisprudência como verdaVII

deiro instiiuio dc ordem pública. E a reforma de 1926 completou-lhe
o arcabouço, criando o recurso extraordinário, com base na sua diver
sidade em torno da mesma lei federal". Por todas essas razões, compreend -se que juizes, além dos já mencionados, como Otaviano Vieira
(Casos Forenses), Afonso Penteado (Deeisões e Despachos), Castro
Rosa (Críticas c lulgados), Adalberto Garcia (Na liulicatura Cível) e
Oldemar Pacheco (Estudos de Direito Internacional Privado e Direito
Criminal), entre outros, tivessem publicado seus trabalhos forenses,
muitos dos quais abriram novos caminhos, na interpretação da lei e
na colocação dos problemas doutrinários. O mesmo significado tiveram as publicações de alguns Promotores, sobre Direito aplicado, ievantando questões c sugerindo soluções.
Os motivos pelos quais não mais se editam compilações de sen
tenças são, a nosso ver, dois: o aparecimento e o desenvolvimento de
excelentes repositórios de jurisprudência e a pletora do serviço judi
ciário que, de modo geral, torna impraticável decisões mais funda
mentadas, na abordagem de importante problemática. Todavia, o su
cesso científico-editorial que obteve a série Direito Concreto demonstra
que é possível reagir contra esses dois fatores, reunindo, como ocorre,
também, no sexto volume, sentenças de alto gabarito em matéria cível
c criminal (proferidas por magistrados representativos dc diversas partes
da Federação), que não deixam de refletir um momento sócio-histórico
do Direito em ação, daí provindo sua importância documental e cultural.
A jurisprudência, em parte considerável, surge de teses abordadas
pelas sentenças e encampadas ou rediscutidas pelos tribunais, não
sendo raros os acórdãos que, incorporando as terceiras, praticamente
são constituídos por elas, testemunhos importantes sobre graves ques
tões jurídicas que demonstram servirem os [uízes, a lei e a ordem com
idealismo e consciência de sua responsabilidade, que dignificam o
espírito e enobrecem o conhecimento especializado pelo humanismo
do sentimento democrático.
Fernando Whitaker da Cunha
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I — PARTE CIVEL

Comarca de Ituiutabu
Minas Gerais

AÇ\0 rOSSESSÓRIA — DIREITO PES
SUSPENSÃO DISCIPLINAR
SOAL
IMPOSTA /t SÓCIO DE CLUBE RE
CREATIVO — CARÊNCIA — MUTATIO LIBELLI — A ação possessória é
inidônea para a defesa de direito pessoal,
inerente ao status de sócio de clube re
creativo. — Inadmissível, após a citação
do réu c sem a respectiva anuência, a con
versão do pedido de tutela jurisdicional
possessória em ação ordinária de anulação
do ato punitivo que proibiu o sócio de fre
quentar, por tempo determinado, as de
pendências do clube.
(Sentença do Juiz de Direito Francisco
José LopeS de Albuquerque)

R.G. e outros, todos qualificados na inicial, ajuizaram AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE contra 1PE COUNTRY CLUBE, socie
dade civil recreativa com sede neste município, e o fizeram na quali
dade de “legítimos senhores e possuidores de ações proprietárias emi
tidas pelo requerido, sendo certo que as mesmas conferem-lhes os
direitos estatutários de voto, freqüências para usar e gozar das depen
dências sociais da entidade”.
Alegaram, em resumo, que a Diretoria da R., praticando ato de
puro revanchismo contra todos os sócios integrantes da denominada
chapa "Renovação”, entre os quais figuram os AA., aplicou-lhes a pena
de suspensão pelo prazo de 2 (dois) anos, por considerar ofensivo a
alguns membros daquela Diretoria o artigo publicado no jornal “Ci
dade de Ituiutaba”, edição de 12-03-83, véspera da eleição dos novos
diretores da sociedade.
3

A pena imposta aos Suplicantes teve fundamento em disposição
estatutária, mas “as críticas foram feitas contra chapa oficial de can
didatos c não contra Diretoria", o que evidencia, no entendimento dos
AA., a ilegalidade da punição, justificando, por si só, a proteção possessória reclamada na peça vestibular e assegurada pelo art. 499 do
Código Civil.
A fls. 35, nova petição dos AA., desta feita para pleitear a remessa
dos autos ao digno luiz titular da 2‘- Vara desta Comarca, alegando
conexão do presente feito com a ação ordinária proposta por A.O. e
outros contra a mesma sociedade.
Regularmente citada, a R. contestou, no prazo legal, a pretensão
dos AA., argüindo preliminar de impossibilidade jurídica do pedido,
ao fundamento de que não cabe ação possessória para a defesa de direi
tos pessoais, tais como os direitos inerentes à condição de sócio de
clube recreativo. Em abono desse entendimento, colacionou inúmeras
referências doutrinárias e jurisprudenciais à matéria deduzida como
prejudicial ao julgamento do meritum causae, indicando, a seguir, as
razões pelas quais se lhe afigura inexistente o suposto vínculo de cone
xão ou de continência entre a presente ação possessória e a ordinária
em curso perante o Juízo da 2^ Vara, entendimento que, diga-se de
passagem, mereceu acolhida por parte deste julgador. Quanto ao mé
rito, ressaltou que "para a aplicação da pena de suspensão foram obe
decidas todas as formalidades legais, em reunião regular da Diretoria,
que opinou pela penalidade mais suave, já que o caso era de eliminação".
Nos autos em apenso, dei pela procedência da impugnação do
valor atribuído à causa pelos AA., para fixá-lo em Cr$ 56.000 (trinta
e seis mil cruzeiros), valor correspondente a 24 (vinte c quatro) men
salidades devidas pelos sócios do clube a título de taxa de manutenção.
Tudo visto c examinado, passo a decidir, considerando que a
espécie dos autos comporta julgamento por antecipação, nos termos do
art. 330, I, do Código de Processo Civil. Ê que, embora os Suplican
instrução, sobreleva nos autos
tes tenham especificado provas para
uma questão prejudicial ao julgamento de mérito: a preliminar de ca
rência da ação, por impropriedade do pedido de proteção possessória
formulado na inicial.
Como bem salientou a R. em sua contestação, os AA. se equivocaram na escolha da prestação jurisdicional destinada a assegurar-lhes
o direito de freqücntar a sede social do Ipê Country Clube, tornando
sem efeito a pena de suspensão que lhe fora imposta pela nova Dire
toria da sociedade a que estão integrados.
4

A súplica inicial é mesmo inviável, juridicamente, na medida em
que reclama proteção a direitos eminentemente pessoais mediante tutela
jurisdicional de caráter possessório. A propósito, vale transcrever o
seguinte comentário de J.M. Carvalho Santos ao teor do art. 485 do
Código Civil, pela objetiva e sólida fundamentação com que o autor
se refere à incompatibilidade da doutrina de Rui Barbosa com a carac
terização legal da posse no direito pátrio:
“Em face dos termos do Código Civil, entretanto, não há amplia
ção que fora de desejar, porque, cm verdade, ao conceituar a posse,
no art. 485, o Código rcstringiu-sc ao 'domínio ou propriedade’, ou
sejam precisamente o domínio, os direitos reais que dele se destacam
e subsistem com vida própria e os demais direitos que, fazendo parte
do patrimônio da pessoa, podem ser reduzidos a valor pecuniário (.. .)
A questão, a nosso ver, fica bem elucidada nesta simples asserção, em
doutrina, a posse de direitos pessoais deve ser garantida e amparada,
mas. diante do texto expresso, do Código Civil, a nossa legislação não
acolheu com essa amplitude a defesa da posse dos direitos pessoais,
tendo-a restringido apenas àqueles direitos que fazem parte do patri
mônio da pessoa e, por isso mesmo, podem ser reduzidos a valor pe
cuniário". (Código Civil Interpretado, ‘•f1' cd., vol. VII, págs. 21/22).
Orlando Gomes, ao defender uma proteção mais ampla aos direitos
individuais, estabelece a ressalva de que isso “só será possível se tiver
por alicerce texto legal que conceitue a possp como o simples exer
cício de todo c qualquer direito, nunca, porém, naqueles sistemas legis
lativos que a restrinjam ao exercício do direito de propriedade, visto
que os direitos pessoais síricto sensu não podem ser objeto de pro
priedade”. (DIREITOS REAIS. cd. 1969, pág. 40).
A seu turno, Pontes de Miranda foi incisivo na análise crítica a
que submeteu a doutrina de Rui Barbosa:
"A posse recai sobre a coisa. Uma das confusões mais graves, c
ninguém errou mais a esse respeito do que Rui Barbosa, foi a de se
falar de posse de direitos reais c posse de direitos pessoais”. (TRA
TADO DE DIREITO PRIVADO, tomo I, pág. 81).
Acresce notar que os acórdãos transcritos na contestação eviden
ciam que também a jurisprudência dos nossos Tribunais já se firmou
no sentido de recusar a proteção possessória a direitos pessoais.
Por outro lado, dúvida não pode subsistir quanto ao caráter pes
soal dos direitos inerentes ao status de sócio. Reportando-se ao ma
gistério de Lehman (TRATADO DE DERECHO CIVIL, vol. I, pág.
671), Orlando Gomes observa, ao discorrer sobre os direitos indivi5

duais do" associado, que “decorrem da situação jurídica pessoal dentro
da associação duas classes dc direitos singulares:
1) direitos orgânicos;
2) direitos de valor”.
Entre os primeiros figuram os “de participar na estruturação e
administração da sociedade e, sobretudo, o de votar na assembléia
geral; os segundos, os direitos de utilização dos bens e instalações da
associação”. (QUESTÕES DE DIREITO CIVIL. ed. 1974, pág. 19).
São direitos pessoais dc valor, portanto, aquelas prerrogativas cujo
exercício está sendo recusado aos AA. pela nova Diretoria da socie
dade a que pertencem, como penalidade decorrente de infração a norma
estatutária que transcrevo a seguir;
«Art. 35 — Os sócios do Clube podem ser punidos conforme
prevê o que se enumera abaixo:
(. . ) d) ofender qualquer diretor, e não acatar as ordens da
Diretoria".
O que rcalmente objetivam os Suplicantes, como visto, é tornai
sem efeito a punição que lhes foi aplicada, para que possam voltar
a frequentar a sede social do clube. Reduzida a esses termos a questão
de direito a ser dirimida nos autos, força c convir que a ação própria
a que deveríam ter recorrido aqueles sócios nada tem a ver com a pre
tensão ajuizada. O caso dos autos desafia, a toda evidência, ação
ordinária de anulação do ato punitivo em tela.
A inviabilidade jurídico-processual da presente ação deflui, em
última análise, da. orientação pretoriana mais autorizada:
“AÇÃO POSSESSÓR1A - DIREITO PESSOAL - PUNIÇÃO
DISCIPLINAR — SOCIEDADE DESPORTIVA — A ação possessória é inidônca para a proteção de direitos pessoais. Ainda que admi
tido o controle dos atos da sociedade, praticados por seus órgãos pró
prios, só o abuso de poder ou a ilicitude de penalidade justificam sua
anulação”. (R. FORENSE, 229/116).
"SOCIEDADE CIVIL — CLUBE RECREATIVO — MESA CA
TIVA DE SÓCIO — DIREITO CANCELADO — INTERDITO PROIBITÓRIO — CARÊNCIA DE AÇÃO — Ao judiciário é vedado examinar o mérito das decisões de sociedade civil. O controle do Poder
Judiciário se limita ã verificação do aspecto formal do ato, a inobser
vância dos preceitos formais dos estatutos sociais. O exercício de direi
tos pessoais não pode ser protegido por interdito proibitório”. (R. DOS
TRIBUNAIS, 488/238).
.
Nem se diga que o erro é apenas dc forma c, como tal, justifica
a pretendida conversão de uma ação em outra, com o aproveitamento
6

dos atos processuais já realizados, por falta de prejuízo para a defesa
(art. 250, parágrafo único, do CPC). Tal pretensão esbarra em obstá
culo processual inarredável. qual seja, a disposição contida no art. 264
do mesmo diploma legal. Com efeito, admitir a alteração do pedido
de manutenção de posse para anulação do ato impugnado c negar
vigência à norma processual que veda a mulatto libelli após a citação
inicial e sem anuência do R.
Em face do exposto c tudo mais que dos autos consta, julgo ex
tinto o feito por serem os Suplicantes carecedores da ação possessória
ajuizada contra o Ipê Country Clube. Em consequência, hei por bem
condená-los ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
P.R.l.
Ituiutaba, 30 de junho de 1983.'
FRANCISCO |OSÊ LOPES DE ALBUQUERQUE
Juiz de Direito da 1? Vara Cível
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Poder Judiciário
Juízo de Direito da
Comarca de Surubim
Pernambuco

ANULAÇÃO DE CASAMENTO — Ca
samento nulo, contraído mediante erro es
sencial sobre a pessoa — marido portador
de impotência coeundi ou doença conta
giosa capaz de pôr em risco a saúde do
cônjuge. Negativa ao “debitum conjugalc". Configuração da incapacidade coeun
di. Procedência do pedido.
(Sentença do Juiz de Direito lones Figuei
redo Alves)(*)

qualificada a fls.........ajuizou uma AÇÃO ORDINÃRIA
DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO, sob fulcro do art. 219. Ill, do
Código Civil, contra C.L. DE A., com quem casada seis (6) meses antes,
ou seja, aos. 15-01-1978, fundamentando o pedido em erro essencial
cm que teria incidido quanto à pessoa do marido, desde que o cônjuge
não logrou consumar o casamento, negando-se ao “debitum conjugate
com injustificadas recusas de mantença de relações sexuais, tornando
obviamente insuportável a coexistência conjugal, e, caracterizando-sc,
com efeito, o erro moral.
Em histórico, diz a Autora que após o enlace, ela c o Supdo. via
jaram para São Paulo, onde, de logo, ficaram por uma quinzena, efe
tivamente separados, para somente depois instalarem o lar em seus do
mínios próprios. Adianta que "na noite de núpcias ficou surpreendida
com o comportamento de seu marido, pois o mesmo não a procurou
para ter com ela relação sexual”, e. instado a explicar tal desinteresse,
este procurou atribuir ao fato de encontrar-se acometido de doença

* Sentcnçn confirmada pela 2a Câmara Cível do Tribunal dc Justiça do
Estado dc Pernambuco. Des. Relator )osé Pessoa. Des. Revisor Gabriel Cavalcanti.
Unanimemente negou-se provimento ao recurso de ofício.
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venérca, asseverando que somente trinta (30) dias depois estaria em
condições adequadas ao relacionamento na esfera sextial.
Ocorre, todavia — acrescentou —, que findo o período do alegado
impedimento, o Supdo. continuou impondo-lhe indiferença sexual, o
que prolongou-se nos meses seguintes.
Acreditando transitória e não absoluta a impossibilidade do con
gresso carnal a A. solicitou-lhe submeter-se a tratamento médico para
a preservação de sua saúde c a adoção de meios terapêuticos eficientes
para a extinção rápida do mal venéreo de que alegava ser portador.
Para sua surpresa, o marido negou-se também a tanto. Determinou-se,
então, ele revelar que não tinha nenhuma doença venérea.
Este fato — arremata a Autora — deixou implícita a questão da
impotência para desate aos motivos das negações constantes aos jogos
sexuais do casal, por parte do marido, revelada na insensibilidade do
pretendido parceiro aos contatos sensuais/sexuais com a esposa, quan
do sob o mesmo teto; implicando, daí, obrigar-se a vir esta, em inteira
frustração conjugal, deixá-lo e requerer a presente ação anulatória de
seu casamento.
O réu foi regularmente citado, por via de precatória (fls. 18/19).
Em resposta de fls. 21, juntada aos autos da deprecação, o côn
juge adverso desabona a inicial, afirmando inverídicos os fatos alega
dos, admitindo, entretanto, portar o germen cia blenorragia. também
conhecida por gonorréia. Diante de saber-se contaminado de mal sexual
mente transmissível, argumenta o Supdo., cm seguida, abster-se do
congresso sexual para não expor o cônjuge ao contágio da moléstia
venérca, lembrando, inclusive, o que preccitua o art. 130 do Código
Penal vigente, cm que pune a ação de expor alguém a tal perigo e que
se consuma com a prática do contato sexual.
Nesse passo, alegou o Supdo. haver a Autora, porque privada de
vida sexual normal, torná-lo “alvo cie escárnio e cie destratamento”,
advindo daí um esfriamento nos seus sentimentos amorosos em relação
a ela, que não soube compreender e superar tal situação.
Finaliza a contestatória em afirmar que a A., passados os trinta
dias iniciais do casamento, furtou-sc ao débito conjugal, sem contudo
autorizá-lo entender tal fato como decorrente de frigidez sexual. Pro
testou por exames periciais médicos, julgando deverem ser feitos em
São Paulo porque o domicílio do casal.
Em réplica (fls. 28) a Autora desmereceu a contestação oferecida
por não expressar a verdade e em nada invalidando a inicial.
O despacho saneador é de fls. 29.
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Nele foram deferidas as provas cabíveis à espécie, principalmente
as perícias médicas para configurança do erro essencial, desde que seus
resultados importam em definição do “status virginitatis da Autora
c de anomalia física ou psíquica do Supdo. acaso existente, fatos sig
nificativamente relevantes ao mérito da causa. Foi nomeado perito do
Juízo o médico José Nivaldo Barbosa de Souza, com termo de com
promisso legal às fls. 38. Designou-sc audiência de instrução e julga
mento, expedindo-sé precatória para ciência do Réu e demais forma
lidades legais.
A Autora, cm petitório de fls. 33, elencou suas perguntas às perí
cias médicas, oferecendo rol individual a cada examinando, Autora e
Réu, inclusive, colocando cm seu devido grau de importância a neces
sidade de exames laboratoriais.
A carta precatória de fls. 41 e sgts. tem o réu devidamente citado
para a audiência instrutória (fls. 47) e para comparecer ao exame médico designado, neste Juízo.
Fixado o dia 04 de Julho para, cm consultório médico, ser reali
zada a perícia, e, cm considerando haver o Réu sido intimado para a
diligência apenas dois (2) dias antes da data afirmada (fls. 47v.), não
havendo indicado assistente técnico ou formulado quesitos, entendeu
este Juízo da conveniência de assinalar nova data para a realização das
perícias médicas, o que determinou em despacho de JIs. 50.
O réu, então, foi intimado em tempo hábil, como demonstra cer
tidão do meirinho em nova precatória expedida (fls. 62). Não com
pareceu à diligência para submeter-se aos exames periciais (fls. 58).
A perícia procedida na pessoa da Autora tem o respectivo laudo
lançado às fls. 55/56 concluindo ser a examinanda pessoa anatomica
mente virgem. O perito faz ainda, em resposta às demais quesitações,
esclarecimentos acerca da sintomatologia do mal vcnérco atribuído ao
Supdo., afirmando que o diagnóstico definitivo exigiría exame bacte
riológico da secreção uretral, e, ainda, na hipótese dos autos, um exame
dessa ordem, face decurso de tempo, tanto confirmaria como desmen
tiría processo blenorrágico à época dos esponsais, a depender apenas
do período em que contraída a doença e da forma de tratamento do
processo.
As partes foram intimadas do laudo pericial acostado aos autos
como certificado às fls. 65v. e 71v.
Designou-se, também, em simultâneo (fls. 65), audiência de ins
trução e julgamento.
Ocorre, entretanto, que a deprecação desatendeu o art. 343 § l9,
CPC, quanto à advertência legal para os efeitos da pena de confissão.
10

Ademais, verificou-se ainda que a precatória de fls. 41 e sgts. houve
de não ser cumprida em sua inteireza, por inocorrer intimações dos
advogados do Supdo. Daí, cm remissão ao saneadcrr, colocando-se ordem
no feito, determinou-se a intimação do patrono da parte adversa, e,
nesse passo, designou-se nova oportunidade pericial com objetivo de
permitir-se formulação de quesitos e assistente técnico por parte do
Supdo., e ainda este submeter-se a exame, para tanto devidamente inti
mado, e designando-se nova data de audiência instrutória e de julga
mento (fls. 76/77).
Retardo no cumprimento da deprecação ensejou a designação de
outras datas à perícia e à audiência de instrução.
Ordenado o feito, os ilustres advogados do Supdo. foram devida
mente intimados (fls. lOlv) e ainda o Supdo. (fls. 103v).
O Curador ao Vínculo, Defensor matrimonii, intervindo regular
mente, lançou às fls. 107 seu pronunciamento acerca do pedido, con
trariando a peça vestibular aduzindo não apresentar o Supdo. nenhum
defeito físico que o levasse à impotência instrumental, e por isso, de
vendo ser improcedente a ação.
A audiência de instrução e julgamento tem assentada de fls. 109/
111. O Supdo. c seus advogados foram ausentes.
A Autora, em prestando depoimento pessoal, ratificou os termos
do pedido prefaciai e narrou circunstanciadamente os fatos. Declarou
que casando-sc com o Supdo. não teve a receptividade esperada em
noite nupcial, e, ainda, no dia seguinte, quando o cônjuge subtraiu-se,
uma vez mais, ao congresso sexual. Em sucessivo, viajando para
S. Paulo, ali ficaram separados durante quinze (15) dias, por não disporem ainda de moradia, cada um em residência de parentes, para
finalmentc obterem a habitação conjugal. Situados então sob o mesmo
teto, perdurou a inércia do Supdo. em manter relacionamento sexual
com a esposa, afirmando a Autora que após cinco (5) dias de inteira
apatia veio o Supdo. admitir impossibilidade para o ato por achar-se
acometido de doença venérea.
Acentua a Autora que tal comprometimento alegado pelo Autor
demandou mais de quatro (4) meses, período em que passivamente acei
tou a situação enfrentada, importando, todavia, maior gravidade por
revelar o Supdo. nenhum interesse de ser assistido por médico para
combate à doença de que se dizia portador. Mais ainda, o Supdo. sempre
resistiu aos apelos eróticos, nunca estimulando-se a qualquer contato
sexual com ela, Autora, ou revelando sequer qualquer excitação;
demonstrando, ao contrário, completa aversão aos carinhos recebidos.
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Rccusando-sc a exame médico para a extinção da doença c não
consumando o casamento, o Supdo, frustrou-a de tal modo — arremata
a Autora — que a única solução que se apresentou, após quatro (4)
meses de expectativa conjugal, foi a de convencer-se em definitivo tra
tar-se seu esposo de pessoa impotente, por isso preferindo retornar
à casa dos seus genitores (fls. 109/110).
As testemunhas arroladas pela Autora comprovam a separação
ocorrcnte, em torno de cinco (5) meses ap<V
casamento, quando a
Autora retornou, sozinha, ao município (fls. c iis.).
Nos debates orais produzidos em seguida (fls. Ill) a Autora sus
tentou procedente a inicial, máximc do silêncio do Supdo. que não
produziu a prova dos fatos que alegou. A insatisfação ao dever conju
gal. salienta, resultou devidamente comprovada pericialmente, apre
sentando-se a Autora virgem. O Curador ao Vínculo, por seu turno,
expressa improcedente a ação em seus fundamentos legais porque a
incapacidade sexual impeditiva à consumação do casamento era tran
sitória, não significando o Supdo. padecer de impotência instrumental.
A doutra Promotora Pública, também manifestando-se, afirmou que
“o simples jato da permanência da virgindade de uma esposa que manteve convívio matrimonial, de dias, semanas e meses, implica 'até prova
em contrário em impotência do marido".
Finaliza ponderando que se a impotência masculina é causa para
anulação do casamento também o é a doença venérea quando disso
não se faz ciente o outro cônjuge antes da realização do casamento,
como preconiza o art. 2/9. Ill, in fine, do Código Civil, pelo que opi
nou pela procedência da ação.
Está feito o relatório.
Passo ao decisum.
Trata-se a presente de ação ordinária de anulação de casamento,
com esteio na ocorrência de erro essencial sobre a pessoa do outro côn
juge. cm conformidade ao que estatui o art. 219, III do Código Civil.
Discorre a Autora, cm fundamento do pedido, que o Supdo. não
consumou o casamento, enganando-se ela a respeito das condições ele
mentares de virilidade normal do cônjuge, que malgrado mais de qua
tro (4) meses viverem sob mesmo teto, revelou inaptidão para manter
consigo relações sexuais e procurou justificá-la sob o manto de uma
doença venérea, que acaso ocorrente, também não procurou diligenciar
a cura.
A inaptidão do marido para realizar a cópula tem sido afirmada,
sem discrepância, pela jurisprudência, como significando impotência
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através da certeza moral que é gerada diante da virgindade permanente
da esposa.
Assim, é:
“A convivência de casal jovem, durante período relativamente
longo, sob o mesmo teto e sobre a mesma cama. permanecendo in
tacta a mulher, demonstra por si a inaptidão irremediável do ma
rido para realizar a copula" (Rev. Tribs. 351/639); (Rev. Fo
rense. 158/705)
É fato absolutamente certo, nos presentes autos, que o Supdo. não
logrou manter relações sexuais com a Autora, quer na noite de núpcias,
quer no período subseqüente e durante todo o período em que com
cia coabitou, até que a Autora deliberou dele separar-sc. Não se consumou , destarte, o casamento, tanto assim que a perícia médica declara, um ano e cito meses- depois do casamento, haver a Autora se
apresentado virgem ao exame médico que veio de ser realizado no
curso da causa.
O Supdo. mostrou-se incapaz dc praticar a união carnal com a
esposa. Exagerada emotividade?
Segundo a Autora, jamais tentou o marido possuí-la. Qual a causa
inibitóriaV
Ao lado da presumida impotência cceundi ou instrumental, colocam-sc nos autos como motivo da sistemática recusa do Supdo. ao debiturn conjugalis a circunstância de achar-se ele portador de mal venéreo,
tal como informa em peça contestatória de fls. c alude ainda a Autora
em seu depoimento (fls. 109/110).
Importa ressaltar, in casu. que essa circunstância preexistiria ao
casamento, e como moléstia transmissível, apresentando fases de cura
aparente, mesmo a exame bacterioscópico, teria inibido o réu ao con
tato sexual com a esposa. É o que disse, em contestação.
Diante dessa circunstância, impedimento transitório, convém des
tacar então que seria tão certo encontrar-se o Supdo. acometido do
mal. antes do casamento, como ciente desse jato para albergar a rccusa peremptória de mantença de congresso carnal.
Nessa hipótese, o mal teria sua evolução e estágio próprios c
definidos a estabeleeer certeza de sua existência, enfalizando-se assim
pelo corrimento uretral, caracterizando-se, destarte, pelo ardor à micção
e pela intensa secreção amarelada (pus) na uretra.
Vai, daí, a imposição de repouso sexual associado aos meios tera
pêuticos eficazes como medida para a extinção rápida da doença, como
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motivo de sua abstinência sexual com a Autora, assentada ainda na
necessidade de não expor o cônjuge ao contágio venéreo.
O raciocínio da argumentação parecería correto nãc tosse c pe
ríodo exacerbado de coabitação sem união sexual; pois que sujeitandose o Supdo. a tal abstinência e mais com a terapêutica adequada à base
de procaína, sulfa e tiofenicol, estaria, evidentemente, em curto prazo,
apto à união sexual com a sua mulher, mesmo porque a infecção
gonocócica. como dito antes, apresentaria fases de cura aparente em
regressão do processo.
Esse entendimento se aperfeiçoa na medida em que. assim não
se verificando, tcr-se-ia a gonorréia cm sua fase aguda ou crônica, po
dendo então ser causa de uma síndrome de insuficiência sexual masculina que nada mais é do que a impotência, como mecanismo de
inibição psíquica.
Qualquer das hipóteses, todavia, não resultou provada pelo Supdo.,
porque não se sujeitou a exames laboratoriais de secreção da uretra,
e. sequer instruiu a sua contestação com receituários médicos, ates
tados ou quaisquer outros documentos pertinentes a comprovar o ale
gado mal venéreo. Ressalte-se, ademais, que a presente ação foi pro
posta cm )uízo quando a Autora não tinha ainda completados seis (6)
meses de matrimônio.
Não permitiu-se, outrossim, o suplicado, à perícia médico-judicial
determinada. Tal exame elidiría, caso realizado, prováveis outras causas que pudessem levar a um estado de impotência a exemplo de
sequelas resultantes de traumatismos diretos ou indiretos, e poderia
apontá-lo, afinal, um indivíduo clinicamente normal.
Não se justificou, desse modo, sua coitofobia. Nenhuma prova jez
para justificar isentar-se do ato sexual conforme alegou na contestação.
Acresce que sobre não fazer assim prova de seus impedimentos
copulatives, a virgindade da mulher constitui prevenção fortíssima de
uma incapacidade cccundi por parte do Supdo., pessoa que subsiste
controvertida quanto às sugestões do sexo. Isto porque deflui do laudo
pericial irretocável a afirmação de ser a Autora virgem enquanto que
a prova não soluciona ter sido o Supdo. pessoa portadora de doença
venérca, razão alegada para não haver consumado seu casamento.
O Supdo., nas primeiras noites nupciais e tampouco nas demais
não exerceu o jus in corpus, mesmo que limitando-se a atos prepara
tórios, jogos de sensualidade em ritual do amor. Manifestou, sem con
trariedade alguma nos autos, desapreço para o amplexo conjugal, o
que levou a mulher à desesperação desde que, conforme confessa,
procurou estimulá-lo ao coito, sempre.
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Frustrada a realização dos fins matrimoniais e tornada a vida em
comum insuportável, tem-se como configurada a impotência coeundi do
cônjuge varão, afirmando-se de caráter permanente ao tempo em que a
Autora resultou, findos mais de quatro (4) meses de vida em comum,
inteiramente virgem.
Compreende-se na expressão defeito físico irremediável a impo
tência cceundi.
Tanto pode ser relativa ou absoluta; congênita ou adquirida: ins
trumental ou funcional; morfclógica cu de origem psíquica; psicossomútica ou psiconcurótica (Rev. Tribs. 270/25,3). Pouco difere. Todas
as hipóteses permitem a declaração de anulação do casamento, e isso
por ser o mais grave dos defeitos físicos masculinos, "prejudicando
aquela efetiva união dos cônjuges em que se encontra a essência do
casamento
A situação está contemplada nos arts. 218 e 219, 111, do Có
digo Civil.
Não houve entre os cônjuges nenhuma conjunção carnal com
pleta ou incompleta. Dcflui disso tudo o caráter irremediável do
defeito físico ignorado pela Autora. Os fatos nos autos não estão
controvertidos. A preexistência de doença venérea como óbice tem
porário é mera ficção, oferecida pelo Supdo., que em momento algum embora reiteradamente intimado, veio comprovar no curso da
ação. Declinou inclusive de comparecer a depoimento pessoal, pelo
que se lhe comina pena de confesso, e assim sendo, confessa a matéria tacitamente articulada no libelo, servindo tal conlissao em prova
plena favorável à autora.
Sua desobediência ao exame ordenado, isentando-se. sponte sua.
de submeter-se à perícia médica, quando a medida instrutória res
guardaria seus interesses, também favorece aos reclamos da Autora,
porque não fez comprovar o motivo transitório de sua resistência
sexual no casamento.
Mesmo que admitida fosse a doença venérea, cm compasso das
alegações do Supdo., aparece inexplicável desinteresse de submeter-se
perante médico a tratamento especializado, e. ainda que tivesse de
fato sido tratado, há de se convir, doutro turno, que “o mal suscetível
de cura, que não é curado, é mal incurável", importando a própria
doença venérea, alegada pelo Supdo., cm moléstia grave e transmissível,
por contágio, capaz de pôr em risco a saúde do cônjuge ou de sua
descendência, implicando também em fato bastante para configurar o
erro essencial.
15

Forçoso torna-se concluir que estão presentes os pressupostos ge
néricos e específicos do pedido.
Os pontos controvertidos e essenciais tiveram apreciação segura.
Pelos resultados de exame pericial a Autora e examinando é virgem,
provando-se, de plano, que o casamento se frustrou à míngua de sua
consumação, Os exatos fundamentos da petição foram trazidos aos
autos no curso da ação.
Ora, se o casamento não se consumou por faltar capacidade se
xual ao Supdo. claro está que ele se emitiu para com a Autora de
ato essencial no casamento, um dos deveres à comunidade matrimonial
de vida que flui da natureza do instituto, plena convivência tradu
zida na igualdade orgânica de que fala o Direito alemão, segundo 1IANS
DOLLE (" L'Egalilc de 1'Homme et de la Femme dans le Droit de
Ia Famille”). Nesse sentido, o direito francês ensina, por igual, que a
coabitação não implica tão-somente, entretanto, em comunidade de
habitação, como proclama JEAN CARBONNIER (“Droit Civil — La
Famille”), in verbis:
“e’est encore traditionnelement une manière pudique dc designer
les relations sexuelles (arg. a. 312 fine), qui constituent le devoir
conjugal par excellence (debitum conjugale).
Buscando elucidar sobre os fins do casamento, MARCEL PLANIOL chega a afirmar que “au fond, le mariage n’est pas autre chose
que 1’union sexuellc de 1'hommc et de la femme
", elevado à digni
dade de contrato pela lei e de sacramento pela religião, o que. em
verdade, convenhamos, é um exagero, servindo, entretanto, para ilus
trar que a união sexual é um dever conjugal por excelência (“Traité
Élcmentaire de Droit Civil").
Todos os autores franceses se referem ao débito conjugal como
imanente na convivência dos esposos, ao lado da coabitação.
Embora literalmente se entenda por coabitação o habitar sob o
mesmo teto, juristas italianos como FERRARA, IEMOLO e CANG1,
entre outros, incluem nesse dever as relações sexuais por serem suas
normais consequências, como adverte FERNANDO SANTOSUOSSO em
sua obra II Matrimônio e il regime patrimonial delia jamiglia. Tanto
a coabitação vem significar a relação sexual que o próprio art. !'57
do Código Civil italiano vem reconhecer que existindo ela, cessam os
efeitos da sentença de separação. Segundo pondera FRANCISCO
MESSINEO (Manuale di Diritto Civile e Commerciale), a coabitação
importa o dever dc prestar o ato conjugal, como, do mesmo modo.
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leciona ARNALDO BERTOLA no Novíssimo Digesto Italiano (pág.
397), ao afirmar que a coabitação compreende, ainda, além do mero
viver sob o mesmo leio, o direito a mútuas prestações sexuais, ou
seja, a cominunio tori.
Numa visão do próprio Ccdex /uris Canonici (1917) que substi
tuiu o Corpus /uris Canonici (1582), o conceito de matrimônio é
aquele de união legal de um homem c uma mulher, elevada por
Cristo a Sacramento, para a comunhão de vida recíproca c perpétua,
não só espiritual, mas também corporal.
Embora pondere São Tomás de Aquino que a cópula não se
apresente como elemento essencial, certo é que "passa a ser. no en
tanto. um seu elemento integrador, pelo cpial o ato recebe como que
uma maior estabilidade", entendimento que decorreu de influência da
escola bolonhesa de que discípulo Magistcr Rolandus. depois Papa
Alexandre III (1119/1181). que em uma de suas decretais, deixando
a matéria indene de dúvidas, assim se expressou:
"Ratum est matrimonium verum. sed non absolute indissolubile,
nisi consumatum."
"O matrimônio consumado é verdadeiro, mas não absolutamente
indissolúvel, se não consumado".
Na terminologia canonística ocorreu a hipótese do Canon 1.083
do Codex de 1917, hoje inteiramente reformado.
Assentado o direito comparado, bastante será acrescentar que a
palavra ccabitar em nosso direito encontra-se significando manter tam
bém relações sexuais. Lembra-se, por exemplo, o parágrafo único do
art. 319 do Código Civil, depois revogado pela Lei 6.515.
/. DO AMARAL GURGEL. cm sua obra Desquite. enfatiza que:
"a coabitação de que fala o Código é a vida em comum do marido e
mulher, em toda a sua plenitude, "duo in carne una". No ato ou es
tado de duas pessoas que habitam juntas, segundo os próprios léxicos,
significa mesmo o ato da realização sexual. Deflui tudo isso de um
entendimento e ensinança comuns:
"o matrimônio se origina da evolução do impulso sexual", ou me
lhor. verdadeiramente se basilica nesse impulso, como acentua TH. H.
VON DE VELDE em sua obra "O Matrimônio Perfeito":
“as pessoas normais procuram na vida conjugal a estabilidade na
qual encontram a satisfação biológica de suas emoções e instintos ao
passo que já é uma anormalidade o não procurá-la e o não conservá-la".
como adverte |. ALVES GARCIA em seu compêndio de psiquiatriapsicopatologia geral.
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Se o casamento assenta suas bases no impulso sexual, se tal ati
vidade é imanente na convivência dos esposos que coabitam, trata-se
dc “direito de um que ó dever do outro".
Com efeito, a impotência coeundi está configurada ao tempo que
é fato nulificador do matrimônio, que se frustra com a incapacidade
para a relação sexual.
De fundo psíquico, pouco relevo tem sc unicamente ou não à
pessoa da Autora.
O casamento “não se consuma apenas com a falta de um fato
instantâneo: a cópula na noite nupcial e a perda da virgindade femi
nina". Ao contrário: o casamento é um estado permanente.
O que importa é reflexo dos fatos na realidade do casamento.
No caso sub examine, a Autora permanece virgem, e este fato tem
a devida repercussão no seu casamento, porque fere sua realidade
substantiva. Inaproveita, por isso, para as conclusões, necessidade de
saber-se ao certo se a impotência masculina, ou seja, a incapacidade
do Supdo. para copular com a Autora, cm prolongados quatro (4)
meses de coabitação, revela-se física, funcional psicológica ou pato
lógica (de natureza psíquica e somática). O que importa é o fracasso
de sua virilidade com a esposa e Autora.
Este fracasso está devidamente retratado nos autos e adquire es
pecial relevo na espécie, diante de que o Supdo. não o contrariou
de forma concludente o fundamentando em conformidade ao que
alegou na contestação.
Assim, não consumado o casamento, qual o interesse de mantê-lo
indissolúvel? Tenho aferido o erro em que incidiu a desafortunada
Autora, enganada em suas expectativas de vida conjugal e que exercita
toda jovem na edificação concreta de seus anseios de mulher.
isto posto, diante da prova produzida e do acima expendido,
do que o direito dispõe e do livre convencimento que formo, consta
tando plenamente configurado o erro essencial sobre a pessoa do ou
tro cônjuge, julgo procedente a presente ação de anulação de casa
mento proposta por I.V.M. eontra C.L. de A., com fulcro no que
dispõe o art. 218 c/c o art. 219, 111, ambos do Código Civil, o que
declaro por sentença para a produção dos seus efeitos legais, reco
nhecendo nula e de nenhum efeito a sociedade conjugal existente
entre ambos.
Ê dissolvida a sociedade, ex-vi art. 2?, II, da Lei 6.515.
Carrego ao Supdo. por princípio dc sucumbência, as custas pro
cessuais da presente ação e verba honorária que arbito em 20% (vinte
por cento) do valor atribuído à causa.
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É a decisão.
Submeto a presente à Superior Instância porque sujeita ao duplo
grau de jurisdição (art. 475, I, CPC).
Sem custas, desde que a Autora reside em Juízo sob a égide
da Assistência Judiciária.
A averbação da sentença, por inteligência do § 3^ do art. 100
da Lei 6.015, é determinação do Egrégio Tribunal de Justiça que
julga a ação em grau de recurso "cx-officio” procedida à vista de carta
de sentença subscrita pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do Colendo
Tribunal.
P.R.I.
Surubim, 25 de maio de 1983.
a) JONES FIGUEIREDO ALVES
Juiz de Direito
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ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NAS
CIMENTO — Embora a regra seja a pre
valência do primeiro assento de nasci
mento, em caso de duplicidade de registro,
cada caso tem a sua peculiaridade, de
vendo o juiz, considerando as circunstân
cias, determinar qual deles deve ser anu
lado.
(Sentença do Juiz de Direito Antonio
Sapucaia da Silva, transitada em julgado)
LUÍS LOPES DE MEDEIROS DUARTE NETO, brasileiro, ca
sado, estudante, residente nesta cidade, por intermédio de advogado
de ofício, promoveu Ação de Anulação de Registro de Nascimento
contra sua esposa, FERNANDA FIDELIS DOS SANTOS LOPES
DUARTE, articulando, cm resumo: que contraiu núpcias com a de
mandada, dia 13-07-1984, só tendo vivido juntos durante cinco meses,
de cuja união nasceu um filho, dia 15-06-1985. na cidade de Maceió;
que ao tomar conhecimento do nascimento do filho resolveu registráIo, o que fez nesta cidade de Atalaia, aos 12-07-1985, dando-lhe o
nome de Luiz Guilherme Fidelis Lopes Duarte; que sua esposa, por
outro lado, também registrou o menor, aos 15-07-1985, junto ao Car
tório do Registro Civil do l” Distrito de Maceió, com o nome de
Ademar Basilio dos Santos Neto; que como o filho do casal possui
dois nomes diversos e fora registrado em duas comarcas distintas,
haverá de prevalecer o primeiro registro, devendo ser anulado o re
gistro posterior, que trata do assento de nascimento de Ademar Ba
silio dos Santos Neto.
A petição inaugural veio instrumentada com a respectiva certidão
de casamento e as duas certidões de nascimento do menor.
Regularmente citada, Fernanda Fidelis dos Santos Lopes Duarte,
por advogada devidamente constituída, contestou a ação, argumen20

tando, em síntese: que ao ir para a maternidade mandara avisar à
família do marido, e este, apesar de já ter regressado do Estado de
Mato Grosso, para onde fora desde janeiro de .1985, não procurou
ter nenhum contato com a demandada para saber sobre o nascimento
do filho e tratar do registro do mesmo: que ante o silêncio do ma
rido, e de posse de uma declaração da Maternidade do Hospital Orto
pédico, localizada em Maceió, bem como a certidão de casamento,
dirigiu-se, trinta dias após o parlo, ao Cartório do Registro Civil do
1® Distrito de Maceió c procedeu o registro do nascimento do filho,
com o nome de Ademar Basilio dos Santos Neto; que para sua per
plexidade, dia 16-07-1985, um portador chegou à sua casa entregandolhe uma certidão do registro de nascimento do seu filho, declarado
pelo demandante, no Cartório do Registro Civil de Atalaia, sem ne
nhum entendimento prévio com a demandada, trazendo o nome de
Luiz Guilherme Fidelis Lopes Duarte; que fizera o registro de nasci
mento do filho, de acordo com os arts. 50 e 52, item 2®, da Lei
6.015/75.
A contestação veio instituída com a certidão de casamento: uma
declaração fornecida pela Maternidade do Hospital Ortopédico; a cer
tidão de nascimento de Ademar Basilio dos Santos Neto e a certidão
de batismo do mesmo.
Houve audiência de instrução c julgamento, após o despacho
saneador, tomando-se os depoimentos pessoais do demandante e da
demandada, dispensadas as testemunhas, a requerimento das partes.
Nas razões orais, como se vê do termo de fls. 25, o demandante
pediu a procedência da ação, a demandada pleiteou a sua improcedência, enquanto o representante do Ministério Público opinou em
consonância com o advogado do demandante, entendendo que, por
se tratar de duplo registro, deve prevalecer aquele que foi efetivado
primeiramente.
C o relatório.
Luiz Lopes de Medeiros Duarte Neto e Fernanda Fidelis dos
Santos Lopes Duarte casaram-sc no dia 13 de julho de 1984, c ter
minaram por se separar cinco meses após o matrimônio, estando Fer
nanda, então, com dois meses de gravidez.
Separados de fato, Luiz Lopes foi trabalhar e residir tempora
riamente no Estado de Mato Grosso do Sul. e, exatamente nesse pe
ríodo, nasceu em Maceió, na Maternidade do Hospital Ortopédico, o
primeiro filho do casal.
Segundo revela Luiz Lopes (fls. 23), dez ou quinze dias depois
do nascimento do filho retornou a esta cidade e, por intermédio de
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uma irmã da esposa c do próprio hospital em que esta deu à luz o
filho, colheu informes necessários para registrar o recém-nascido, fa
zendo-o no Cartório do Registro Civil desta cidade (fls. 5).
Trinta dias após o nascimento do filho. Fernanda Fidelis o registrou no, Cartório do I? Distrito de Maceió (fls. b). pois recebera
uma declaração da maternidade (fls. 15) informando que as crianças
nascidas ali devem ser registradas no citado cartório.
Assim sendo, o pai registrou o filho no Cartório do Registro
Civil de Atalaia, dia 12-07-1985. dando-lhe o nome de Luiz Guilherme
Fidelis Lopes Duarte, enquanto a mãe o registrou no Cartório do Io
Distrito de Maceió, dia 15-07-1985, com o nome de
' Ademar Basilio
dos Santos Neto.
À exceção do nome, ambos os registros guardam semelhança cm
todos os demais dados pessoais neles consignados.
Qual dos dois registros deve prevalecer?
O art. 50 da Lei dos Registros Públicos determina: "Todo nas
cimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro
no lugar em que tiver ocorrido o parto, dentro do prazo de quinze
dias, ampliando-se até três meses para os lugares distantes mais de
trinta quilômetros da sede do cartório".
O art. 52 da citada lei preconiza: "São obrigados a fazer de
claração de nascimento: 1?) o pai; 21?) em falta ou impedimento do
pai, a mãe, sendo neste caso o prazo para declaração prorrogado
por quarenta c cinco dias; 3”) ...”
É indiscutível, assim, que o registro que deve preponderar, no
caso em questão, é aquele declarado pela mãe, porquanto foi efetuado
no lugar em que ocorreu o parto (art. 50) e, a época do nascimento
do filho, o casal já estava separado de fato, podendo, conseqüentemente, a mãe substituir ao pai, posto que caracterizada a falia deste,
de acordo com o art. 52, item 2?. F. a interpretação lúcida e ponde
rada que se tira dos dispositivos legais reportados.
Embora a regra seja a prevalência do primeiro assento de nasci
mento, em caso de duplicidade de registros, vale sublinhar que cada
caso tem a sua peculiaridade. Tanto é assim que o Supremo Tribunal
Federal já decidiu, através do ERE-AgRg 77.873-SP, que “ a regra
não é absoluta, e a lei não comina de nulidade ao assento poste
rior, cabendo ao juiz, considerando as circunstâncias, decidir qual deles
merece cancelado" (in Rev. Trim, de jurisprudência, vol. 75, pág. 505).
No caso vertente, visando o interesse do menor, que deve sobrepor-se aos caprichos e idiossincrasias dos pais, c procurando evilarse-lhe problemas futuros, não sc pode ignorar, inclusive, que o mesmo
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foi batizado com o nome de Ademar Basilio dos Santos Neto, como
se constata da certidão de batismo de fls. 17, o que encaminha deci
sivamente para a manutenção do registro com igual nome, sob pena
de sérios e imprevisíveis transtornos na sua vida civil.
Por derradeiro, tenho que nenhum dos cônjuges agiu de má-fé,
senão impulsionados por meros caprichos ou propósitos inconstrutivos,
razão por que não descortino a necessidade de agir na conformidade
do que orienta o art. 40. do Cód. de Proc. Penal.
Diante do exposto, julgo improcedente a Ação de Anulação de
Registro de Nascimento proposta por Luiz Lopes de Medeiros Duarte
contra Fernanda Fidelis dos Santos Lopes Duarte, c, cm consequência,
determino seja anulado o registro de nascimento sob n° 20.706, de
vendo ser oportunamente cancelado, ficando mantido o registro sob
n9 48.608, o que decido com base nos arts. 50 c 52. item 2‘\ da Lei
6.015, de 51-12-1973, expedindo-se mandado ao cartório competente,
para a devida averbação, após o trânsito desta em julgado.
Deixo de aplicar o princípio da sucumbência, em relação ao de
mandante, considerando que o mesmo goza dos benefícios da assis
tência judiciária.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Atalaia, 12 de fevereiro de 1986.
ANTONIO SAPUCAIA DA SILVA
Juiz de Direito
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Segunda Vara Cível
Comarca de Magé
Proc. n? 317

COMORIÊNCIA — Se, após o acidente,
tedos os ocupantes do veículo sinistrado
são encontrados mortos, há que se atender
à presunção legal (art. 11, do Cód. Civil)
de que houve o jalecimento simultâneo,
principalmente se impossível, tecnicamente,
afirmar se alguma das vítimas morreu
antes ou depois das demais.
(Sentença do Juiz de Direito Antonio José
Ferreira Carvalho) (*)
SENTENÇA

NA1R TEIXEIRA ASSUMPÇAO, assistida por seu marido, OR
LANDO DE FREITAS ASSUMPÇÃO, qualificados na peça exordial,
requer a RETIFICAÇÀO DOS ASSENTOS DE ÓBITO de FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA LEUTHOLD, HENRIQUE GOMES
DOS SANTOS e de EDINA TEIXEIRA, registrados no Livro 32-C
do Cartório do l1-’ Distrito desta Comarca, os dois primeiros às fls. 159
e a última às fls. 160 (n^s 914, 915 e 916), aduzindo que, no dia
07-05-1982, na Rodovia Rio—Teresópolis, à altura de Magé, o auto
VW-Brasília placa ZZ-3042, dirigido por Francisco Alberto Teixeira
Leuthold, e onde também se encontravam Henrique Gomes dos Santos
c Edina Teixeira, chocou-se com o caminhão ‘'Mercedes-Benz” placa
VX-6286, daí resultando a morte instantânea dos ocupantes da “Bra
sília”; que segundo o registro da ocorrência policial, o acidente teria
ocorrido cerca das 08:10h do dia acima referido; que do registro
consta que uma guarnição do Corpo de Bombeiros compareceu ao local
para “sacar as vítimas das ferragens" e que os corpos foram reme*. Scnlènça que transilou em julgado sem recurso.
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tidos ao órgão competente para necrópsia; que o boletim de ocor
rência consigna 08:50h como hora do acidente, que não houve
testemunhas c houve três vítimas fatais: o condutor do veículo, Edina
Teixeira, e o outro passageiro que, naquela hora, ainda não havia
sido identificado: que o laudo dc exame do local informa que os
Peritos lá compareceram às 12:00 h. verificando a existência de 02
veículos acidentados c 03 cadáveres, sendo dois do sexo masculino,
c um do sexo feminino e que os cadáveres encontravam-se presos en
tre as ferragens, sendo de cor branca e idade avançada; que os exames
cadavéricos revelam que Francisco teve como causa-mortis “hemorra
gia intra-craniana”, fratura de crânio por ação contundente: Henrique,
csmagamento de crânio, por ação contundente: e, Edina, em razão
de lesões idênticas às sofridas por Francisco; que, em que pese todos
os passageiros do veículo terem falecido simultaneamente, cerca das
08:00 h, os assentos de óbito consignam que Francisco Alberto fa
leceu às 13:lOh, enquanto que os demais teriam falecido às 13:00h;
que a importância da retificação do assento de óbito de Francisco
está cm que se mantida a hora do seu falecimento como tendo sido
posterior à de Edina Teixeira, teria ele herdado alguns bens dela, e
conforme testamentos deixados, os teria transmitido a YEDDA GALLO
DOS SANTOS CARVALHO (qualificada na inicial); que nessas con
dições, deve, também, se retificar o assento de óbito de Edina, e o
de Henrique, para que conste que todos faleceram, simultaneamertte, às
08:1 Oh; que a Requerente é irmã, herdeira e invenlarianle do Es
pólio de Edina Teixeira. Requer a citação de Yedda, a oitiva do
Ministério Público c o acolhimento da sua pretensão, juntando os
documentos de fls. 6/33.
Às fls. 34 o Ministério Público pronunciou-se pelo acolhimento
da pretensão deduzida.
Yedda Gallo dos Santos Carvalho foi regularmente citada, como
se vê de fls. 37/47, apresentando contestação tempestiva (fls. 49/55).
juntando os documentos de fls. 56/86, alegando em síntese, prelimi
narmente, que a Requerente propôs idêntica ação, invocando o nome
do Espólio de Edina Teixeira, na l.“ Vara Cível desta Comarca, cujo
processo, por decisão do 2.” Grau de jurisdição, foi anulado a partir
de fls. 22, para que o autor emendasse a inicial, sob pena dc indeferimento; que a autora omitiu-se c veio novamente pleitear nesta Vara,
desobedecendo a coisa julgada, ou, se assim não fosse, ter-se-ia exe
cução de sentença: que este juízo é incompetente ralione materiae; que
havendo coisa julgada, impõe-se a extinção do processo, e que há.
também, litispcndência. Com relação ao mérito, aduz que o óbito de
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Francisco Alberto foi atestado por médico legista e o atestado é um
documento público, não sendo lícito recusar-se a ele, fé; que a causa
mortis de Francisco foi diferente da de Edina, e tem efeitos menos
imediatos que aquele, c que Francisco era muito mais novo que Edina;
que o pedido da Requerente é fundado em conjcturas. portanto,
inatendível.
A Requerente pronunciou-se sobre a contestação (fls. 89/91), di
zendo em síntese que a preliminar de coisa julgada improcede, eis
que no processo anterior houve alegação de carência de interesse e
legitimidade no procedimento, e que, embora considere improcedente
aquela alegação, preferiu a Requerente ajuizar esta ação, em nome
próprio; que o v. acórdão determinou a adaptação do pedido anterior,
sob pena de indeferimento da inicial, mas que, para afastar discussões
ajuizou este processo cm nome próprio, comunicando o fato no ou
tro processo, que foi encerrado; repele as alegações contestatórias re
lativas à incompetência, execução de sentença c litispendência; que,
quanto ao mérito, a contestação não é séria, que a causa mortis de
Francisco c Edina foi a mesma e as alegações são fruto de mera
elocubração, c reitera sua peça primeira.
Carmem Teixeira Gonçalves e seu marido, Percy Ribeiro Gon
çalves, Henrique Leuthold Júnior, Carolina Amélia Leuthold Barcellos
c seu marido, Ruy Pacheco de Barcellos, o Espólio de Maria Magda
lena Teixeira Lima e Oldemar Teixeira, requereram seu ingresso n.
pólo ativo da relação processual, com o placet da primitiva Reque
rente, na condição de assistentes litisconsorciais, alegando serem, tam
bém, herdeiros de Edina Teixeira.
O pedido foi autuado cm apartado e Yedda Gallo dos Santos
Carvalho a ele opôs-se, alegando faltar interesse jurídico aos postu
lantes, aduzindo não haver respaldo na lei para o ingresso deles na ação.
As partes não produziram provas, no incidente, tendo este sido
decidido (fls. 15 do apenso), e os postulantes admitidos como litisconsortes de Nair Teixeira Assumpção, não tendo sido interposto qual
quer recurso da decisão.
Às fls. 97v. o Ministério Público manteve o seu posicionamento
de fls. 54.
Foi determinado que a estes autos fossem apensados os autos
da anterior ação movida pelo Espólio de Edina Teixeira, o que foi
cumprido.
As partes especificaram provas.
Saneador, irrecorrido, às fls. 122.
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A audiência passou-se conforme o termo de fls. 134, tendo o
médico legisla prestado depoimento (fls. 135), ocasião .em que o pa
trono da Requerente e seus litisconsortcs requereram a procedência do
pedido, aplicando-se o princípio da comoricncia c a aplicação à contestante das penas de litigante de má-fé, enquanto que o patrono da
contestante reiterou as preliminares anteriormente argüidas, afirmando
que um documento público não pode ser alterado sem as cautelas
legais e que é inaplicável o princípio da comoriência. Requereu, se
acolhidas as preliminares, a carência de ação, se superadas elas, a
improcedência e, se vier a ação a ser julgada procedente, que se aplique
ao médico legista o disposto no art. 40 do Código de Processo Penal.
O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido, considerando
que as três vítimas do acidente tiveram morte instantânea.
Em seu depoimento, o médico legista informa que não sabe a
hora em que ocorreu o acidente; que não lhe seria possível afirmar
se uma das vítimas faleceu antes das outras; que o horário indicado
na guia é o da remoção dos cadáveres; que todas as guias dão como
hora provável da morte, 13:00h; c que. pelas lesões sofridas, as
mortes se dariam independentemente de idade ou sexo.
Cumpridas demais determinações, com a juntada de documentos,
foram os autos selados c preparados, e vieram-me conclusos.
Relatados, DECIDO:
Argúi, preliminarmente, a contestante Yedda Gallo dos Santos
Carvalho a existência de coisa julgada, de litispendência, de execução
cie sentença (sic), e a incompetência absoluta deste Juízo,
Apreciarei todas.
Inicialmente examinarei a questão prejudicial de res judicata.
Segundo o nosso Diploma Processual vigente, verifica-se a coisa
julgada, quando se reproduz idêntica ação anteriormente ajuizada, ex
plicitando que idêntica é a ação quando tem as mesmas partes, a
mesma causa patendi e o mesmo pedido.
A ação anteriormente ajuizada, ab initio, não tem as mesmas par
tes. O autor dela é o Espólio de Edina Teixeira, e não Nair Teixeira
Assumpção. Como se não bastasse, aquele processo foi julgado ex
tinto, sem julgamento do mérito, c, somente quando existe uma sen
tença de mérito é que pode existir a coisa julgada material.
No outro processo existe coisa julgada formal, cm relação ao
Espólio de Edina Teixeira, o qual, até, dentro de certas condições,
poderia renovar o pedido. Nada obsta, portanto, que Nair propusesse
esta ação. Rejeito, portanto, esta prejudicial.
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Pelas mesmas razões acima expostas, rejeito também a quaestio
relativa à lilispendência.
A "preliminar" de “execução de sentença”, principalmente quando
as partes, na ação anterior, não são as mesmas, dispensa adjetivos.
Aliás, é até difícil de ser atendida.
Finalmente, em preliminar, argúi a contestante a incompetência
absoluta, ralione maleriae, deste juízo. De acordo com o que dispõe
o art. 146, parágrafo único, alínea “b”, do C.O.D.J.E.R.j., possui este
juízo competência privativa para processar e julgar feitos relativos ao
Registro Civil. Afirmo, pois, a minha competência, e rejeito a preli
minar argüida.
Superadas as prejudiciais e preliminares, adentro ao meritum
causac.

Pretendem, a Requerente e os seus litisconsortes no pólo ativo
da relação processual, a retificação dos assentos de óbito de Francisco
Alberto Teixeira Leuthold, Henrique Gomes dos Santos e Edina Tei
xeira, com relação ao horário da morte deles, e demonstrando o seu
interesse, como herdeiros de Edina Teixeira, afirmando que os três
faleceram simultaneamente, cm um acidente automobilístico, por volta
das 08: lOh, c nos assentos de óbito constou que o primeiro fale
cera às 13:10h, e os demais às 13:00h, o que seria impossível,
pois que muito antes disso os corpos de todos eles foram retirados
sem vida das ferragens do automóvel sinistrado.
Yedda Gallo dos Santos Carvalho, com legítimo interesse na ma
nutenção dos assentos de óbito como ora se encontram, vez que. mor
rendo Francisco posteriormente a Edina seria beneficiária no testamento
dela, contesta a pretensão, tão-somente alegando a fé pública dos ates
tados de óbito c que a causa mortis de Francisco foi diferente da de
Edina, que era bem mais velha que ele, Francisco, sendo assim plausí
vel que tenha ele falecido posteriormente a ela.
O Ministério Público, em audiência, externou a sua opinião no
sentido de que, cm razão das lesões sofridas, todos os de cujus tive
ram morte instantânea, opinando pela procedência do pedido, c o de
poimento prestado pelo médico legista é bastante esclarecedor.
É farta a documentação comprobatória de que nenhum dos três
poderia ter falecido às 13:00h, ou às I3:l0h. mas, sim, muito an
tes disso.
O que é mais plausível é que todos eles tenham falecido logo
após o acidente, ou seja, às 08:00h e alguns minutos.
Não houve testemunhas oculares do indigitado evento, e o patrulheiro rodoviário, o primeiro a chegar, já encontrou todos mortos.
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Estatui o art. 11 do nosso Código Civil:
“Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasiao, nao
se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos ou
tros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.”
O nosso Código abandonou a vetusta doutrina do Direito Romano,
bem como as presunçocs estabelecidas no Código francês, segundo o
qual há a presunção de que, em casos como o presente, supoe-se que
a mulher morreu primeiro.
A presunção existente no nosso Código c de caráter geral, c
nao comporta exceções. Prevalece sem distinguir sexo, idade, saúde
ou enfermidade.
Por outro lado, o médico legista, ao prestar o seu depoimento,
esclarece:
“que pelas lesões verificadas não lhe seria possível afirmar se
alguma das vítimas veio a falecer antes ou depois das outras;
que em casos como o presente, em regra se coloca a mesma hora
da morte para todos; que não sabe explicar o porque da dife
rença dos 10 minutos no assento de óbito de Francisco Alberto,
podendo ter ocorrido algum lapso” (tis. 135).
Considerando a dinâmica do evento e a farta prova colhida nestes
autos, dúvida não há que todos os três, em realidade, faleceram às
08:lOh (oito horas e dez minutos) do dia 07 de maio de 1982.
EX POSITIS, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando
Registro
Civil competente que proceda as retificações nos assentos
ao
de óbito de FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA LEUTHOLD, HEN
RIQUE GOMES DOS SANTOS e EDINA TEIXEIRA, registrados,
respectivamente, sob os n^s 914, 915 e 916, os dois primeiros as
fls. 159 e a última às fls. 160, todas do Livro 32-C do Cartório de
Registro Civil do 1? Distrito desta Comarca, para fazer constar que
todos os três faleceram às 08: lOh (oito horas c dez minutos) do dia
07 (sete) de maio de 1982 (mil novecentos c oitenta e dois). Condeno
a contestante no pagamento das despesas processuais e em honorários
advocatícios que arbitro em Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), va
lores esses corrigidos na forma da Lei n9 6.899, de 1981.
Publique-se. Rcgislre-se. Intime-se.
Magé, 30 de dezembro de 1985.
ANTÔNIO |OSÊ FERREIRA CARVALHO
Juiz de Direito — Mat. 01/7562
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Juízo de Direito da
Quarta Vara Cível
de Niterói
Cartório do 12? Ofício
Proc. n” 24.012

"EMENTA: Colas condominiais. Natureza
Jurídica. Inteligência do art. 4,-‘. parágrafo
único, da Lei 4.591/64. Alienação da
unidade após o vencimento da dívida e
antes da propositura da cobrança, a pre
texto de ser propter rem a obrigação. A
natureza do vínculo jurídico-real das obri
gações de pagamento de cotas condomi
niais não impede que o condomínio pro
mova a ação, se o ato translativo operouse após o vencimento da dívida. A obri
gação propter rem não pede, assim, ser
considerada, em desfavor do credor”.
(Sentença do Juiz de Direito Luiz Fux) (*)

1. O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JARDIM DAS AMEN
DOEIRAS propôs a presente ação suieita ao procedimento sumaríssimo, em face de INCASA INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO S/A, visando a cobrança de cotas condominiais
em atraso, devidas pela incorporadora, por que ainda não alienadas
as unidades mencionadas na inicial.
2. Pediu, então, a autora a condenação da ré no paqamcnto
do principal; que à época da propositura montava em Cr$ 2.549.657.00
(dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinqüenta e sete cruzeiros), mais juros, multa, correção monetária pre
vista na convenção, bem como as cotas vincendas. Anexou para esse
fim, junto à inicial de fls. 02/04, os documentos de fls. 06/154.
3. Instado a providenciar a prova de que a ré ainda era pro
prietária das unidades mencionadas na inicial, o autor juntou os do
cumentos de fls. 157/159.
*
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Decisão transitada em julgado.

4. Às fls. 156, o condomínio ressaltou que no RG1 as unidades
603 e 803 do bloco I e 604, 701, 702, 801, 901, 1.001. 1.002, 1.003,
1.101, 1.102, 1.202, 1.402, 1.501, 1.601 e 2.103, do bloco II. ainda
constavam em nome da ré, e que as cotas das demais unidades, vale
dizer: 703, 802, 903, 1.303, 1.404, 1.802, 2.202 do bloco I, referiam-sc ao período anterior à alienação das mesmas pela suplicada
(fls. 157/159).
5. Antes da citação e da audiência, anexou o autor prova do
vencimento de outras cotas no curso da lide, bem como de taxa extra,
devidamente aprovada, pela AGE de 09/11/83 (fls. 169/283).
6. Realizada a audiência, a conciliação não obteve êxito, razão
pela qual as partes ratificaram os pedidos respectivos, de acolhimento
e rejeição da demanda.
Na sua resposta, aduziu a ré que:
a) Não era de sua responsabilidade o débito dos apartamentos
802, 903, 1.303, 1.404, 1.802 c 2.002 do bloco 1. porque os meses
subseqüentes encontravam-se regularmente pagos, assim também acon
tecendo com o n? 804 do bloco II.
b) que impossível a cumulação da multa com os honorários.
c) que a correção monetária, na forma da Lei 6.899/81, só in
cide a partir do ajuizamento, nunca antes.
Relatados, decido.
Confrontando-se a petição inicial, o documento de fls. 157/159
e as guias anexadas, verifica-se que o condomínio autor somente pretende cobrar nestes autos a dívida da ré, esta, na qualidade de pro
prietária. Observe-se que, com relação às unidades alienadas, respeitou
o condomínio como data limite da cobrança o registro da compra c
venda a terceiros. Assim procedeu cm face da natureza jurídico-rcal
da obrigação exigida neste processo.
Consoante é sabido, por força do que dispõe o art. 4?, pará
grafo único, da Lei 4.591, a obrigação pelas despesas condominiais
é propter rent ou ambulatorial. Desta sorte acompanha o imóvel, nas
maos de quem quer que o detenha, a título de dominus.
Contudo, a natureza propter rem da obrigação não pode gerar
qualquer situação prejudicial ao credor, nem mesmo impor-lhe um
plantão à porta do Registro de Imóveis. Isto porque a natureza da
deva mover a
obrigação não indica, necessariamente, que o credor
—
ação em face do adquirente. se à época do vencimento da dívida a uni
dade à qual vincula-se a obrigação ainda não estava alienada. Nessas
hipóteses, permitimo-nos entrever na mecânica da obrigação propter
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rem. a faculdade que surge para o credor, cm postular contra o alienante. ou o atual adquirente.
Percorrer-se caminho diverso é permitir que o verdadeiro devedor
exonere-se do cumprimento da obrigação já vencida, só pelo fato de
ter cedido o débito que adere à coisa.
Repise-se: a obrigação é propter rem. no sentido da seqüela
acompanha a coisa, mas não significa que o credor não possa cobrala do devedor, no momento mesmo do vencimento da prestação. Ra
ciocínio inverso favorecería o devedor que no dia anterior à propositura da ação para cobrança das cotas condominiais, há muito ven
cidas, alienasse o imóvel, sem que desse inclusive lemno hábil ao autor
para cientificar-se das alterações no Registro Imobiliário.
Impõe-se, ainda, considerar, à luz da resposta do réu. oue todas
as parcelas ora exigidas juntamente com as cotas condominiais estão
contempladas na Convenção de Condomínio e autorizada por Lei
(art. 12 e § 3? da Lei 4.591/64).
É evidente que os honorários serão os fixados na sentença, como
consectário da sucumbência, não constando qualquer parcela desse dé
bito nos recibos e no demonstrativo (fls. 24/50).
Quanto ao pagamento alegado, não se fez nos autos qualquer
prova do seu adimplemento, restando tao-só a resposta, sem anexos,
de fls. 284/285. Ademais, as parcelas cobradas referem-se à data em
que a ré ainda era titular das unidades mencionadas no item 02 da
contestação, por isso que, extensivo a esse argumento, o que se expendeu quanto à obrigação propter rem.
A conta de fls. 292 não atende aos objetivos do Juízo, por que
não pormenorizada, e em face da existência de obrigações vincendas.
Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a
ré ao pagamento do principal reclamado na inicial, bem como as
parcelas vincendas, acrescidas dos juros de mora, custas processuais,
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, c cor
reção monetária, na forma da Lei 6.899/81.
P.R.I.
Niterói, 23 de abril de 1984.
LUIZ FUX
Juiz de Direito
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6” Vara Cível da
Comarca da Capital
Proc. n“ 1.629

Direito Autoral. Obra Cinematográfica.
Proteção.
(Sentença cia Juíza de Direito Lia Pantoja
Milhomens)

SENTENÇA
VERA FREIRE MACHADO ajuizou ação ordinária de proteção
de direitos autorais contra CRYSTAL CINEMATOGRÁFICA I.TDA.,
ambas já qualificadas, requerendo a condenação da ré ao pagamento
de danos morais à autora, alegando, cm síntese, que, sendo Monta
dora. foi contratada pela suplicada para montar o filme "DAS TRIPAS
CORAÇÃO”, produzido pela última, tendo como Diretora a cineasta
ANA CAROLINA TEIXEIRA SOARES, dando-se o início de seus
trabalhos em outubro de 1978. terminando em março de 1979 e,
após assim, feita a montagem da película, tudo dentro da normalidade,
cis que, quando da exibição da fita, em princípios deste ano nos
cinemas do país, a autora viu com surpresa o seu nome praticamente
cortado dentre aqueles que, por terem posição de relevo na elaboraçao da obra, têm direito, na apresentação da mesma, aos chamados
créditos, isto c, têm os seus nomes apresentados cada um seguido da
função ou cargo desempenhado na realização do filme” (fls. 03), vindo
somente ao final do filme propriamente dito, nos créditos finais, como
tendo realizado apenas a primeira montagem, o que praticamente a
desvinculou da montagem da obra, embora toda ela seja da autoria
da Suplicante e, tampouco, na ficha técnica inserida no livreto de
divulgação do filme, exibida em sua primeira página, aparecia o nome
da A. e. também, o mesmo, nas demais páginas. Assim, entendendo
que a omissão de seu nome foi atitude proposital e injusta da Ré,
prejudicando sua vida profissional, até mesmo fazendo com que deio filme recebeu,
xasse de receber o prêmio de melhor montagem que
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por esse motivo, tendo sido esse atribuído a Sergio de Toledo Segall
e Roberto Gervitz, autores dos ajustes finais e da edição sonora, os
quais, leais, não se conformando com o ocorrido, dirigiram carta aberta
endereçada ao Diretor da Empresa Brasileira de Filmes S/A — EMBRAFILMES, que patrocinou os prêmios, em que afirmavam ser a A. a
co-montadora c, portanto, também premiada, o que. de outra sorte,
foi confirmado pela Sra. ANA CAROLINA TEIXEIRA SOARES, em
carta posterior ao Secretário Municipal de Turismo da Cidade de Gra
mado — RS, onde se dera o festival que distribuira tal prêmio, muito
embora não tenha sido feita nenhuma retificação no filme, em cópias
apresentadas no país c no estrangeiro, continuando com c seu crédito
altamente abalado, continuando praticamente desvinculada da obra que
montou. E, com fulcro nos arts. 25, c/c 122, 123 c 126 da Lei
n? 5.988, de 23-12-1973, requereu liminar de suspensão da exibição
da obra cinematográfica em pauta, condenação, ao final, ao pagamento
de danos morais à A. e nas cominaçõcs legais de praxe, fazendo juntar
os documentos de fls. 09/19v. Alega. mais. infração contratual. A
liminar foi deferida, conforme se vê do despacho de lis. 2Ü. exnedindose mandado (fls. 22). cumprida, na forma da certidão de fls. 23.
A fls. 25, a Ré se insurge contra a decretação da medida liminar,
apresentando contestação, refutando os argumentos da Autora, ne
gando que esta seja autora ou co-autora da obra em tela. não sendo,
assim, titular de direitos morais sobre o filme, o que não lhe permite,
segundo entende, impedir a utilização da película, sendo, na realidade,
co-montadora do filme, sendo sua relação com a obra a de técnica
em espetáculos de diversões, "não lhe cabendo qualquer nretensão a
danos morais por suposta infração de contraio profissional" (fls. 25).
sendo que, contratada para realizar a montagem do filme, "iá no curso
dessa prestação de serviços não pôde a Autora levar a cabo integralmente o escopo do contrato, tendo solicitado c conseguido a contra
tação pela Ré de um auxiliar de montagem, para cobrir suas ausências
decorrentes de viagens" (fls. 25), e, findo o prazo contratual, recebeu
o que lhe era devido cm decorrência do mesmo. Submetido o seu tra
balho ao diretor cinematográfico, no caso a cineasta Ana Carolina
Teixeira Soares, não foi este considerado artisticamente satisfatório,
razão pela qual. com base nessa primeira montagem, promoveu a
edição final pelos co-montadores já citados na inicial, sendo, portanto,
a inclusão nos letreiros do filme, do nome daquela com a indicação
“primeira montagem", e, destes, como "edição final", expressão da
verdade. Confessa, por outro lado, não ter constado do folheio pro
mocional do filme o nome da Autora, reconhecendo, contudo, que
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existiría, “quando muito, descumprimento de norma de contrato de
trabalho, com eventuais repercussões patrimoniais, comprovado dano,
mas jamais ofensa a direito moral do autor" (fls. 26). Alega, ainda,
que o trabalho de montagem cinematográfica não configura uma obra
intelectual em si, separada da obra cinematográfica, integrando-se cm
relação meramente profissional, e não autoral, por não ter. também,
referência feita no elenco das obras intelectuais do art. 6? da Lei
n'’ 5.988/73, expressamente, ali figurando, contudo, como obra inte
lectual protegida, a “obra cinematográfica", c cujos autores são consi
derados, por ser em colaboração, por excelência: “. . . o autor do
assunto ou argumento literário, musical ou lilero-musical, o diretor
e o produtor", invocando o art. 14 da Lei em causa, para excluir a
atividade da Autora da proteção que invoca, e indicando 0 quadro
anexo do Decreto n° 82.385/78. que aponta aquela como “profissão
de artista e técnico em espetáculos de diversões", na parle relativa a
cinema e o art. 19 estende a sua proteção apenas aos direitos que
são conexos ao do autor, que não reconhece, a Ré. à Sunlicante. E,
também, apresenta o exemplo do filme "IDADE DA TERRA", em
que o cineasta GLAUBER ROCHA não nomeou ou citou ninguém
a não ser a si próprio, afirmando que o art. 26 da Lei Especial em
causa exclui os direitos morais da Autora desta ação. descabendo,
por isso, a indenização em perdas e danos morais que requer. Ao
final, pede seja a medida liminar substituída por uma caução ade
quada, na forma do art. 805 do Código de Processo Civil c, na forma
do art. 811. do mesmo Codex, a reparação, pela A., dos nreiuízos
causados pela execução da medida de suspensão da exibição do filme,
juntando os documentos de fls. 50/60, pertinentes.
A fls. 62, diz a Autora, ratificando os argumentos da inicial c,
a fls. 66. reiteração do pedido da Ré, quanto à substituição da cau
ção, atendido no despacho de fls. 69 69v, que arbitrou a mesma no
mesmo valor dado à causa, na inicial, determinando-se a sustação,
após o prévio depósito (fls. 74). expedindo-se o mandado a fls. 79,
cumprido, na forma de fls. 80.
A fls. 87 c 89 as partes indicaram as provas que pretendiam
produzir em Audiência.
A fls. 90/90v, despacho salteador, que operou preclusão por irrecorrido, vindo os róis de testemunha a fls. 91 e 92.
A 21 de agosto de 1984 foi realizada a Audiência de Instrução
e Julgamento, com os atos descritos na ata juntada por cópia a fls. 94,
havendo os termos de depoimentos a fls. 95/101, juntando-se, na
oportunidade, a cópia do contrato de trabalho mencionado pelas par
tes, vindo os memoriais requeridos por estas a fls. 104 c 111.
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TUDO VISTO E EXAMINADO:
I — As teses das partes:
Em resumo, trala-se dc uma ação ordinária de indenização por
danos morais, calcada em dois fundamentos: 1° — desatendimento aos
preceitos legais dc proteção ao direito do autor: 2° — descumprimento
da cláusula contratual. Em qualquer caso, o fato que demonstra a
alegação da Autora é a omissão dc seu nome na “ficha técnica" do
livreto de divulgação do filme (fato confessado pela Ré) e da sua ati
vidade de montadora, no relevo que lhe era devido, no próprio filme.
Como indício dc existência de danos morais à sua carreira, aparece
a ocorrência da sua não premiação no Festival de Gramado-RS. quan
do a película recebeu o prêmio máximo de melhor montagem, conce
dido a seus companheiros, que posteriormente a ela levaram também
a efeito esse trabalho, reconhecendo, textualmentc, em carta aberta
que confirmaram em seus depoimentos (fls. 97 e 99), ser merecedora,
em igualdade dc condições, como co-montadora.
O fundamento legal do pedido de indenização por perdas e danos
é a Lei Especial que protege do direito do Autor e, o contratual, a
cláusula ll‘? do contrato de trabalho.
A alegação da Ré, cm contrapartida, embora reconheça a co-montagem da Autora, é a inexistência de direitos morais sobre o filme, por
não existir vinculação da autoria ou de atividade conexa à mesma,
entendendo, dessa maneira, que, existindo apenas relação profissional,
o pagamento integral dos serviços contratados foi o suficiente para a
atividade de montadora para a qual foi contratada. Tem. pois, o con
trato como cumprido e a falta de obrigatoriedade de fazer inserir o
seu nome nos letreiros do filme, na posição dc destaque que mereceu
o restante da equipe de montagem nos letreiros iniciais, dos quais foi
omitida, ficando, ao final, nos letreiros finais, como responsável pela
primeira montagem. E, por outro lado, que “montagem não é obra,
é trabalho técnico, e nesse sentido o mérito do trabalho da Autora
jamais foi negado e restou plenamente reconhecido nos créditos que
compõem os letreiros de apresentação do filme, em estrito cumprimento
dc obrigação contratual” (fls. 112).
Na verdade, em princípio, não há muita importância na designa
ção técnica da profissão da Autora, entre “Montadora” c "Editora”,
pois, como afirmaram as testemunhas (fls. 99. 97), são sinônimas, tais
expressões. Contudo, se tal diferenciação se faz em uma mesma obra
cinematográfica, acompanhada dc destaques diferentes entre os vários
participantes de igual categoria, passa a ter conotação de diversifica
ção de atividade, como foi levado a efeito, in casir.
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— fls. 99 v9: "... que seu nome e o de Roberto apareceram na qualidade de "edição final” c o de Vera como "primeira
montagem" ou "montagem inicial'’...";
— fls. 97 v9; "... a primeira opção seria no sentido de colo
car os três nomes em igualdade de condições e a segunda opção,
que foi a escolhida pela diretora, seria a colocação do nome de
Vera Freire Machado como primeira montadora e o nome dos
dois como responsáveis pela edição final; ..."
E, combinando;
— fls. 100; “... que cm qualquer equipe técnica, quer de
montagem, quer de diretoria, todos os nomes, como é de praxe
no meio cinematográfico, deverão vir juntos, se não houver hie
rarquia; que em casos de apresentação de nomes ao início e ao
final do filme como é o caso dos autos, só se separam os nomes
constantes de cada equipe, colocando alguns no início e outros
nos letreiros finais, se houver hierarquia diversa entre aqueles
que ficaram nos letreiros iniciais e aqueles que ficaram nos letrei
ros finais; ..."
— fls. 98: "... que na edição final do filme que foi passada
nas telas para o público houve uma apresentação inicial e uma
final, sendo o termo técnico os primeiros "letreiros iniciais” e
“que pede licença para se
os últimos “letreiros rotativos";
abster de tecer comentários sobre a correção da decisão da dire
tora cm colocar o nome de Vera Freire Machado separado do
nome da testemunha e de Sérgio, sendo a Ia nos "letreiros rota
tivos”, porque tal decisão é. como já disse, da exclusiva respon
sabilidade da mesma; ...”
— fls. 95 v9; "... que de praxe certas categorias como di
reção e montagem são sempre colocadas nos letreiros principais da
apresentação; que esses letreiros principais poderão ser no prin
cípio ou no fim do filme, mas sempre na apresentação; que se tal
não ocorrer haverá sempre prejuízo para o profissional que não
tiver seu nome no letreiro principal, financeiro, porque a própria
participação fica duvidosa e de futuro não há como provar e,
moral, porque fica em dúvida a própria capacidade profissio
nal; .. . "...que se uma pessoa que teve participação princi
pal, quer na parte técnica, quer como ator, tem seu nome colocado
na etapa final da apresentação, quando esta é dividida na forma
já exposta, se o seu nome aparece apenas na apresentação final,
fica parecendo que tal pessoa teve uma participação adicional e
57

não principal; que isto também acontece no caso ele equipe de
montagem; . . . “... quando houve uma apresentação de letrei
ros iniciais, em que consta um nome ou mais da equipe de montagem, mesmo que esse montador deixado para o final tenha sido
o montador principal e mesmo que o seu nome venha acompa
nhado de formas de destaques especiais, é de se entender que ele
não era o principal; ..
Ora, provado está que:
a) houve uma perfeita diferenciação entre o trabalho da Autora
e dos outros dois montadores, na apresentação do filme, quer quanto
à localização do seu nome nos letreiros iniciais e rotativos, quanto na
denominação das atividades, em que se utilizou, além da expressão
"primeira montagem" ou “montagem inicial”, a de “edição final" para
os outros dois;
b) uma omissão confessada do nome c da atividade da Autora
na "ficha técnica” do folheto de divulgação do filme;
c) descumprimento da praxe cinematográfica, na apresentação de
membros de igual categoria, na mesma atividade técnica.
E, cm consequência, como também se provou, houve prejuízos
morais:
a) sendo o filme de grande repercussão, nacional c internacional,
sendo os termos “edição" e "montagem" expressões técnicas, ora usa
das em um país, ora em outro, conforme o idioma que cada um em
prega, a existência das duas expressões, dando-se destaque para cada
uma delas em local separado, traz, até mesmo para o público brasi
leiro, dúvidas quanto à igualdade e qualidade do trabalho de todos,
até assim no meio cinematográfico: "... que a autora, como já expli
cou, já trabalhou como montadora para a testemunha e essa colocação
do seu nome nos respectivos letreiros não lhe retira o ótimo conceito
de profissional que tem da mesma, mas esclarece que essa opinião é
muito subjetiva, porque teve contato profissional direto com a mes
ma; que não sabe responder se tal fato teria repercussão negativa para
outras pessoas, mesmo do meio artístico, que não tivesse tido esse
contato profissional direto com a autora; ... (fls. 96 v^);
b) deixou a Autora de receber o merecido prêmio, conforme re
conheceu o Festival de Gramado, à qualidade do trabalho de monta
gem e respectivas homenagens a que faria jus, na qualidade de
premiada;
c) em conseqüência, sua carreira, que poderia ter tido um reco
nhecimento público maior e, destarte, consagração, permaneceu na
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obscuridade, não lhe abrindo melhores oportunidades de trabalho que
teria obtido.
II — Do direito aplicável:
Nega a Ré que a Autora esteja amparada pela Lei n" 5.988, de
14-12-73 (fls. 25), pois não lhe reconhece a qualidade de autor, como
a legislação especial define, entendendo que a montagem cinematográ
fica não configura uma obra intelectual em si, separada da obra cine
matográfica, tratando-se de uma relação meramente profissional e,
além do mais, no elenco do art. 6o não há referência a tal atividade.
O argumento impressiona, a um primeiro exame. Mas, data venia,
a Ré não encontra socorro, quanto a essa fundamentação, na legislação
especial.
Tem ela o direito de sustentar que a Autora não é titular de direito
de autoria, pois isso lhe trará grande proveito neste processo: é que
se a proponente da ação for declarada não titular de tal direito, não
poderá exigir que ela se abstenha de publicar o filme sem a gravação
do seu nome nos letreiros iniciais e finais, na forma que requer. E
este é o “punctum pruriens" da questão: porque se nao for titular dos
mesmos, a A., também, não terá direito à indenização por danos mo
rais. porque, de qualquer sorte, estaria cumprida a cláusula !1? do
Contrato acostado a fls. 102, o qual não estipula o local de inclusão
do seu nome, nos letreiros de apresentação do filme, restando tão só
os folhetos de propaganda, o que seria, de qualquer forma, insignifi
cante, pois a época de lançamento da película já passou, restando ino
perante qualquer retificação nos mesmos, não mais distribuíveis:
“ 11:1) O EMPREGADO terá seu nome incluído cm todos
os créditos (apresentação, cartazes, programas, impressos em ge
ral, etc.).”
É aí que reside a fraude. A não divulgação do nome da Autora
constitui ato ilícito. Nem se diga que não está ela protegida pela Lei
Especial.
A obra cinematográfica é, por excelência, coletiva, de colabora
ção c eompósita. Trata-se de uma atividade especialmente audiovisual,
tendo a sua linguagem própria de transmitir mensagens, cm técnica
apurada, de forma a dizer ao público as verdades que contém, de ma
neira a não apresentá-las distorcidas. E, para tanto, todos os colabora
dores criam, especialmente os atores e responsáveis por som e imagem,
em conjunto com o Diretor. De fato, são indivisíveis c dependentes umas
das outras essas atividades. Não podem, em resumo, os montadores e
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outras técnicas afins, utiliza-se do art. 88, mas nem por isso deixam
de ser autores, na nomenclatura c proteção legal. E, até mesmo
produtor e diretor, que são as atividades enunciadas no art. 6", em
que se fundamenta a Ré, não podem utilizar, independentemente,
as suas contribuições. Não tem guarida, pois, tal argumentação. Por
tal caminho de raciocínio chegaríamos a uma interpretação além do
que determina a lei: a obra intelectual em si, separada da obra cine
matográfica. como invoca a fls. 2b, também não encontra guarida no
trabalho do diretor c do produtor, amparados pelo art. 16 como coautor. Logo se vê que a legislação brasileira não utilizou tal parâmetro, eis que, das atividades ali indicadas, somente a do Argumentista seria utilizável de forma independente do composto cinematográfico criado por todos.
Aplica-se, pois, o art. 6.° da Lei Especial, cuja enunciação não
ó taxativa, mas exemplijicativa; não é incluída a atividade de Monta
dor apenas como co-autoria cinematográfica, o que não a exclui, por
tanto, da proteção do art. 6.° do mesmo diploma legal.
A Autora não tem sua atividade, sua obra, juridicamente prote
gida como cinematográfica, mas, sim, como criação intelectual, gene
ricamente definida. E, destarte, qualquer desrespeito aos direitos que
lhe são inerentes automaticamente se coloca sob o jugo do art. 126
do mesmo diploma que protege o direito autoral.
Além do mais, existem danos morais, como se viu, e é de se aplicar o art. 159 do Código Civil, tendo-se cm conta a omissão voluntária, por parte da Ré, conforme bem esclarecem os depoimentos de
fls. 97 e 99, quando os co-montadorcs informaram a este juízo que
foi a representante legal daquela que decidiu, com independência da
vontade, colocar o nome da Autora nos letreiros finais c, assim mesmo, como realizadora de primeira montagem, quando, por ter acompanhado e orientado os trabalhos até o final, sabia, com conhecimento
de causa em virtude de sua própria atividade de Piretora, que nao se
pode falar cm várias montagens, nem estabelecer um ponto de refe
rência do início c término de tal atividade, em concreto, quando já
existe um “copião" totalmente emendado, com sobras do mesmo já
enroladas em latas apropriadas, o qual é utilizado até o fim. isto é,
quando dele mesmo, já devidamente "mixado" (processo final em que
o Diretor dá por encerrado o trabalho dos montadores), se faz o nega
tivo original. Como bem explicitam os co-montadores nos já citados
depoimentos, não existem dois ou mais "copiõcs", mas um só e já o
encontraram até com “pistas” paralelas de dublagem das vozes, fal
tando apenas a trilha sonora c os ruídos necessários ao fundo do filme.
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O trabalho da Autora, como se vê, mereceu apenas retoques c com
plementos e não foi isso que ficou configurado nos letreiros: como
linguagem meramente visual, nestes, ficou comprometida a imagem
da atividade levada pela Montadora VERA FREIRE MACHADO, dan
do a impressão de uma atividade menos importante do que a dos outros
dois montadores. Não é só uma questão de descumprimento do código
de ética profissional. A norma, aqui, assim desatendida, é objetiva,
bilateral, violável c cocrcível: a norma jurídica. Esta, representada
pelo art. 6.° da Lei 5.988/73, e sujeita a atividade violadora da Ré
ao art. 126, inciso b, do mesmo diploma c art. 159 do Código Civil.
Se dolo não houve por parte da representante legal da Ré, ao menos culpa consciente comprovada, no descumprimento da cláusula con
tratual c na modificação da situação dc autoria da Autora, ao lançá-la,
ao final dos letreiros, em linguagem visual que fornece a impressão
exata dc uma atividade inferior: o uso das duas palavras sinônimas,
ali, fez a distinção c, acrescida da especificação "primeira montagem",
deu a impressão de um trabalho dc infraestrutura para a real ativi
dade de edição, o que não se deu. E tal foi a conseqüência dessa ati
vidade ilícita, que os próprios organizadores do Festival dc Gramado-RS
assim entenderam c não premiaram VERA FREIRE MACHADO, ha
vendo, também, a carta do Diretor da EMPRESA BRASILEIRA DE
FILMES S/A-EMBRAFILMES, transcrita a fls. 05 e não contestada
pela Ré, a indicar a Sra. Ana Carolina Teixeira Soares responsável pelo
ocorrido:
‘‘Querida Ana,
Fui procurado pela Vera Freire, c, posteriormente, recebi a
carta anexa de Sérgio Segall e Roberto Gervitz. Temos por norma
considerar para a premiação os nomes que constam da ficha téc
nica do filme, que é preenchida no momento da inscrição para
o festival. No entanto, caso não haja objeção da sua parte, e le
vando em consideração a declaração dos interessados, eu poderia
solicitar uma alteração na relação dos premiados, de modo a incluir
a Vera Freire. Aguardo manifestação de sua parte.
Beijo.
Assinado
ALBERTO FLAKSMAN.”
Esse é mais um dado que vem ilustrar a copiosa prova já produ
zida: demonstra que há culpa consciente, mais propensa ao dolo, dc
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omitir o nome da Autora na equipe de montagem, ao preencher a ficha
técnica do filme, para efeito do festival, omitindo o nome desta.
III — Cumulação das penas do art. 126 da Lei Especial com o
art. 156, do Código Civil:
Pede a Autora na inicial:
“Pede-se a procedência da ação, esta antecipada pela MEDI
DA CAUTELAR respectiva, bem como a condenação da ré ao
pagamento de danos morais à autora pelo procedimento ilícito da
ré, tal como se refere a lei 5.988, sem prejuízo das perdas e danos
sofridos pela suplicante no que se refere aos prejuízos causados
à sua carreira profissional” (fls. 8).
A propósito, em caso similar, a 2^ Turma do Egrégio Supremo
Tribunal Federal já decidiu sobre a cumulação:
"Direito Autoral. Fotograjia.
Modificação da obra c omissão do nome do autor.
Nos termos do art. 126 da Lei n? 5.988, de 1973, o autor
tem direito a ser indenizado por danos morais e a ver divulgada
sua identidade, independentemente da prova tópica de haver so
frido prejuízo econômico.
Hipótese de não-conhecimento do recurso da agência de pu
blicidade, e de provimento do recurso do autor.
VOTO
O Sr. Ministro Francisco Rezek (Relator):
Estimo absolutamente inaceitável a tese, do acórdão recorri
do, de que os danos morais por que manda a lei que o infrator
responda devem ser provados pelo autor. Mais que isso, o Tribu
nal de Justiça parece haver reputado necessária a prova tópica
dos reflexos patrimoniais decorrentes, para o autor, do desprezo
de sua qualidade — o que, data venia, representa um conceito
abstruso e contaminado de dano moral. Este não comporta prova
individualizada — e muito menos reclama reflexos patrimoniais
vestibularmente contabilizados cm juízo. Ele reponta como uma
solar obviedade sempre que se exponha à admiração do público
certa obra de valor artístico, subtraindo-se ao autor a preciosa
perspectiva de dar-se a conhecer a cada observador no exato momento cm que lhe desperta a emoção estética. Por isso a lei bra42

sileira dos direitos autorais quis expressamente, em hipóteses como
a destes autos, onerar o infrator com um duplo encargo; e para
tanto disse que:
"... além de responder por danos morais (perante o
autor), está obrigado a divulgar-lhc a identidade”.
O acórdão recorrido contentou-se com imputar à empresa o
segundo encargo, abstraindo o primeiro com o argumento da falta
de prova dos “reflexos patrimoniais” do dano moral, e negando
vigência desde modo ao art. 126 da Lei n.u 5.988. . .
............. Mesmo na falta do arrimo das normas precisas da lei
do direito autoral, a luz septuagenária do Código Civil foi bas
tante para que o Ministro Thompson Flores repudiasse, com a
adesão de seus pares, a tese então vitoriosa na instância de origem
— tal como neste caso —, de que o dano moral sofrido pelo autor
deva ter repercussão econômica, ou dependa de qualquer prova
(RT[ 67/837).” (In RT] 109/págs. 744/751, Recurso Extraordi
nário n° 99.501 — SP).
Ê a seguinte a Ementa do Acórdão do Supremo Tribunal Federal
invocado no acima transcrito, quando ainda vigente o art. 667, § Io,
do Código Civil, que regulava a matéria:
"Fotografia. Divulgação em revista. Usurpação do nome de
seu autor. Ação de perdas e danos.
II. Sendo fato certo que a fotografia era de autoria do de
mandante e foi divulgada na revista da ré, como de autor outro,
cabe-lhe a indenização a que se refere o art. 667, § l9, do Có
digo Civil.
III. A apuração do seu quantum, atendidas todas as circuns
tâncias, deve ser apurada em execução.
IV. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (In RTj
67/págs. 837/842, Recurso Extraordinário n° 75.627 — Guana
bara — Segunda Turma).
Na verdade, é o próprio caput do art. 126 da Lei n9 5.988/75
que estabelece tal premissa:
Art. 126. Quem, na utilização, por qualquer meio ou pro
cesso, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como
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tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor, intér
prete ou exccutante, além de responder por danos morais, está
obrigado a divulgar-lhe a identidade:
a) ...................................................... ;.......................;...........
b) cm se tratando de publicação gráfica ou fonográfica, me
diante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos,
sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes con
secutivas, cm jornal, de grande circulação, do domicílio do autor,
do editor ou do produtor; ...”
lá em 1944 a jurisprudência pátria reconhecia, em nosso direito,
a composição monetária das perdas e danos:
"Em verdade, o parágrafo único do art. 667, cit.. nao exige
a efetividade de dano material para impor ao usurpador o dever
de indenizar, mas apenas a efetividade da usurpação. Deve-se
mesmo admitir possam ser até simplesmente de ordem moral os
danos ali mandados indenizar, porque decorrentes da ofensa ao
direito moral do escritor. E na espécie em exame, a usurpação ali
prevista, não há negar, houve, porquanto bastava, para realizá-la,
a nova omissão do nome do apelado na nova publicação de sua
tradução; não era imprescindível a substituição dele pelo de outrem; a substituição constitui apenas uma das formas da usurpa..." (In REVISTA FORENSE. n° 110/428-9, Acórdão
ção
do Eg. Tribunal de justiça do então Distrito Federal, julgamento
de 14-8-44).
O art. 126 da Lei Especial prevê, pois, textualmente, duas ordens
de reparação civil ao alo de violação do direito autoral:
1? — reparação por danos morais, nos casos em que caiba
e, no desta ação. decorre da própria lei, por ser ato ilícito do empregador, que desatendeu voluntariamente as normas contratuais
e legais, trazendo abalo ao crédito profissional da Autora, em
que desponta a sua exclusão da justa premiação no Festival de
Gramado c consequências advindas;
2:i — publicação e comunicação, nos lermos da letra b.
Na primeira ordem de idéias vê-se que a reparação visa ao pas
sado, procurando recolocar as coisas como eram cm sua origem, ou
ao menos criar uma situação equivalente à realidade que representa44

riam, se não tivesse sido cometido o ato ilícito. E como se trata de tra
balho profissional, tal se compõe na representação financeira.
Na segunda hipótese, a reparação é para o futuro, a fim de não
mais ocorrerem prejuízos.
IV — Especificação das sanções:
Quanto às penalidades do art. 126, letra b, da Lei n° 5.988/73,
deverá a Ré:
a) encaminhar à Diretoria da Empresa Brasileira de Filmes
S/A-EMBRAFILMES a ficha técnica do filme intitulado “DAS
TRIPAS CORAÇÃO” devidamente corrigida, fazendo incluir, jun
tamente com os nomes de SERGIO TOLEDO SEGAL e ROBER
TO GERV1TZ, cm igualdade de condições, nos letreiros iniciais,
na parte referente à Edição, o nome da Autora, para a finalidade
de alteração na relação de premiados, para incluí-la;
b) inclusão de errata em todos os meios gráficos de divul
gação do filme, da mesma forma do item anterior, nos exempla
res ainda não distribuídos;
c) inclusão do nome da Autora nos letreiros iniciais da cópia
original do filme, no mesmo destaque e local em que se encon
tram SERGIO TOLEDO SF.GAL c ROBERTO GERV1TZ;
d) publicação, por 3 (três) dias consecutivos, com destaque,
em jornal de grande circulação no domicílio da Autora.
Quanto aos danos morais, deverão ser calculados em liquidação
de sentença por arbitramento, levando-se em consideração o resultado
do trabalho de montagem premiada na melhoria de venda das cópias
e de aumento de bilheteria, a valorização que a mesma deu ao filme,
percentualmente.
ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTES os pedidos da Autora, neste processo,
nesta Vara registrado sob o n° 1.629, na ação de indenização por
infração aos direitos de autoria c por danos morais, ajuizada por VERA
FREIRE MACHADO contra CRYSTAL CINEMATOGRÁFICA LTDA.,
ambas já qualificadas, para condenar a Ré a fazer, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data do trânsito em julgado desta Sentença:
a) corrigir a ficha técnica do filme "DAS TRIPAS CORAÇÃO
encaminhada à Empresa Brasileira de Filmes S/A-EMBRAFILMES,
para o, fim de incluir a A. na lista dos premiados, fazendo inserir a
sua verdadeira posição na montagem da película, ao lado de SERGIO
TOLEDO SEGAL e ROBERTO GERV1TZ, na Edição, excluída qualquer alusão do nome da A. a trabalho de 1? montagem;
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b) corrigir os letreiros iniciais e finais da película relativa ao
filme “DAS TRIPAS CORAÇÃO”, tanto na cópia original, ou nega
tivo original, para a inclusão do nome da A. no mesmo destaque e
local cm que se encontram os de SERGIO TOLEDO SEGAL e RO
BERTO GERVITZ;
c) inclusão de errata em todos os meios gráficos de divulgação do
filme, da mesma forma do item anterior, nos exemplares ainda não
distribuídos, fazendo-se, desde já, qualquer propaganda áudio-visual,
fonográfica ou fotográfica, com a inclusão do nome daquela, nessas
condições;
d) publicação, por 3 (três) dias consecutivos, com destaque, cm
jornal de grande circulação, no domicílio da Autora, de declaração de
que a mesma foi co-montadora, cm posição de igualdade com SERGIO
TOLEDO SEGAL c ROBERTO GERVITZ e que foi encaminhada
correspondência à EMBRAFILMES para a sua inclusão na relação dos
premiados no Festival de Gramado-RS.
Condeno a Ré, ainda, ao ressarcimento dos danos morais à Auto
ra, a serem traduzidos pecuniariamcnlc, em liquidação de sentença, por
arbitramento, levando-se em consideração, para parâmetro dos cálculos,
a influência do trabalho de montagem para a valorização do filme
e aumento de bilheteria e de venda de cópias ou seu aluguel, para
o Brasil e para outros países.
Os pedidos são atendidos na forma da fundamentação e nos ter
mos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Concedo à Ré o levantamento da quantia depositada (fls. 74) cm
substituição, como caução, à liminar revogada, a partir da data do
trânsito em julgado desta Sentença.
Condeno, ainda, a Ré ao pagamento das custas processuais e ho
norários de Advogado da Autora, que arbitro em 20% sobre o valor
da condenação pecuniária, por consequência da complexidade do tra
balho do seu patrono c do zelo com que o conduziu, na forma do art.
1? da Lei n'-’ 6.899, de 08 de abril dc 1984.
Sobre a condenação a título de danos morais incidem juros dc
mora legais, a contar da data da citação (Súmula 163, do Supremo Tri
bunal Federal), bem como correção monetária, a contar do mesmo termo.
P.R.I.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1984.
LIA PANTOJA M1LHOMENS
Juíza de Direito
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Direito Autoral. Violação.
(Sentença do Juiz de Direito Pedro Fer
nando Ligiero)

MARIA ELVIRA STRANG. MARIA FERNANDA MEIRELLES
CORREIA DIAS c MARIA MATHILDE MEIRELLES CORREIA
DIAS ajuizaram contra EMPRESAS POLYGRAM DISCOS LTDA.
“PHILIPS"; POLYSTAR — SELO PHONOSGRAM “PHILIPS”; PO
UPAR — SELO PHONOGRAM ‘ PHILIPS”; DISCOS CBS INDÚS
TRIA E COMÉRCIO LTDA.; RAIMUNDO CÂNDIDO LOPES (Rai
mundo Fagncr Cândido Lopes. Raimundo Fagncr, Fagner) o presente
PROCEDIMENTO SUMARÍSS1MO
para haver reparação de dano por violação de direito autoral, alegando;
a) One são herdeiras, como filhas, de Cecília Meirclles;
b) Que em meados de 1973 o compositor e cantor FAGNER,
último Réu, gravou um disco compacto através da CBS, incluindo a
música “Canteiros".
Obtendo grande sucesso, a Cia. dc Discos PHONOGRAM PHI
LIPS contratou com ele seu primeiro long-playing (MANERA hRUFRUMANERA), inserindo nele a mesma música;
c) Que até então se desconhecia o verdadeiro Autor do texto de
"Canteiros”, falo que só veio a ser esclarecido em 13-07-77, por carta
denúncia de Luiz Carlos Paladino Lopes Ferreira dirigida ao “JOR
NAL DO BRASIL", quando se verificou a violação cometida pelos
Réus ao direito das Autoras, havido por sucessão;
d) Que a 12-08-77, estas mantiveram contato telefônico com a Ré
PHONOGRAM PHILIPS, logrando apenas obter promessa de inclu
são do nome da Autora do texto, CECÍLIA MEIRELLES, inclusive
através dos órgãos de divulgação;
e) Que em 1978 a Empresa Brasileira dc Discos Phonogram Phi
lips Lida. fez nova edição do disco "Maneia Frufru Maneia", onde
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já constava o nome da Autora, na faixa "Canteiros”, mas continuava
a dar curso à violação c, inclusive, não atendia ao pagamento dos di
reitos.
Isto gerou notificação judicial, em 05-05-79, e busca c apreensão,
esta promovida pelo Juízo Penal, enquanto que sob os selos “Polystar” e “Polyfar”, empresas ligadas à Phonogram Philips, dois novos
LPs: "EXPLODE CORAÇÃO” c "PROGRAMA ESPECIAL N° 3”,
contendo’ "Canteiros”, eram lançados à praça;
f) Que um mês após a notificação as Autoras encontraram à
venda o LP “EU CANTO” P. 1978, contendo o poema "MOTIVO",
da mesma Cecília Mcirellcs, musicado e cantado pelo Réu EAGNER,
produzido em disco c cassete pela Discos CBS Indústria e Comércio
Ltda., perpetuando-se, da mesma forma, ofensas ao direito do Autor.
Requerem o levantamento de todos os direitos, quer pelas apre
sentações com ou sem o patrocínio das Rés, quer pessoalmente pelo
Co-Réu em vários "shows", indicados na inicial e mesmo os realiza
dos no interior do país.
Inicial com documentos (fls. 1/111, 119/152).
Citadas as Rés, deu-se a composição noticiada às fls. 154 em rclaçao a Co-Ré Discos CBS Indústria e Comércio Ltda., objeto da decisão de fls. 158.
A 1“ audiência de instrução e julgamento, onde não frutificou a
conciliação tentada, consumou-sc como se vê da ata de fls. 178.
Contestaram os Réus, alegando:
1. RAIMUNDO EAGNER CÂNDIDO LOPES (fls. 185/191):
a) Preliminarmente:
1) Carência de ação.
Não provaram as Autoras, à falta de "formal de partilha", c se
filhas da falecida Cecília Meirellcs, condição de detentoras dos direi
tos autorais reivindicados:
2) Prescrição.
A publicação do fonograma — suporte material, é de 1975, de
sorte que já fluiu o qüinqüênio previsto no art. 131 da Lei 5.988/73;
b) Mérito:
Houve realmente adaptação de uma composição sua à obra de
Cecília Meirelles. Mas não agiu de má-fé, posto que é profundo admi
rador c conhecedor da ilustre poetisa, a quem quis homenagear divul
gando a sua obra.
Além do que não necessitava de sua autorização conforme dispo
sição legal (Código Civil, art. 655) e orientação, doutrinária e jurisprudencial.
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Seu erro foi o de não mencionar o nome da Autora, fato que
não prosperou por muito tempo, posto que veio a lume nas novas
publicações.
2) POLIGRAM DISCOS LTD A. (fls. 194/203):
a) Preliminarmente:
1) Impropriedade do procedimento, que deveria ser ordinário:
2) Ilegitimidade “ad causam" ativa.
Falta de prova da condição de filhos e de atribuição dos direitos
por formal de partilha;
5) Denunciação à lide, dc Editora Saturno, administradora da
obra do compositor Réu, de quem obteve, de boa-fé, autorização para
gravar a música “Canteiros";
4) Prescrição.
Segundo a inicial, a violação se dera cm 1973, de sorte que já
se esgotou o qüinqüênio previsto na lei para o exercício da ação;
b) No Mérito.
Não poderia imaginar que a letra contivesse usurpação de poema
de Cecília Meirelles, fato que as próprias Autoras, filhas, só desco
briram muito tempo depois, e apesar de todo o sucesso que afirmam.
Agiu de boa-fé. Grava mais de 700 músicas por ano. O nome do
Autor constava do documento de liberação da música no Serviço de
Censura.
Pagou à denunciada os direitos patrimoniais devidos ao Co-Rcu
FAGNFR, só suspendendo após a busca e apreensão, promovida no
Juízo Criminal.
Quanto aos pretensos danos morais há que se provar prejuízo,
que desaparece quando se indenizam os direitos patrimoniais. E as
Autoras só procuraram receber os direitos autorais.
5) EDIÇÕES MUSICAIS SATURNO LTDA. (fls. 231/235):
a) Aceita a denunciação.
b) Preliminarmente:
1. Prescrição.
ü contrato de edição é dc março de 1973, sendo de maio do mes
mo ano a autorização pai * gravar.
Não houve interrupção pela simples ocorrência de contatos com
diretores da Polygram.
c) Mérito:
EAGNER, inclusive porque se declarou à denunErrou o Co-Réu
1
ciada único e exclusivo Autor dc música c letra de “Canteiros".
Mas a violação teria sido tão sutil que só foi percebida pelas pró
prias filhas da poetisa 5 anos após.
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Novas audiências de instrução c julgamento às fls. 234 e 393.
Perícia, estando os laudos: do perito, às fls. 279/345 c dos assis
tentes: das Autoras, às fls. 350/365 e do Réu, às fls. 383/390.
É o relatório.
TUDO BEM VISTO E EXAMINADO, DECIDO:
Em verdade, o procedimento deveria ter-se desenvolvido sob o rito
sumaríssimo, diante do valor dado à causa.
Contudo, o próprio interesse das partes conduziu o processamento
a um alongamento natural, diante da própria necessidade de elementos
para exame das possibilidades de conciliação, cm que as partes sem
pre estiveram particularmcnte interessadas (fls. 225, 234).
Repilo as preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição, a saber:
1) Quanto à primeira:
Restou provada a condição de filhas (fls. 215/220), fato, inclu
sive, de conhecimento notório. E a legitimação, no caso, decorre da
norma expressa do direito sucessório e da própria lei especial. Da
quele porque, com a abertura da sucessão, os direitos se transferem
aos herdeiros. E desta porque expressamente deferidos (lei 5.988/73,
arts. 25 § 1" c 42 segs.).
A questão da partilha, prova a cargo dos Réus, se torna despicienda, posto que as herdeiras estão, nos autos, reclamando conjunta
mente a mesma indenização.
2) Quanto à segunda:
O tema veio tratado pelo próprio legislador como "prescrição",
embora, tecnicamente, alguns possam entendê-lo como: “decadência",
porque entendem-no relacionado diretamente com o exercício do di
reito, fruto da violação, no caso sob exame.
Dispõe a lei:
“Prescreve cm cinco anos a ação civil por ofensa a direitos
patrimoniais, contando o prazo da data em que se deu a violação”.
O critério objetivista da contagem a “partir da violação" é o
legal, foi o escolhido pelo legislador, mas está assentado, por evidente,
na dificuldade de considerar-se o momento do conhecimento da vio
lação, pelo prejudicado.
Contudo, a prescrição qiiinqüenal só atua, cm tema de direitos
do Autor, em relação aos direitos patrimoniais.
Isto porque a lei específica contempla, distintamente, também os
morais, melhor entendido: pessoais (capítulo II), para quem a pres
crição será vintenária:
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"II — A lei rcfere-se apenas à ação civil, c dentro desta à
ação civil relativa à ofensa de direitos patrimoniais de Autor ou
conexos.
A ação civil respeitante a direitos pessoais de Autor caduca
no prazo geral de vinte anos, estabelecido para as ações pessoais
no art. 177 do Código Civil.
O prazo conta-se a partir do momento em que se deu a vio
lação — art. 131 (DIREITO AUTORAL, de )osé de Oliveira As
censão, editora Forense de 1980, página 509).
Portanto, a invocada prescrição só poderia alcançar, no caso, danos
diretamente patrimoniais, ocorridos entre meados de 1973 c novem
bro de 1974, posto que a inicial foi aforada a 28-11-79.
Há, é certo, invocação de causa interruptiva da prescrição, feita
na inicial (fls. 2/3) e pelo princípio do contraditório, pretendem as
Autoras deva atuar.
Interpretando a lei comum das prescrições, na parte invocada
pelas Autoras, CÂMARA LEAL (Decadência e Prescrição, 2? edição,
página 206) ensina que:
“Sempre que o sujeito passivo pratique algum ato ou faça
alguma declaração verbal ou escrita, que não teria praticado ou
feito, se fosse sua intenção prevalecer-se da prescrição cm curso,
esse ato ou declaração, importando em reconhecimento direto ou
indireto do direito do titular, interrompe a prescrição".
Ora, segundo a inicial, em 12-08-77 (fls. 2, item 6) as Autoras
teriam afrontado uma das Rés com a possibilidade da Ação de Danos,
o que não é negado. E o representante destas em 13-09-77 (item 7)
obrigou-se pela reparação da menção ao nome, o que, como se sabe,
caracteriza ofensa ao direito moral do Autor (Lei 5.988/73, art. 25,
inciso II) e não diretamente patrimonial.
Sc o reconhecimento, pois, pode ser direto ou indireto, há de
ser tido, no caso, como ocorrentc cm relação tanto aos danos morais
quanto aos patrimoniais.
E o critério legal da contagem da violação por ato continuativo
— novas violações, há de ser considerado do momento de cada nova
divulgação, quando finalmente ocorre aquela pelo princípio do conhe
cimento público (identificação com o “falsum”, que só atua quando
usado).
Assim, a prescrição quanto aos direitos meramente patrimoniais
não teve curso total. Foi interrompida.
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Como quer que seja é ela de pequena monta e sequer foi consi
derada, em aspectos práticos, pela perícia, de tal sorte que não há
interesse em pormenorizá-la porque nova pesquisa importará cm pre
juízo infinitamente maior aos vencidos, de tempo c dinheiro.
Ressalvc-sc, apenas, que os efeitos patrimoniais dos danos puramente morais, sujeitos ao prazo vintenal, nunca estarao por ela abrangidos.
E disto trataremos oportunamente.
Vejamos agora os demais temas de todas as defesas, que estão
resumidos nas seguintes proposições:
a) presença da violação;
b) ausência dc má-fé;
c) solidariedade;
d) indenização autônoma do dano moral.
Quanto à primeira, a questão da violação é patente. Nem mes
mo'negada.
Discute-se se se trataria, cm técnica, de mera contrafação ou de
usurpação, que são conceitos que melhor se adequam aos aspectos
penais.
O novel legislador (Lei 5.988/75), dentre as várias definições
(art. 4.°), considerou-as como única espécie, ao dispor: “considera-se
contrafação a reprodução não autorizada", enquanto que, em dou
trina, “usurpação é utilização de obra alheia como própria".
No caso dos autos a reprodução não foi nem autorizada nem in
tegral quer em relação ao poema "Marcha" (Canteiros) quanto a
“Motivo”, sendo que naquele houve substituição total da segunda estrofe.
Portanto, o que ocorreu de concreto foi violação dos direitos
autorais, tanto dos pessoais, nas figuras dos danos morais (art. 25),
direito ao nome (inciso II), direito à integridade (inciso IV), quanto
dos patrimoniais (art. 5°), inclusão em fonograma (inciso III).
Vejamos agora as questões da má-fé e da solidariedade, posto
que ambas estão compreendidas na exegese do art. 124 da mesma lei,
nestes termos:
“Quem vender, ou expuser à venda, obra reproduzida com
fraude, será solidariamente responsável com o contrafator, nos
termos dos artigos precedentes..."
Ora, o art. 123, ao dispor sobre a indenização devida ao Autor,
“cuja obra seja jraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qual
quer forma utilizada", estabelece, cm razão da fraude, a sanção das
perdas e danos.
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Extraem-sc, daí, dois princípios:
1. o caráter sancionador da indenização;
2. sua assimilação aos princípios da responsabilidade civil.
Aliás, este é o pensar da doutrina mais recente:
“I — a primeira sanção civil que vamos considerar c a repa
ração dos danos” (obra citada, pág. 297).
OU:
“233 — O caráter "fraudulento" da violação.
I — Chamamos agora a atenção para outro aspecto parti
cularmente importante: o art. 123, que contem o princípio geral
da indenização dos danos, estabelece-o para os casos em que a
violação se deu fraudulentamente.
Parece assim que não basta a mera ofensa, é necessário que
concorra ainda este elemento subjetivo da ilicitude, para que haja
o dever de indenizar.
Pensamos todavia que isso seria ir longe demais. Não se
vê motivo para que o direito de Autor receba um tratamento
diferente dos demais casos. Ora, como sabemos, a responsabi
lidade civil baseia-se na culpa; só há responsabilidade objetiva
nos casos estabelecidos por lei. Portanto, é de supor que o
art. 133 se baste com a mera culpabilidade, não sendo de exigir
para imposição da obrigação de indenizar a demonstração da
intenção de causar dano a outrem, ou qualquer dolo específico
semelhante.
II — O preceito significará então que se impõe o dever
de indenizar em caso de dolo, excluindo esse dever em hipó
tese de simples negligência?
Também não o cremos. Basta pensar que o art. 123 con
tém não apenas a referência à indenização dc perdas c danos,
mas também a previsão dos direitos de apreensão dos exempla
res ilicitamente produzidos e de suspensão da divulgação ou uti
lização ilícita da obra. Estes poderes não podem estar depen
dentes do caráter doloso da infração.
III — Na realidade, cremos que de fraudulentamente se
fala de maneira muito imprópria (mas que não é infelizmente
caso ímpar) para significar ilicitamente. É toda atuação ilícita
que se tem em vista, e é essa que justificará, pois, a apreensão
e a suspensão da utilização. Nem sequer é necessário que haja
negligência: basta o ilícito para que se justifiquem estas conscqüências.
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Não significa isto que devamos admitir uma responsabilidade
objetiva. O mesmo preceito declara que aquelas conseqüências
se verificarão "sem prejuízo do direito de indenização de perdas
c danos, mas não diz que a responsabilidade civil funcione aqui
sem se basear nos seus pressupostos normais. Ora. entre esses
pressupostos está a culpa, no sentido amplo de intenção ou ne
gligência.
IV — Portanto, concluímos que a responsabilidade civil fun
ciona também neste domínio como um princípio geral, mas em
termos de responsabilidade subjetiva e não objetiva.
Mais precisamente ainda: verificada a violação, o Autor pode
reagir contra o estado de fato contrário ao seu direito exclusivo
e/ou exigir indenização de perdas c danos. No primeiro caso o
seu direito opera objetivamente, não se lhe podendo opor uma
eventual boa-fé do infrator. No segundo, entram em ação os
princípios gerais da responsabilidade civil pelo que só haverá
direito à indenização se se demonstrar culpa do agente” (obra
citada, págs. 298/299).
Em suma, pois: para a apreensão e suspensão da utilização basta
a ilicitude. fá para a indenização são necessários os suportes da res
ponsabilidade civil, porque, embora sanção civil (obra citada, pág. 296).
não tem ela caráter penal: “não há que se atribuir a própria inde
nização caráter punitivo, pois nada na lei justifica que se abandonem
assim tão gravemente os princípios gerais da responsabilidade civil"
(obra citada, pág. 307).
Se. pois. devemos aplicar os princípios que regem a responsa
bilidade civil, devemos fazê-lo, cspecialmente, em relação à matéria
probatória.
Com a devida vênia, pensamos que a questão não pode ser re
solvida da forma simplista ditada pelo paradigma trazido pela Ré
(fls. 197).
Estamos diante de violação, ilicitude consciente, c não unicamente
culposa. As Rés se dedicam a exploração comercial operando com
matéria onde são conhecidas, diuturnamente, contrafações c usurpações. Permanentes violações.
O princípio probatório a observar na hipótese, ao nosso ver, deve
seguir esta lição do douto AGUIAR DIAS, nosso maior expert no
assunto:
"43. Se é relativamente fácil provar o prejuízo, o mesmo
não acontece com a demonstração da culpa. A vítima tem a sua
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disposição Iodos os meios de prova, pois não há, em relação à
matéria, limitação alguma. Se. porém, fosse obrigada a provar,
sempre e sempre, a culpa do responsável, raramente seria bem
sucedida na sua pretensão de obter ressarcimento. Os autores
mais intransigentes na manutenção da doutrina subjetiva reco
nhecem o fato e. sem abandonar a teoria da culpa, são unânimes
na admissão do recurso à inversão da prova, como fórmula de
assegurar ao Autor as probabilidades de bom êxito que de outra
forma lhe fugiríam totalmente em muitos casos. Daí decorrerem
as presunções de culpa c de causalidade estabelecidas cm favor
da vítima: com esse caráter, só pela vítima podem ser invocadas.
Assim, o princípio de que ao Autor incumbe a prova não é
derrogado cm matéria de responsabilidade civil, mas recebe, nesse
domínio, cm lugar do seu aparente sentido absoluto, uma signi
ficação especial, que por atenção a outra norma (reus in excipieiulo jit actor) vem a ser esta: "aquele que alega um fato
contrário a situação adquirida do adversário é obrigado a esta
belecer-lhe a realidade".
Ora, quando a situação normal, adquirida, é a ausência de
culpa, o Autor não pode escapar à obrigação de provar toda
vez que, fundadamente, consiga o Réu invocá-la. Mas, se ao
contrário, pelas circunstâncias peculiares â causa, outra é a situação-modelo, este é, se a situação normal faça crer na culpa
do Réu, já aqui se invertem os papéis: é ao responsável que
incumbe mostrar que, contra essa aparência, que faz surgir a
presunção cm favor da vítima, não ocorreu culpa de sua parte.
Em tais circunstâncias, como é claro, a solução depende pre
ponderantemente dos fatos da causa, revestindo de considerável
importância o prudente arbítrio do Juiz na sua apreciação (RESPONSAB1LIDADE CIVIL, 4“ edição, n? 4'5).
Ora, no caso dos autos, a situação de normalidade era a das
Autoras: a obra não podia ser violada — total ausência de culpa,
lá anormal foi o comportamento do Réu, que conscientemente a violou.
Por outro lado, as Rés — c também a denunciada — não podem
negar que operam em negócio onde as violações ao direito dos Au
tores sempre ocorrem.
Que cuidados tiveram na seleção da obra?
Um contrato (fls. 200/201), firmado com o próprio violador, para
edição de obras, de caráter genérico, e tona declaração (lis. 202),
o que nos parece insuficientes para demonstrar a diligência num campo
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onde as acusações de plágio, usurpação c contrafação são conhecidas
c divulgadas nos principais veículos, envolvendo até nossos principais
criadores, como aconteceu ainda recentemente com o conceituado Ro
berto Carlos.
Neste campo nebuloso, onde a matéria-prima com que manejam
as editoras musicais é perigosa, impunha-se-lhe, como mínimo de cau
tela, que submetessem as obras ao exame prévio dos técnicos antes
dc divulgá-las, porque se é de difícil percepção aos leigos os plágios
dos escritos, muito fácil é àqueles determinarem sua procedência
diante dos estilos pessoais dos criadores dos escritos.
Muito mais no caso das Autoras c notadamente no dc poetas de
nomeada, como é o caso de Cecília Meireles, Augusto dos Anios,
Bilac, etc. E até mesmo de nossos mais conhecidos poetas musicais:
Chico Buarque de Holanda, Erasmo Carlos, Orestes Barbosa. Lamar
tine Babo, etc., possuidores de estilos bem determinados e inconfundíveis.
E ainda porque em tema dc “Direito Autoral", meramente fa
cultativo, o registro não tem absoluto caráter atributivo dc propriedade,
diversamente dos demais.
Não estabelece presunção “iurc et iure”, c sim "iuris tantum”,
cedendo à prova contrária.
Assim, em tema de violação não estabelece presunção absoluta
em favor do contrafator, violador, nem libera terceiro, cujas cautelas
lhes continuam sendo exigidas.
O mesmo art. 20 esclarece que a presunção resultante do registro
é elidível, uma ve/, que é atribuída, “salvo prova em contrário”.
Poderá, portanto, pleitear-se contra o registro c ter ganho de causa
(obra citada, pág. 96).
OÜ:
“O caráter facultativo do registro em causa dá-nos um ele
mento muito importante no sentido do efeito declarative de re
gistro” (obra citada, pág. 96).
E:
"Na própria ação de contrafação, ou outra, se discutirá o
citado registro" (idem, fls. 98).
Entendo que o legislador do direito autoral, porque, ciente e cons
cientemente são as editoras musicais, em último ratio, que garantem
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o direito dc indenização do violado, e, muito raramente o compositor
(este quase sempre de nenhum poder econômico),' armou o sistema da
composição de dano com base na solidariedade.
E mais: por haver considerado que em tema de responsabilidade
civil por ato ilícito ainda vigora a parêmia:
“in lex aquilia el levíssima culpa venit"
Levíssima que é a culpa das Rés, dela não podem fugir, razão
porque as tenho por solidárias com o Co-Réu na perpctração da ofensa
ao direito das Autoras.
Resta agora o exame da questão dos danos morais. Há aqui certa
dificuldade, diante da expressão “dano moral", de uso correntio em
tema dc reparação civil, mas que, ao nosso ver, deve ter sentido
próprio em tema de direito autoral.
Daí a perplexidade que, cm que pesem os notórios conhecimentos
do expert que escolhemos — o Dr. HERMANO DUVAL (um dos
melhores doutrinadores da espécie), não se nos parece justificável.
Em seu laudo assevera ele que “as duas únicas e raras hipóteses
em que a reparação do dano moral pode ocorrer em favor do côn
juge ou herdeiros são:
1. o de reprodução não autorizada de retrato ou efígie (art, 49.
I, letra /);
2. a de fotografias dc filmes dc operações cirúrgicas (art. 90).
Ou ainda: “entendemos ser inteiramente inadmissível a prática
de dano moral contra pessoa já falecida".
Ora, ressalta nestas afirmações suas o caráter subjetivista que en
foca, no direito comum, a figura do dano moral, então fortemente
apoiado nos sentimentos pessoais de "dor” ou de “ofensa" (injúria
à pessoa, à honra, etc.).
Contudo, dentro da modéstia de nossos conhecimentos, pensamos
que, cm direito autoral, existe em um outro direito, que não se firma
apenas nas ofensas pecuniárias, não tão-só na figura física do Autor,
mas sim na beleza da própria obra (critério objetivista), na sua pu
reza, que, por ser protegido, merece indenização autônoma do dano
meramente patrimonial.
À falta de melhor definição, vulgarmente é reclamado como dano
moral.
Como se vê dos capítulos I, II e III do titulo 111 (Lei 5.988/73),
“o autor é titular de direitos morais e patrimoniais sobre a obra inte
lectual que produziu” (art. 21).
E mais: são direitos morais do Autor (o que interessa à presente):
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IV. “o de assegurar-lhe a integridade opondo-sc a qualquer modificação, ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam pre
judicá-lo ou atingi-lo, como Autor, cm sua reputação ou honra' .
Veja-se que a lei específica não visou, apenas, a proteger o Autor,
moralmente, quanto à sua reputação ou honra. Foi mais além: protegeu-o quanto à integridade de sua criação, sua perfeição e beleza.
E protegeu esse direito à integridade da criação do espírito, também
como “direito moral do Autor”.
F. este direito que merece proteção autônoma. F. é transmissível
às herdeiras (art. 25, § 1"), a despeito do entendimento do doutís
simo expert.
Assim, tanto quanto à violação de direitos patrimoniais (capítulo
III), também a dos ditos “direitos morais" (capítulo II) será sancio
nada com as perdas e danos, no caso.
Mas, há na lei, ainda, outra disposição relativa ao dano moral.
E esta se entende como “in re ipsa". Ê aquela prevista no art. 126,
que dispõe:
“Quem, na utilização, por qualquer meio ou processo, de
obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o
nome, pseudônimo ou sinal convencional do Autor, intérprete ou
executante, além de responder por danos morais, está obrigado
a divulgar-lhe a identidade”.
Ora, a cumulativa da divulgação posterior da identidade, que, aliás,
ocorreu na presente hipótese em relação a outras produções, não sana
a ofensa moral antes praticada, integralmente, devendo ser composta a
parte patrimonial daqueles.
Vejamos, agora, o critério da violação (integridade da obra) e dos
danos morais (utilização da obra sem o nome).
As Autoras se compuseram com uma das Rés, aquela já excluída
do feito, por um valor (3.00U.000,ÜÜ líquidos) que causou perple
xidade ao douto perito (fls. 291/292), porque cm 44 anos de espe
cialização na matéria, nunca viu cie nada semelhante neste foro.
Assim, só a título de perdão, na esfera penal, entende ele possa
tal pagamento ser considerado.
Ocorre, porém, que as partes, ao praticarem o ato, declararam
expressamente: “com a finalidade de compor os danos patrimoniais e
morais” e também de “fazer cessar a ação penal" (fls. 355).
Por certo que o problema penal (perdão) era de muito maior
relevância. Mas, na transação, haverá uma parcela, mesmo mínima,
destinada ao reconhecimento do “dano moral”.
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Islo c inequívoco.
Portanto, deverá ser pelo menos meditada na oportunidade própria.
Há, neste momento, impossibilidade de fixação do "quantum
dos danos embora já conhecidos. Mas isto pode ficar à fase executória.
A grande dificuldade resultou da falta de elementos fornecidos
pela perícia, que se ateve, apenas. a examinar a participação do CoRéu PAGNER, deixando ao laudo as demais Rés, que, a par de lucrarem com a violação, também causaram danos às Autoras, como
já se disse.
Tal situação decorre das posições em que se situam o douto
perito e esta decisão.
No exame profundo da legislação concluímos que o legislador,
no campo do Direito Autoral, evoluiu para posição diametralmente
oposta: do pleno liberalismo do Código Civil (art. 655) para o do
total protecionismo da parte mais fraca: o Autor.
Da plena liberdade da utilização para a do seu prévio consenti
mento (Lei 5.988/73, art. 30).
Tudo isto se deveu à necessidade de tutela eficaz, diante da
extraordinária evolução operada nos meios de comunicação.
A atual doutrina, inclusive, advoga também que as disposições
do Código Civil estão revogadas:
“11. Ficou assim assegurada para o Brasil uma legislação
unitária c moderna, embora não fosse preocupação do legislador
matéria do direito de Autor.
regular exaustivamente
Por isso o art. 134 desta lei ressalva a “legislação especial
que com ela for compatível".
Temos assim que o aparecimento da nova lei não vai suprimir a dispersão de diplomas em matéria de direito do Autor,
persistindo problemas complexos de busca da legislação vigente
e agora também da sua compatibilização com a nova lei.
Para além disso há ainda o tema mais substancial da deter
minação do que ser considerado legislação especial. Terá de ser
examinado caso por caso, consoante as dúvidas que se possam
suscitar".
III. Mas há um problema geral que tem lugar aqui: respeita à subsistência das disposições do Código Civil que continham
primeiro a disciplina geral do direito de autor.
Estarão estas disposições revogadas? Ou pelo fato contrário
deverão considerar-se “legislação especial", estando por isso em
vigor na medida cm que não forem contrariadas pelas novas regras?
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Será esta posição cpte justificará uma tendência, que notamos
de vários lados, de continuar a recorrer aos preceitos do Código
Civil para a exposição da matéria.
Não cremos porém que semelhante orientação possa ser aco
lhida. É verdade que o caráter geral ou especial de uma regra
nao se determina pelo diploma em que está inserida, mas pelo
seu próprio conteúdo.
Mas, o art. 134 não fala cm lei especial, fala em legislação
especial, portanto atende aos diplomas e não às regras em si. E
ao contrapor a legislação especial à legislação geral quer sem
dúvida contrapor a legislação extravagante, à legislação codificada
em matéria de direito do autor — portanto, à legislação do
Código Civil.
Esta foi, nos termos comuns, objeto de uma revogação global
— a que resulta de toda sua matéria ter passado a ser regulada
por uma nova lei. Não há assim que indagar, em relação a dis
posições singulares do Código Civil, se elas se mantêm cm vigor:
Iodos os preceitos foram unitariamente revogados. Só leis extra
vagantes que não foram objeto de revogação expressa ou tácita
subsistem ainda (DIREITO AUTORAL, de José de Oliveira As
censão, 1“ edição, Forense, págs. 5/6).
E a revogação ocorre, a nosso ver, até mesmo por incompatibi
lidade dos textos.
Neste momento do processo, é certo que poderiamos, desde logo,
fixar os danos patrimoniais do Co-Réu FAGNER, posto que deles
cuidou a perícia, e que, fixados em CrS 31,000.00, m m, pela correção
monetária se aproximariam hoje de CrS 101.000.00.
Mas reconhecemos os morais e a co-participação culposa das duas
outras Rés: Edições Saturno e Gravadora Polygram.
Uma questão de prudência, então, conduz a que se apure, cm
liquidação, o "quantum”, porque se abrirá oportunidade de mais
ampla discussão neste campo de tantas divergências, pela primeira re
visão deste julgado.
Por último, renovo às partes a preocupação que sempre tive e
que é geral: o entendimento poderá resultar em benefício de todos,
porque a reunião dos dois gênios criativos (o poético c o musical)
poderá levar às variadas camadas sociais melhor conhecimento da
belíssima obra literária só usufruída por certas pessoas.
E isto se faria em benefício geral.
Por tais fundamentos,
*0

IULGO PROCEDENTE A AÇÃO e condeno Os Réus a pagarem
às Autoras indenização composta dos danos patrimoniais e morais, em
"quantum” a se apurar em execução do julgado, por artigos, os primeiros, e por arbitramento, os segundos (estes pelo Juiz), acrescidos
dos juros de mora, da correção monetária (ORTN), ambas a partir
das violações, custas c honorários de advogado, estes de 20% sobre
o total da condenação.
Diante do caráter solidário, seu “quantum" poderá ser exigido
de qualquer dos Réus, oportunamente.
P. R. I.
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1981.
PEDRO FERNANDO LIGIERO
Juiz de Direito
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Tribunal Regional
Eleitoral
do Rio de Janeiro
Juízo da 70^ Zona
Eleitoral
Processo n9 3/85

Direito Eleitoral. Mandado de Segurança.
Eleições para o preenchimento de vagas na
Diretoria Municipal do partido político.
(Sentença do Juiz de Direito Carlos José
Martins Gomes)

SENTENÇA
MARCELLING MARTINS CORREA, Presidente do Diretório
Municipal do Partido Democrático Trabalhista de Paracambi, impetrou
mandado de segurança contra ato do Presidente do Diretório Regional
do citado partido, dirigindo o pedido ao Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, alegando que no uso de atri
buições legais “marcou para o dia 18 de novembro de 1984 as elei
ções para o preenchimento de vagas do Diretório Municipal do Partido
Democrático Trabalhista — PDT, bem como dos Delegados daquele
Município à Convenção Regional Partidária, bem como respectivos
suplentes".
Aduziu que através de “ato manifestamente ilegal, houve o Sr.
Bayard Demaria Boiteux por bem determinar, "sponie sua”, a transfe
rência da data da Convenção para outra, de lodo inoportuna aos
convencionais municipais, sem nenhuma fundamentação, e invadindo
esfera de competência alheia e com isso não só causando sérios trans
tornos à vida partidária, como também cometendo ato ilegal que
pelo presente quer o impetrante impugnar" (fls. 2/3).
Requereu concessão de liminar c a final procedência do pedido,
com a "cassação da ordem ilegal da autoridade coatora" (fls. 5).
Com a inicial vieram os documentos de fls. 5/12.
A medida liminar foi deferida pelo eminente Relator, para a reali
zação da Convenção no dia 18 de novembro de 1984, evitando-se
“causar prejuízo irreparável dada a premência de tempo” (fls. 14v).
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Solicitadas informações, a nobre autoridade coatora esclareceu que
‘‘a transferência da data para a realização da Convenção Municipal de
Paracambi tem amparo legal no art, 28 da Lei Orgânica dos Partidos
Políticos, conforme redação da Lei 7.090/83", aduzindo que a Co
missão Executiva Regional do PDT agiu dentro de sua exclusiva com
petência (fls. 19).
Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral a fls. 21/22,
no sentido da incompetência absoluta do Tribunal Regional Eleitoral.
A fls. 25/39, o impetrante informa a efetiva realização da Con
venção no citado dia 18 de novembro.
Reunido, o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral declinou da com
petência em favor desta Zona Eleitoral, com a cassação da liminar
(fls. 42/49).
Neste Juízo, ingressa MARIA LUCIA GRAC1ANO. pleiteando sua
admissão como litisconsorte necessário passivo (fls. 58). impugnando
a competência desta 70:; Zona Eleitoral (fls. 59/61).
A fls. 64, requer o impetrante concessão de liminar até o julga
mento final, sem a realização de nova Convenção, subsistindo “os
atos praticados ao amparo da liminar anterior”, reiterando o pedido
de fls. 3/4.
O Ministério Público oficiou a fls. 66/68. repelindo a admissão
de litisconsorte e acrescentando não existir conflito de competência
entre Juiz c Tribunal. No mérito, o douto fiscal da lei opinou pela
concessão da segurança, eis que o art. 28 da Lei n° 5.682, com a
redação da Lei n^ 7.090/83. não autoriza o Diretório Regional de
Partido Político a transferir data de Convenção Municipal.
Concluindo, o representante do Ministério Público reconhece di
reito líquido e certo do impetrante, eis que “detentor que era da
Presidência do Diretório Municipal, praticou ato legítimo, atendendo
diretrizes do Diretório Nacional, quando formalizou a data da Con
venção Municipal".
Diligente, aduziu no parecer que o P.D.T., através do Diretório
Nacional, em reunião de 3 de dezembro de 1984, "ratificou todas as
Convenções havidas c mesmo as futuras, dentro daquele período”.
Este o RELATÓRIO.
Preliminarmente, cumpre assinalar que a competência deste Juízo
é matéria que não comporta qualquer discussão, eis que já objeto
de apreciação pela Superior Instância.
Quanto ao litisconsórcio pleiteado, claro está sua não configuração.
A requerente MARIA LUCIA GRACIANO argumenta que a dccisão a “ser proferida poderá afetar os pedidos que formulou contra
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as arbitrariedades do Presidente do Diretório e impetrante do Man
dado de Segurança”, justificando seu pedido.
O litisconsórcio necessário deriva da lei ou da natureza da recumulação subjetiva cm simullaneus prolação jurídica, impondo
cessus. “O litígio não pode ser objeto da tutela jurisdicional, nesse
caso, senão com a participação ou citação de todos os consortes. O
juiz ordenará, por isso, ao autor que promova a citação de todos os
litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de
declarar extinto o processo” (JOSÊ FREDERICO MARQUES, “Ma
nual de Direito Processual Civil", vol. 1, pág. 257, ed. Saraiva, l'974).
A requerente de fls. 58 é tão-somente integrante do Diretório
Municipal do P.D.T. A eventual concessão do mandado de segurança
não implica em alteração da relação jurídica entre a mesma e o
impetrante.
Indemonstrados, portanto, os requisitos do art. 47 e parágrafo
único do Código de Processo Civil.
Deste modo, indefiro o pedido de fls. 58.
Cumpre, assim, passar ao exame do mérito da açao.
O douto representante do M. Público focou corretamente a ques
tão em tela.
O ato impugnado, retratado no documento de fls. 12 e nas informações de fls. 19, consistiu em transferência da -data da realização
da Convenção Municipal do P.D.T. em Paracambi, determinada pela
Comissão Executiva do Diretório Regional do Partido.
A autoridade impetrada acentua que a transferência da data en
contra amparo no art. 28 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos,
com a redação da Lei 7.090/83.
Todavia, o dispositivo legal citado não contém tal norma, eis que
preceitua:
“Compele aos Diretórios Nacionais dos Partidos Políticos a fixa
ção das datas das convenções municipais, regionais e nacionais,
destinadas à eleição dos seus diretórios, e às convenções nacionais
compete estabelecer a duração dos mandatos partidários”.
Deste modo, a alteração da data anteriormente fixada não se
revestiu de legalidade, refugindo às atribuições do Diretório Regional,
sendo certo que tal atribuição pertence ao Diretório Nacional.
Consoante o art. 1? da Lei n° 1.533, de 31-12-51. “conccder-se-á
mandado de segurança para proteger direito líquido c certo, não amparado por habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de
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poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais forem
as funções que exerçam".
A Lei Maior estatui que será concedido mandado de segurança
“para proteger direito líquido c certo não amparado por “habeas
corpus”, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder” (art. 153, § 21).
A ilegalidade do ato impugnado é evidente, não competindo á
Comissão Executiva de Diretório Regional de Partido Político transfe
rir data de Convenção Municipal.
O impetrante, na condição de Presidente do Diretório Municipal,
convocou a Convenção em observância às normas legais.
Demonstra, portanto, direito líquido e certo a merecer a pro
teção jurisdicional.
Leciona HELY LOPES MEIRELLES:
"Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo
que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu
reconhecimento e o seu exercício no momento da impetração.
Em última análise, direito líquido c certo é direito comprovado
de plano ("Mandado de Segurança e Ação Popular", pág. 16,
ed. Rev. Tribs., 1978).
E o caso dos autos.
O ato impugnado foi ernanado de autoridade, eis que os repre
sentantes ou órgãos dos Partidos Políticos são considerados autori
dades para efeitos de mandado de segurança (§ 1® do art.
da
Lei 1.533/51, redação da Lei 6.978/82).
Revelam os autos, portanto, existência de ato ilegal de autori
dade, ofensivo a direito líquido o certo do impetrante.
EM FACE DO EXPOSTO, e com base nos arts. l.° da Lei
1.533/51 e 153, § 21, da Constituição Federal, JULGO PROCE
DENTE O PEDIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA, declarando
nulo e de nenhum efeito o ato da Comissão Executiva do Diretório
Regional do Partido Democrático Trabalhista que transferiu a data da
Convenção Municipal do Diretório do citado Partido em Paracambi.
CONSIDERANDO que o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de
clinou da competência cm favor deste Juízo com base no art. 113
do Código de Processo Civil;
CONSIDERANDO que em caso de incompetência absoluta so
mente os atos decisórios são nulos;
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CONSIDERANDO que por força da medida liminar a Convenção
Municipal do P.D.T. foi realizada;
CONSIDERANDO que "sc a medida liminar em mandado de
segurança não 6 sentença, terminativa ou definitiva, cujo recurso se
ria a apelação, e se não é decisão interlocutória, porque não decide
questão controversa relativa à regularidade ou à marcha do processo,
e cujo recurso seria agravo de instrumento, então, por princípio excludente, é “despacho de mero expediente”, a que se reserva o art. 504,
para inadmitir recurso” (J. M. OTHON SIDOU, “Habeas Corpus
Mandado de Segurança — Ação Popular”, pág. 258, cd. Forense, 1983);
CONSIDERANDO que a Convenção Municipal cm tela foi reali
zada em data legítima, em observância às normas legais;
CONSIDERANDO que a garantia constitucional deve ser a mais
ampla possível;
CONSIDERANDO que entendimento contrário levaria a convalidar ato manifestamente ilegal, qual seja o impugnado nesta ação;
RECONHEÇO validade à Convenção Municipal realizada em 18
de novembro dc 1984, do Partido Democrático Trabalhista — P.D.T.
Submeto esta sentença à apreciação do Egrégio TRIBUNAL RE
GIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por
força do duplo grau de jurisdição (art. 12, parágrafo único, da Lei
n° 1.553/51, redação do art. 2? da Lei n? 6.071, de 03-07-74).
P. R. L, cientificando-se por ofício a autoridade coatora, remetendo-se cópia da sentença.
Paracambi, 3 de maio de 1985.
CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES
Juiz Eleitoral
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Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios
1? Circunscrição
Judiciária de Roraima
Juízo dc Direito da
Vara Cível

Duplicata sem aceite. Além da prova da
entrega e recebimento da mercadoria, e
que pode ser jcita por qualquer documento,
é necessária, cumulativamente, a do pro
testo do título e de que a recusa em aceitálo não se deveu a qualquer dos motivos
indicados no art. 8'-' da Lei n° 5.474/68.
0 instrumento de protesto é o meio hábil
para a prova da recusa do aceite sem
justa razão, desde que nada tenha alegado
o sacado. Carência de ação. pela ausência
de admissibilidade, face ao procedimento
escolhido.
(Sentença do Dr. Antonio de Sá Peixoto,
Juiz de Direito da Vara Cível, da 1? Circunscrição Judiciária de Boa Vista, Terri
tório Federal de Roraima)

Vistos, cm decisão.
CARLOS VITOR VILHENA, devidamente qualificado e repre
sentado por procurador, opõe embargos à execução fundada cm tí
tulo extrajudicial em desfavor de LIRAUTO — LIRA AUTOMÓVEIS
LIMITADA, igualmentc qualificada, fundando sua pretensão nos ar
tigos 736 e seguintes do Código de Processo Civil.
Na peça exordial alega haver a embargada, fundando-se na du
plicata n? 000552/04 e nota fiscal n? 000552/82, promovido exe
cução forçada contra o embargante, título dc crédito sem aceite e
sem que comprovasse a entrega da mercadoria.
Além do mais, nenhum vínculo existe entre a duplicata e a nota
fiscal juntada, havendo no verso da letra dizeres alusivos à sua substi
tuição por um veículo de propriedade do embargante, que seria en
tregue à embargada.
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Alega desconhecer o débito e peleja pela inexistência das mínimas
exigências legais no título, que validasse sua execução.
Requer o recebimento dos embargos, intimação da embargada para
impugná-los e a procedência, com as condenações legais.
Atribuindo o valor de Cr$ 60Ü.Ü0Ü.0Ü (seiscentos mil cruzeiros).
Acostou o instrumento de mandato.
Os embargos foram recebidos, autuados em apenso aos da exe
cução, sendo impugnados pela embargada, antes mesmo da intimação.
Na peça oferecida, aduz a embargada a litigância de má-fé, teme
ridade e a provocação de incidente manifestamente infundado, sendo
os embargos manifestamente procrastinatórios.
Propugna pela existência dc prova da entrega da mercadoria,
indicando-a como existente nos próprios autos da execução, porquanto
o veículo que originou a emissão da duplicata, por sua venda, foi
penhorado e depositado nas mãos do embargante.
Quanto a observação inserida no verso do título, deveu-se ao fato
da embargante haver se comprometido a resgatá-lo mediante a entrega
de um veículo dc sua propriedade, que também havia sido adquirido
na embargada, o que restou descumprido.
No referente ao desconhecimento do débito, é dc ser rechaçada
a alegação, pois o embargante não nega a compra.
Pede, finalmentc, a improcedência dos embargos, o julgamento
antecipado da lide c a improcedência, com as cominações legais, pro
testando por provas, se necessárias.
Acostou a nota fiscal n? 682.761, emitida pela General Motors
do Brasil S.A., em que vem descrito o automóvel cuja venda deu
origem à duplicata e o documento de fls. 14.
Réplica às fls. 16 a 19, acostando os documentos de fls. 20 c 21.
Audiência realizada em 14 de junho do ano cm curso, cm que
foram ouvidas as testemunhas de que dá conta a assentada de fls. 34
a 36 dos autos.
Tanto embargante como embargada requereram a juntada de no
vos documentos em audiência, o que foi por mim deferido, sobre eles
se manifestando as partes no próprio ato.
Nos debates orais tanto embargante como embargada manifesta
ram-se pela acolhida de suas peças inicial c de impugnação.
/' u relatório.
A execução foi promovida ancorando-se à peça vestibular a du
plicata e a nota fiscal que originau o título de crédito. Nesta vê-se,
em sua parte final, a ausência de declaração de recebimento da mer
cadoria vendida (fls. 6, da execução forçada).
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A duplicata não foi aceita e nem juntou-se o instrumento de
protesto.
Estatui o art. 15. c seu inciso II, da Lei n*’ 5.474. de 18 de
julho de 1968, com a nova redação dada pelo art. 3" da Lei n” 6.458,
de 1 de novembro de 1977, in verbis: "A cobrança judicial da du
plicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo
aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II
do Código de Processo Civil, quando se tratar: II. de duplicata ou
triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a) haja sido
protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório
da entrega e recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha,
comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos
motivos previstos nos arts. 7° e 8? desta Lei".
A nosso ver o documento hábil de que trata a letra “b” do
dispositivo invocado não será, necessariamente, a declaração constante
na parte final da nota fiscal, mas qualquer documento que comprove a
entrega da mercadoria c seu recebimento pelo devedor.
No entanto, será sempre um documento escrito, incomportável, a
prova testemunhai, mesmo porque é de produção imediata, vindo com
a inicial.
Por liberalidade cscusável, determinamos a citação do devedor
para que pagasse o débito ou nomeasse bens à penhora, providência
que deixou dc atender, sendo-lhe penhorado e depositado o bem des
crito c caracterizado na nota fiscal de fls. 6 da execução forçada.
Dúvida não resta dc que a mercadoria lhe foi entregue e que
a recebeu, pois o veículo foi encontrado cm seu poder, o que, em
bora lardiamcntc, indica o documento hábil de que fala a lei.
Assim, provado está o recebimento da mercadoria e, em conse
quência, sua entrega por parte da embargada.
Ocorre, entretanto, que o art. 15, II, exige que, além da prova
da entrega da mercadoria, acompanhe a inicial o instrumento de pro
testo c a de que não tenha recusado o aceite pelos motivos previstos
nos arts. 7? c 8? (letras “a” c “c”, Lei n? 5.474, de 18 de julho
de 1968).
Ora, cumpriu-se apenas a letra “b” do artigo citado, não exis
tindo instrumento de protesto nem prova de que a recusa em aceitar
a duplicata não se adequou aos motivos indicados nos artigos retro
referidos.
Inexiste discussão doutrinária referente à matéria pela meridiana
clareza do texto, que ao legitimar a execução forçada dc duplicatas
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nao aceitas, subordina-a à prova cumulada das exigências das letras
"a”, “b” e “c” do inciso II do art. 15 da lei referida.
Mas, como seria feita a prova exigida pela letra "c” do dispo
sitivo retrocitado? Entendemos que, ao nada alegar quando intimado
da existência de duplicata a ser protestada, pelo Oficial do Cartório
respectivo, o sacado reconhece que não lhe socorrem os motivos in
dicados no art. 81’ da Lei n” 5.474, de 18 de julho de 1968, vale
dizer: “I — avaria ou não recebimento das mercadorias quando não
expedidas ou não entregues por sua conta e risco; II — vícios, de
feitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias,
devidamente comprovados; III — divergência nos prazos ou nos pre
ços ajustados”.
Sintetizando: quando a inicial vier instruída com a duplicata sem
aceite, com documento que comprove a entrega e recebimento da
mercadoria e o instrumento de protesto consignando a falta de ale
gações do devedor, atendidos estão os requisitos do art. 15, II, “a”,
“b” e “c”, da lei das duplicatas.
De alvitre trazer a lume recente julgado da Segunda Câmara
Cível do Primeiro Tribunal de Alçada de São Paulo, em que foi re
lator o Juiz RENAN LOTUFO, in verbis: “Cambial-Duplicata-Falta
de aceite-Mercadoria comprovadamente entregue Ausência de protestoInexistência de força executiva-Leis n^s 5.474/68 c 6.458/77-Carência
decretada” (ín “Julgados dos Tribunais de Alçada Civil de São Paulo",
Ed. Saraiva, 1983, vol. 77, págs. 65/66).
Incxistindo uma das condições da ação, qual seja a admissibi
lidade ou possibilidade jurídica do pedido em vista do procedimento
escolhido, torna-se a exeqüente, ora embargada, carecedora da ação.
Isto posto,
julgo PROCEDENTES os embargos, por ser a exeqüente care
cedora da ação de execução forçada, condenando a embargada no
pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo
cm 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.
Expeça-se mandado para a entrega do veículo penhorado ao embargante, eis que em depósito público.
P. R .1.
Boa Vista, 11 de julho de 1983.
ANTONIO DE SA PEIXOTO
Juiz de Direito
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Comarca da capital
Vara de Registros
Públicos
Processo n” 85.098/86

DÚVIDA INVERSA — Inadmissibilidade.
Extinção do processo sem o julgamento do
mérito.
(Sentença da Juíza de Direito Wany do
crates Castanheira Sarmento)

1 — Trata-se de dúvida inversa, na qual NOÉ DINIZ DA SILVA
E OUTROS pretendem registrar no Cartório do 9? Ofício de Imóveis
as escrituras referentes ao imóvel sito na Estrada da Baiúna n° 739.
2 — O MP, em promoção de fls. 23, opinou pela extinção do
processo sem o julgamento do mérito, por se tratar de dúvida inversa.
3 — Realmente o cabimento da dúvida inversa é controvertido,
face aos claros lermos pelos quais o procedimento da dúvida é disci
plinado na Lei de Registros Públicos.
Como assinalamos em monografia publicada logo após a vigên
cia da Lei de Registros Públicos:
“A praxe forense e a jurisprudência vêm admitindo a ocorrência
da chamada Dúvida Inversa, justamente porque o interessado é
quem muitas vezes, após a motivada recusa do Oficial à registrabilidade do título, não se conforma com a exigência, tomando
a iniciativa de reclamar o provimento judicial; hipótese menos
vulgar, mas ocorrente, cncontrável principalmente em comarcas
do interior, é a do Oficial recusar-se à argüição da dúvida, pura
e simplesmente, devolvendo a documentação à parte. Ê porque
se inverte a iniciativa da provocação da atividade jurisdicional,
chama-se a este processo iniciado pelo interessado como pedido
de registro, de dúvida inversa, c nesse caso, analogamente, se
alteram as ordens de manifestação na relação processual, ouvindosc o Oficial de Registro sobre a pretensão formulada, adaptando-se
a marcha procedimental a este câmbio de posições, e após retoma71

se o seu curso normal, com a audiência do Ministério Público,
observando-se, preliminarmente, a necessidade de sua indispen
sável prenotação, para a manutenção do paralelismo legal com
o procedimento típico e o resguardo do eventual direito do in
teressado.”
"O costume do foro criou a figura processual para suprir a la
cuna legal nas recusas assim nascidas, já sendo frequentes as
manifestações judiciais sobre a espécie.” A Dúvida da Nova Lei
de Registros Públicos, págs. 23/24, Ed. Rio, 1981.
4 — A questão da dúvida inversa ainda tem despertado debate
doutrinário e jurisprudência!, havendo decisões conflitantes dos nossos
principais tribunais, ora admitindo, ora não.
E certo que no regime anterior a jurisprudência inclinava-se por sua
aceitação, à falta de normas procedimentais específicas para as dúvidas.
Todavia, com a vigência da atual Lei de Registros Públicos a
situação se modificou, eis que o novo diploma processual trouxe acen
tuadas modificações à questão regulando o procedimento das dúvidas
em vários artigos legais, nomeadamente a partir de 198 a 207.
As divergências foram se pacificando e a situação hoje caminha
para a não aceitação das dúvidas inversas sob a argumentação curial
de que atualmente há uma formalidade legal, a ser observada para o
exame judicial das relações jurídico-registrais, da qual não convém se
afastar o julgador, em benefício do ordenamento legal c até mesmo
do próprio apresentante que, levando seu título diretamente a (uízo,
poderá ficar sem a importante garantia de prenotação.
As razões c a vantagem do cumprimento de formal legal são
sensíveis:
“A chamada dúvida ‘'inversa" ou “indireta", fruto de praxismo
antigo, que transmuda a obrigação legal de exame do título do
Sr. Oficial, do Registro para o luízo, hoje, "data venia", a
nosso ver, nenhuma razão tem para subsistir, cm face das nor
mas procedimentais claras c expressas da Lei n" 6.015/73 e o
Ementário da Corrcgedoria que devem ser trilhados pelas parles,
antes de intervir o Judiciário, sendo de se salientar que nem ao
Juiz nem ao MP são dados meios materiais para exame de regu
laridade de título a ser registrado, o que demanda exame minu
cioso, e a cada dia mais complexo, de livros, matrículas, registros,
averbações e anotações nos próprios Cartórios de Registro de
Imóveis.”
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Efetivamente, neste sentido jti decidiram as 2.*, 4.il e T.1* Câmaras
Cíveis do Tribunal de Justiça.
De igual modo se pronunciou também o Egrégio STF no julga
mento de RE 77.966-MG, 2^ Turma. Relator Min. Moreira Alves (D. de
17 de junho de 1983, pág. 8.959; R.T., n? 109, pág. 628), c RTJ,
vol. 107/628.
Também os doutrinadores de direito registrai vêm se manifestando
contrariamente à admissão da dúvida inversa a tal respeito. Veja a
opinião de Walter Ceneviva:
“A jurisprudência tem hesitado, ora admitindo, ora recusando, a
chamada dúvida inversa, declarada pela parte ao Juiz, com a afir
mativa de exigência descabida do serventuário. Não se viabiliza,
porém, na Lei n" 6.015 a dúvida inversa. A parte pode dirigir-se
ao Juiz, na forma de legislação estadual, queixando-se da recusa
do Oficial de, no prazo, proceder a um certo registro ou de
clarar a dúvida. Não pode, porém, substituir-se ao serventuário
na própria declaração, como, aliás, resulta de outros textos legais
que a ela se referem. Demais disso, o requerente da dúvida in
versa não tem a garantia da prenotação.” (Lei dos Registros Pú
blicos Comentada, pág. 424, 493, Ed. Saraiva, 1982.)
Em nota de rodapé, acrescentou aquele emérito comentarista:
Dúvida inversa é a criação pretoriana condenável, pois a lei
põe à disposição do interessado os meios para resolver dificul
dades com o registro de qualquer título.”
5 — Ao lado disso, o art. 2° do CPC dispõe que nenhum Juiz
prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado
a requerer, nos casos e formas legais. Comentando esta disposição,
disserta CELSO BARBI:
"O artigo dispõe que a prestação jurisdicional será na forma legal.
Essa regra firma o princípio de legalidade das formas. O legis
lador poderia, teoricamente, deixar que as formas a serem utili
zadas pelo Juiz, para desempenhar a função jurisdicional, ficassem
à sua livre criação; mas isso é altamente inconveniente, não só
pela instauração do arbítrio, como também pela dificuldade que
teriam os próprios juizes em escolher as formas adequadas". Co
mentários ao Código de Processo Civil, Tomo I, pág. 34. Edi
tora Forense.
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A forma é absolutamente essencial à fenomenologia processual;
a forma é apenas o meio pelo qual são atingidos certos fins. Nesse
sentido, manifesta-sc HELIO TORNAGHI:
“Não há possibilidade jurídica de obter a prestação jurisdicional.
isto é, a apuração dos fatos, a decisão das Controvérsias e a
execução da sentença a não ser nos casos previstos em lei pela
maneira por ela regulamentada.
Sc falta essa possibilidade, o luiz dá por extinto o processo sem
julgamento do mérito." (Art. 267, VI, do CPC. Comentários ao
Código de Processo Civil, vol. 1, pág. 18.)
Pelo exposto, não tendo sido cumprido o disposto no art. 198 e
seguintes da LRP pelo requerente, dou o processo como extinto com
fundamento no art. 267, VI, do CPC.
Custas pelo requerente.
P. R. I.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1986.
EDUARDO SÓCRATES CASTANHEIRA SARMENTO
Juiz da Vara de Registros Públicos
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Juízo de Direito da
4:i Vara Cível de
São Gonçalo
Proc. 17.192/83

DÚVIDA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Regisiro de Contraio de Locação.
(Sentença da Juíza de Direito Wany do
Couto Faria)
SENTENÇA

Trata-se de dúvida suscitada pelo Sr. Oficial do 2<> Registro de
Imóveis da Comarca de São Gonçalo, sobre o registro do contrato de
locação datado de 1 de setembro de 1982, em que figuram como toca
dores AIRES SANTOS DA ROCHA c RAUL DOS SANTOS RAMOS
e como locatários o POSTO PLANETA LTDA., apresentado para registro em 26-12-81, apenas o prenotou, sob o fundamento de que já
existe registro de contrato de locação entre o mesmo locador e como
locatária a Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga, com data de 25-01-80
e assinado em 12-04-78, além de uma hipoteca em favor da mesma
Cia. Bros. de Petróleo Ipiranga, inscrita em 18-12-75, todos estes tí
tulos referentes ao mesmo imóvel da Rua Bispo D. João da Mata
n1’ 10, São Gonçalo.
Anexa documentos a fls. 4/15.
Dada vista ao MP, este requer a oitiva do interessado (fls. 16).
O suscitado impugna a dúvida, a fls. 17, afirmando já estarem
rescindidos os contratos anteriores, daí requerer o registro do seu
contrato de locação e junta documentos a fls. 18/23.
Aberta nova vista ao MP, este requer (fls. 24), em diligência, seja
ouvido o locatário do contrato já registrado (Cia. Bras. de Petróleo
Ipiranga), face a seu interesse no feito, o que 6 deferido a fls. 24v,
fazendo com que se insurja contra esta diligência o suscitado (fls. 25
37). Mais um douto pronunciamento do MP a fls. 39, justificando,
com o zelo de sempre, a diligência requerida, daí o despacho de
fls. 42. Volta o suscitado a fls. 45/46, insistindo em seu ponto de
vista.
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Vêm, a fls. 51/57, as informações do interessado, cuja intimação
foi requerida pelo MP e sobre elas fala o suscitado a fls. 59/60,
anexando mais documentos a fls. 61/64 c provocando a volta do
interessado a fls. 66/85, esclarecendo que seu contrato de locação
se encontra em plena vigência, pois a rescisão dele, e da hipoteca
também, depende da solução final de litígio ainda cm fase recursal.
A ilustre representante do MP opina a fls. 87/91. e, como sem
pre, após cuidadoso exame, em judicioso parecer, entendendo ser pro
cedente a dúvida, baseando-se na Lei de Registros I iblicos e do
cumentos acostados.
F. o Relatório.
Examinados, decido.
1 — Ensina-nos o Eminente juiz e Professor Dr. Eduardo Sócrates
C. Sarmento, em seu magnífico estudo jurídico A Dúvida na Nova
Lei de Registros Públicos, que “. . . os procedimentos de dúvida são.
iniludivelmente, do âmbito da jurisdição voluntária e as decisões sobre
as questões de fato c de direito neles compreendidas são de conteúdo
nitidamente declaratório positivo ou negativo, segundo julgue proce
dente ou não a impugnação suscitada, isto porque o juiz nele intervém
não para a composição de uma lide, mas, fundamentalmente, para
prover a tutela do interesse público, à conservação e manutenção dos
registros públicos como instrumento necessário à segurança do tráfico
jurídico e à estabilidade das relações pessoais, reais e obrigacionais
que nele se contêm, declarando formal e substancialmente se tal re
lação ou situação jurídica, objeto da recusa, é de ser admitida no
sistema registrai.”
Observando o caso cm tela à luz deste ensinamento doutrinário,
acompanhado pela jurisprudência dominante, vemos que não cabe, neste
luízo, discutir sobre a validade do contrato cujo registro almeje este
ou aquele suscitado.
2 — Funcionando como verdadeiro fiscal da Lei que é, a Ilustre
Representante do MP, em sua aguçada intuição jurídica, solicitou fosse
intimado o outro locatário, cujo contrato estava já registrado, ou seja.
a parte interessada, o que foi deferido, com sapiência, pelo MM )uiz
que me antecedeu neste feito c a diligência rcahncntc surtiu efeito,
pois a Cia. Bras. de Petróleo Ipiranga trouxe importantes subsídios
para a elucidação desta dúvida, confirmando o que se previa com os
documentos anteriormente anexados aos autos.
Ressalte-se que, com esta providência, não foi instalado contra
ditório neste feito essencialmente administrativo e sim colhidas infor
mações, tanto que as petições do interessado, anexadas a fls. 51/64 e
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66/85, receberam apenas como despacho o “ Imite-sc, conclusos , sendo,
então, dada oportunidade ao MP, que requereu esta informação, para
analisá-la (fls. 86).
3 — Como se infere de todos os documentos anexados, a vali
dade dos contratos depende da decisão da Superior Instância, em ações
já em fase recursal, portanto, assiste razão ao consciencioso Sr. Oficial
do Registro de Imóveis ao suscitar esta dúvida.
A rescisão do contrato anteriormente registrado, propalada pelo
suscitado, ou seja, o de locação, e o levantamento do gravame de hi
poteca, que teriam ocorrido ao ser assinada a escritura de compra e
venda entre os locadores e o locatário Cia. Bras. de Petróleo Ipiranga,
somente se configurarão ao ser firmada definitivamente a validade
de tal contrato c levado o mesmo ao Registro Imobiliário, o que será
possível após a decisão final da Superior Instância, c com o efetivo
registro, confundir-se-ão as figuras do locatário c do credor hipote
cário com a do proprietário indiscutível do imóvel em lide naqueIas ações.
Por enquanto, não há que se falar em rescisão do contrato loca-lício ou término da hipoteca, isto ocorrerá no momento em que a
escritura de compra e venda for devidamente registrada, adquirindo a
eficácia de direito real e o registro só pode ser feito quando tudo está
precisa e objetivamente determinado, não restando qualquer possibili
dade de dúvida.
Assim sendo, face ao exposto, apesar dos ingentes esforços do
zeloso patrono da suscitada, não logrou este alcançar seu objetivo.
Julgo PROCEDENTE a dúvida, não sendo possível autorizar o
registro requerido.
Custas pelo suscitado.
P. R. e I.
São Gonçalo, 20 de fevereiro de 1984.
WANY DO COUTO FARIA
Juíza de Direito
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8‘- Vara de Falências
e Concordatas
Rio de Janeiro
Autos nP 1.979/83

Falência. Pedido de restituição.
(Sentença do Juiz de Direito Paulo César
Salomão)

I
Pedido de restituição formulado por DEFER BRASILEIRA DE
PRODUTOS DE AÇO LIDA. em face da Massa Falida de JAMY S/A
INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS, alegando a entrega
de mercadorias, em um total de Cr$ 374.900 (trezentos c setenta c
quatro mil e novecentos cruzeiros), dentro de 15 dias anteriores ao
requerimento, anexando os docunjentos de fls. 5/4, complementados
a fls. 23.
A Falida manifestou-se a fls. 9 e a Síndica, a fls. 24v, impug
nando o pedido sob a alegação de que o requerimento de falência foi
distribuído em 29-01-81 e a emissão da nota fiscal data de 18-03-81,
o que encontrou o apoio do MP (fls. 25v).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II
1.1 — A hipótese é interessante c raramente abordada com pro
fundidade pela doutrina.
1.2 — Com efeito, como se vê da certidão de fls. 24v, o reque
rimento foi distribuído em 29-01-81 c as mercadorias foram entregues
em 20-03-81 (fls. 4), tendo a quebra sido decretada cm 28-03-81.
1.3 — Ê verdade que a interpretação literal do § 2" do art. 76,
da Lei de Falências, conduziría à improcedência do pedido, visto
que ali refere-se a "15 dias anteriores ao requerimento de falência”.
1.4 — Porém, não é esse o espírito da lei e, como é evidente,
nenhuma interpretação poderá levar ao absurdo.
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1.5 — Destarte, essa restituição — chamada por alguns autores
de excepcional — funda-se na repressão à má-fé e creio que a melhor
exegese desse dispositivo é que o prazo de 15 dias constitui um li
mite máximo para o deferimento do pedido, vale dizer, não caberá
restituição das mercadorias entregues a partir do 16° dia anteriores
ao requerimento.
1.6 — A tese sustentada pela Síndica c endossada pelo MP de que a
lei só contempla a entrega de mercadorias até o requerimento, revelase inaceitável, uma vez que é exatamente no período compreendido
entre o requerimento até a decretação da falência que a compra de
mercadorias e o conseqüente consumo demonstram a má-fé do com
prador, que já sabe, de antemão, de seu estado.
1.7 — Os especialistas não se referem diretamente ao tema, mas
importante c o registro da opinião de RUBENS REQU1ÃO, se bem
que formulando a hipótese de a vencia ter-se efetuado dentro dos 15
dias anteriores ao requerimento e a entrega posterior:
“Se o vendedor não teve conhecimento do pedido de falência do
comprador, ou não pôde obstar a entrega real, o fato de a en
trega ter se operado após o requerimento ou da declaração da
falência, não deve impedir a restituição" (in Curso..., 1° vol.,
b'-1 cd., Saraiva, pág. 245).
1.8 — Conveniente é a lembrança — colhida na mesma obra
acima citada — da observação sobre o assunto de |. X. CARVALHO
DE MENDONÇA:
"A reivindicação concedida ao vendedor é neste caso uma pro
teção com que a lei vem salvar a sua boa fé, iludida pelo dolo
ou pela fraude do falido, e moralizar a falência, evitando que
um comerciante em vésperas de sua queda econômica aumente
ficticiamentc o ativo e prepare meios para obter uma concordata”
(Tratado..., vol. VIII, n^ 1.031).
1.9 — Assim, impõe-se a procedência do pedido.
2.1 — Por outro lado, se a mercadoria foi consumida, a resti
tuição terá que proceder-sc em dinheiro.
2.2 — E, nesse caso, somente a incidência de correção monetária
poderá propiciar ao credor o recebimento do mesmo valor, sendo de
se notar que a própria lei usa a expressão “valor estimado” (art.
78, § 2°).
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3.1 — Ademais, com relação especificamente às falências decre
tadas (excluindo, portanto, o procedimento pré-falencial) e às con
cordatas, inobstante reconhecer a enorme divergência jurisprudencial
a respeito do tema e a existência de respeitáveis opiniões em sentido
contrário, entendo aplicáveis a elas as disposições da Lei 6.899/81.
3.2 — É desnecessário traçar o histórico da evolução da inci
dência da correção monetária no Direito Brasileiro que, dia a dia, em
decorrência primeiro de construção pretoriana, sensível aos reclamos
da realidade, veio ganhando campo até que foi editada a Lei 6.899/81,
que em seu art. 1? prescreveu:
“a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de
decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios”.
3.5 — A norma c tão clara ("qualquer débito”) que a sua não
aplicação às falências e concordatas seria o mesmo que negar a sua
vigência.
3.4 — Em primeiro lugar levantam a sua incompatibilidade com
o sistema do DL 7.661. Nada mais enganoso, máxima venia.
3.5 — Verifica-se que há muito alguns débitos são monetariamento corrigidos, como, por exemplo, os fiscais, trabalhistas, do SFH,
do BNH, do Banco Central. A aplicação da correção monetária a so
mente alguns débitos é que fere um princípio basilar do Direito Falimentar, qual seja, a par condido creditorum. visto que importa em
tratamento desigual aos credores. A odiosa restrição é que evidencia
a incompatibilidade com o sistema.
5.6 — A Lei 6.899/81, generalizando a correção, veio corrigir
essa distorção, tornando o DL 7.661 coerente com seus princípios.
3.7 — Outro argumento é que a Lei 6.899 deveria ler sido ex
pressa para que pudesse ser aplicada ao DL 7.661.
3.8 — Ora, a Lei fala em qualquer débito. Exigir que a lei
enumere, caso a caso, a sua aplicação é subverter totalmente os prin
cípios elementares de hermenêutica.
3.9 — A lógica do razoável, de que nos fala RECASENS SICHES,
conduz à conclusão de que o legislador quis estabelecer um princípio
geral e, se fosse intenção dele a não incidência às falências e concordatas,
tê-lo-ia expressamente dito.
3.10 — É primária a regra de que não cabe ao intérprete res
tringir onde o legislador dispôs tão amplamente, sem qualquer ressalva.
5.11 — Não há. cm nosso ordenamento jurídico, nenhum dispo
sitivo legai que proíba a incidência da correção monetária em falên
cias e concordatas.
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3.12 — Muito pelo contrário, há regra expressa determinando
a sua incidência em qualquer débito. Aplica-se como uma luva a
velha máxima lembrada por CARLOS MAX1M1L1ANO:
"Cotnmo-dissimum esí, id accipi, quo res de qua agitur, inagis
valeat quam pereat: Prefira-se a inteligência dos textos que torne
viável seu objetivo, ao invés da que os reduza à inutilidade”
(in “Hermenêutica e Aplicação do Direito", 6“ ed., Freitas Bas
tos, nP 303, pág. 310).
3.13 — Note-se que, se prevalecer outra interpretação, não po
deríam ser corrigidos os débitos resultantes de todas obrigações tra
tadas por leis especiais. E, pelo que me consta, até hoje, nunca se
sustentou a não abrangência da Lei 6.899/81 aos débitos derivados
de alimentos, aluguéis, cheques, notas promissórias, etc. Por que o
tratamento diferente com vista ao DL 7.661?
3.14 — A correção monetária é mera atualização do capital e
com ele se confunde. Na suposição otimista de que os índices das
ORTN’s acompanhem a avassaladora desatualização da moeda, nas
falências, a intenção é reconstituir ficticiamente o mesmo valor do
passivo quando da quebra, já que o ativo, naturalmente, se atualiza.
Nas concordatas, o concordutário que opta pelo pagamento integral
em dois anos (a grande maioria) pagará exatamente aquilo que se
propôs a pagar. O benefício legal é a moratória concedida ao comer
ciante para pagar seu débito integral em 2 anos ou as reduções de
50% à vista ou 60%, 75% c 90% para 6, 12 e 18 meses, respecti
vamente (art. 156, da Lei de Falências).
5.15 — Com uma inflação anual superior a 230%, o falido e o
concordatário obterão um benefício que, além de imoral e injusto,
não foi previsto cm lei, posto que em 1945 não se poderia imaginar
a verdadeira bancarrota de nosso modelo econômico. A determinação
do pagamento de juros, nas falências, quando a Massa comportar e
nas concordatas, de 12% (compensatórios) mostra a disposição do
legislador de impor um justo equilíbrio para os credores (arts. 26
e 163, parágrafo único, da Lei de Falências).
3.16 — Da Jurisprudência, embora vacilante, merece registro que,
cm recente julgado (16-03-84), a 1“ Turma do STF, ao julgar o RE
100.108.9-MG, publ. no D.J. de 11-05 84, decidiu nesse sentido, sendo
imprescindível a leitura dos poderosos argumentos alinhavados nos
votos vencedores dos Ministros OSCAR CORREA (Relator),'NER1 DA
SILVEIRA c SOARES MUNOZ, onde este último cita outro acórdão
do STF na mesma direção (RE 99.361), tendo ficado vencidos os
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Ministros ALFREDO BUZAID c RAFAEL MAYER. Ainda a Ia Turma,
em decisão mais recente (30-04-84), ao julgar o RE n° 101.466.1-RI,
publ. no D.|. de 15-06-84, ratificou a tese. Outro acórdão que deve
ser mencionado é o do RE n° 92.187.7-PR, publ. no D.|. de 22-10-82,
onde foi enfrentada questão semelhante e adotada a mesma conclusão
favorável à correção. Com a aposentadoria do Ministro BUZAID (con
trário à correção) e a entrada do Ministro SIDNEY SANCF1ES (fa
vorável), a tendência na lil Turma deverá ser no sentido de incidir
a correção, pois serão quatro membros favoráveis contra um que
não a admite.
3.17 — Quanto à 2? Turma, não tenho conhecimento do posicio
namento de seus integrantes, uma vez que nas duas ocasiões em que
a questão poderia ser enfrentada os recursos não foram conhecidos
(RE 101.193-9-SP e Al 91.551-6-RS, publs., respectivamente, em . ..
01-06-84 e 20-05-83).
3.18 — Aqui no Rio, adotando posição favorável, há o acórdão
pioneiro e solitário, relatado pelo Desembargador FERNANDO CELSO,
proferido pela 4a CC, unânime, ao julgar a Apel. 20.044, em 14-12-82,
publ. no D.O. de 03-1 1-83 — ementário n° 32/83, que loi mantido
pelo STF ao apreciar o RE 101.466-1-RJ, acima citado. Em primeira
instância, nas oito Varas especializadas, há sete titulares contrários à
correção (da 1? a 7a), enquanto uma está vaga (8a).
5.19 — Sem esgotar a pesquisa, podem ser mencionados, tam
bém, os acórdãos oriundos de São Paulo c Paraná, publicados em
ADCOAS n°s 92.707 (incidente de Uniformização de lurisprudência
do TJSP em pedido de restituição). 94.400, 94.084. 95.177 (este cita
vários acórdãos, sendo um do STF, relatado pelo Ministro MOREIRA
ALVES) c RT 570/87, 562/108 e 575/200, ressaltando que todos
eles abordam expressamente a lese da aplicação da Lei 6.899 às con
cordatas ou falências decretadas, posto que não estou englobando aqui
a questão da referida incidência ao procedimento pré-falencial do re
querimento, onde a problemática e o tratamento são diferentes.
3.20 — Conveniente a lembrança do posicionamento corajoso,
defendido, com raro brilhantismo, mesmo antes do advento da Lei
6.899/81, pelo Desembargador ORLINDO ELIAS, em 17-02-81, na
Apel. 10.351, 2-7 CC, publ. no D.O. de 22-10-81, ementário n? 19
c ADCOAS n° 81.616 (voto vencido).
3.21 — Registro, por dever, que o único livro específico sobre
o tema, dos advogados falencistas AFONSO CESAR BURLAMAQUl e
lOÀO OLYMPIO ALVES DA SILVA (“Correção Monetária na Fa
lência”, Ed. Forense, 1983), constitui se, como os próprios autores in82

formam no prefácio da obra, “uma tese contra a correção monetária".
O enfoque dado é, ccncessa veitia, parcial, pois limita-se a examinar a
questão sob a ótica do falido, o que é uma anomalia, visto que. diante
do aspecto geral do título c da grandeza do Direito Comercial, o co
merciante não falido é que. obviamente, constitui a grande maioria,
devendo um estudo sério sobre o assunto considerar todos os aspectos
da matéria.
3 22 _ Cabe aqui o famoso conselho de CESARE VIVANTE:
“Jamais se aventurem a qualquer elaboração jurídica sem conhe
cerem a fundo a estrutura técnica c a função econômica do ins
tituto objeto de seus estudos... É deslealdade científica, é falta
dc probidade, falar de um instituto, para fixar-lhe disciplina ju
rídica, sem conhecê-lo a fundo na sua realidade” (in “Trattato di
Diritto Commerciale”, vol. I. 5® ed., Casa Ed. Francesco-Vallardi,
Milano, 1929, págs. IX/X, apud SYLVIO MARCONDES, in
“Questões dc Direito Mercantil”, Saraiva, SP, 1977, págs. 149/150).
3.23 — Tenha-se sempre presente que a falência e a concordata
têm por escopo precípuo a igualdade entre os credores e a proteção
do crédito, que é elemento c sencial e básico para o comércio.
3.24 — A propósito, a lição de |. X. CARVALHO DE
MENDONÇA:
“O comerciante, por um lado, tem fundada esperança de ver
pagos em dia os seus créditos para que possa, por sua vez, hon
rar seus compromissos, c, por outro, precisa garantir a sua si
tuação perante o devedor, evitando que outros credores se lhe
avantagem cm seu manifesto prejuízo. Hoje, com o comércio
internacional, a falência se tornou um dos meios mais eficazes
na defesa do crédito. Toda doutrina que contrariar esse escopo
deve ser repelida, pois emprestaria àquela lei um sentido anormal,
ofensivo ao seu caráter. Seria diluir a obra legislativa" (in
“Tratado..., vol. VII, 7i-' ed., Freitas Bastos, n? 89, pág. 157).
3.25 — À mera suposição, data venia, terrorista, de que a cor
reção monetária aplicada às concordatas viria causar a multiplicação
de falências, responde-se com a assertiva palpável de que certamente
muitas empresas quebraram porque não receberam seus créditos (ou
receberam cm moeda aviltada — o que dá no mesmo) de pseudoconcordatárias ou falidas que, ao contrário, ao passar dos anos, se
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enriqueceram, cm virtude da natural valorização do ativo e da in
concebível estagnação do passivo.
3.26 — A triste verdade é que, hoje na grande maioria dos
casos, ser falido ou concordatário, dependendo de uma boa prepa
ração, é um excelente negócio.
3.27 — É comum que os credores nem se interessem mais pela
sorte de seus créditos ou que os cedam por preço irrisório, exatamente
porque a eternização do processo, por meio dos mais variados arti
fícios. é uma constante na vida forense.
3.28 — Oportuna e bastante atual a advertência do Ministro
BRITO BASTOS, na discussão de um vetusto agravo no TISP, inserto in RT, 15, pág. 21:
"Em matéria de fraude, tudo se aperfeiçoa neste país e gente
há que se especializou no sistema dc furtar com o auxílio da
Justiça. É preciso, pois, que se interprete a lei de falências com
cuidado” (apud ]. X. CARVALHO DE MENDONÇA, obr. cit„
pág. 156).
3.29 — Inadmissível que o Judiciário endosse e assista inerme a
esse uso — sem qualquer cerimônia — das leis falimentares para
atingir objetivos flagrantemente ilegais, o que enseja ao comércio de
um modo geral a falta de credibilidade na instituição.
3.30 — Estou plenamente convencido de que por qualquer ângulo
que se encare a questão — seja pelo aspecto técnico-jurídico, seja pelo
caráter ético-moralizador — a atualização dos débitos nas falências e,
principalmente, nas concordatas, é uma imposição do moderno Direito
Falimcntar, que urge seja colocado a serviço do fim social a que ele
se destina e não usado como instrumento para o brutal enriquecimento
injusto dc uma minoria privilegiada.
4.1 — Cabível, também, a imposição dc custas c honorários
advocatícios, tendo em vista a sucumbência da Requerida, que resis
tiu à pretensão.
111
Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para de
terminar que sejam restituídas à Requerente as mercadorias constantes
da inicial e, caso tenham se consumido, os respectivos valores corri
gidos monetariamente.
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Condeno, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados, moderadamente, em 10% (dez por cento) sobre o
total da condenação.
P. R. I.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1984.
PAULO CÉSAR SALOMÃO
Juiz de Direito
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4? Vara de Órfãos e
Sucessões
Rio de Janeiro
Proc. n° 35.778

INVENTÁRIO — REGIME DE BENS —
O cônjuge do herdeiro deve intervir no
processo de inventário e partilha, seja qual
for o regime de bens do casamento (arts.
44, III, 235, I e II, e 242, 1 e II, do
Cód. Civil, combinados com o art. 10. pa
rágrafo único, I, do Cód. Proc. Civil)
(Sentença do Juiz de Direito Asclepíades
Eudóxio Rodrigues)

No inventário dos bens deixados por Manoel Pereira Filho são
interessados a viúva meeira Alzira Souza Pereira e o herdeiro Antonio
Carlos Pereira, casado pelo regime da comunhão de bens com Carmen
Lúcia Huguenin Pereira, todos inicialmente representados por um só
advogado (fls. 3).
Após o julgamento do cálculo a mulher do herdeiro constituiu
outro advogado e discordou do plano de partilha de fls. 143/144 (v.
fls. 148 e 172/173), nos seguintes termos:
“Ocorre que na partilha de fls. 143/144 ora impugnada, coube
à viúva 4 (quatro) bens imóveis no valor total de Cr$ 7.000.000,00
e ao filho 2 (dois) bens imóveis no valor total de CrS 3.600.000.00.
calculando-se uma reposição de Cr$ 1.700.000.00.
“Evidentemente, tal partilha nos termos elaborados, não se en
contra eqüitativa, bastando que se observe que há bens imóveis
atribuídos à viúva de valor inferior ao da reposição que deve
ríam ser atribuídos ao herdeiro, diminuindo, dessa forma, o valor
da reposição” (fls. 173).
A viúva meeira, inventariante do espólio, sustenta a ilegitimidade
ad causam da mulher do herdeiro (fls. 150/151).
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É antiga a controvérsia sobre se tem ou não a mulher casada
legitimidade para intervir no inventário cm que seu marido é herdeiro.
CÂNDIDO DE OLIVEIRA FILHO, em sua “Prática Civil", 1942,
vol. XIV, págs. 422/423, transcreve excertos de vários acórdãos so
bre a matéria. Há, por exemplo, um da Relação de Lisboa, de 20-11-95,
reconhecendo a necessidade de citação das mulheres dos co-hcrdeiros,
eis que na expressão genérica herdeiros incluem-se os cônjuges meeiros destes (julgado n® 1.225). O julgado n® 1.220, do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, de 09-1122, estabeleceu: “No juízo
familiae erciscundae não se faz mister a citação da mulher casada,
por ser ele, por sua natureza, sumaríssimo e administrativo, onde nada
se decide sobre a propriedade para condenar ou absolver, autor ou
réu, como se dá no juízo contencioso”. Em nota de rodapé CÂNDIDO
DE OLIVEIRA FILHO registra comentário de OSWALDO VERGARA
â este último acórdão:
“Não nos parece deva merecer acolhida a doutrina do acórdão.
Ê certo que nos inventários não se discute nem se decide nada
sobre a propriedade dos bens deixados pelo de cujus; mas há e
surgem nos inventários outras questões que interessam ao patri
mônio do casal, como as que se referem ao valor dos bens e
sobretudo à partilha. Para que esses atos sejam indiscutíveis é
indispensável o acordo e assentimento de todos os interessados;
c, como tal não pode deixar de ser considerada a mulher, de
vez que, sendo ela condôínina, faz-se necessária a sua inter
venção no inventário. Tanto mais é de se exigir a intervenção
da mulher no processo de inventário, quando é certo que o
art. 578 manda que, feita a descrição dos bens, sejam citados os
herdeiros, entre os quais força é incluir aquela” (pág. 423, cit.).
Uma corrente aparentemente majoritária da jurisprudência brasi
leira admitia a citação da mulher do herdeiro, ou sua intervenção no
processo de inventário, quando separado de fato o casal. Assim a
4'7 Câmara do antigo Tribunal de Apelação de São Paulo, cm ...
09-05-40, que, proclamando a regra geral da desnecessidade de inter
venção da mulher do herdeiro casado no processo de inventário e
partilha — somente declaratório c não atributivo da propriedade
permitiu excepcionalmente essa interferência, devido à separação de
fato dos cônjuges e ostensivo conluio dos interessados no inventário:
apenas dinheiro integrou o quinhão do marido, para excluir sua mu
lher de eventuais alienações imobiliárias. PONTES DE MIRANDA,
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depois dc reproduzir o aresto paulista, arremata com o seguinte
comentário:
“A mulher, separada ou não, tem de ser citada ou dar poderes
ao marido para representá-la (representação voluntária) no inven
tário e partilha em que é interessada. Tem de ser citada ou assentir em comparência do marido a juízo, ou em representação dele,
sc se trata de bens imóveis do marido. Tratando-se dc bens co
municados, é ela meeira. Não só assente, consente” (“Tratado de
D. Priv.”, 4:.' ed., vol. 8, § 848, págs. 116/117).
O nosso egrégio Tribunal dc Justiça adotava a orientação então
dominante. A 6? Câmara Cível, no Agravo de Instrumento n? 250,
em 19-12-75, relator o eminente Des. JULIO ALBERTO ÁLVARES,
decidiu:
"Somente os herdeiros ou legatários, com jure proprio. podem ter
ingerência no processo de inventário, não sendo legítima a da
mulher de um dos herdeiros, sob a invocação de separação do
casal” ("Rev. Jurisp.”, 39/84: vencido o Sr. Des. LUÍS LOPES
DE SOUZA, com brilhante declaração de voto apoiado em PON
TES DL MIRANDA e acórdão do S.T.F., in “R.T.J.", 67/876; •
no mesmo sentido da ementa, V. a Rev. cit., 21/87 c 29/71).
Já em 27-03-79, a 4® Câmara Cível do nosso Tribunal, no Agravo
n? 1.855, relator ínclito Des. HAMILTON DE MORAES E BARROS,
admitiu a intervenção da mulher, casada pelo regime de comunhão de
bens e desavinda com o marido, no inventário dc interesse deste. Re
centemente a 1“ Câmara Cível, no Agravo n? 6.686, de 20-09-83, rela
tor o eminente Des. PEDRO AMÉRICO, evoluiu para a seguinte
posição:
“Deve o marido ser admitido a intervir no inventário no qual a
esposa c herdeira, sendo real a ação de partilha imobiliária" (Ac.
reg. em 30-04-84, publicada a ementa no ‘•D.O.”, III parte, pág.
84, de 14-06-84).
Com a devida vênia, mesmo na vigência do Cód. Proc. Civil de
1939, quando o inventário era classificado procedimento de jurisdição
voluntária, legítima era a intervenção do cônjuge do herdeiro, de acor
do com a opinião antes mencionada de PONTES DE MIRANDA. Já
no sistema processual anterior o juiz podia julgar as questões de fato
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documentadas, em caráter definitivo, como decidiu o S.T.F., no Rec.
Ext. n° 11.741, relator o Sr. Ministro BARROS BARRETO, nestes
termos:
... “verificada a hipótese do art. 466 do Cód. Proc. Civil” (cor
respondente ao art. 984 do Cód. em vigor), “pela existência de
provas inequívocas, a decisão do juiz do inventário faz coisa jul
gada c não há que se reservar a qualquer interessado a via ordi
nária”. ..
“É inegável, porém, que a sentença do Dr. fuiz da 3? Vara de
Órfãos e Sucessões, de natureza contenciosa, embora proferida
cm incidente do próprio Juízo do inventário, ateve-sc à prova ins
trumental inequívoca” (em ANTONIO ALBERTO ALVES BAR
BOSA, “Da coisa julgada nos processos de jurisdição voluntária”,
“Rev. Forense”, 165/58-60).
O processo de inventário e partilha, ainda que simplesmente dcclaratório e não atributivo da propriedade, contém a possibilidade de
litígio, a ser resolvido definitivamente pelo próprio juiz do inventário,
nos limites do art. 984 do Cód. Proc. Civil. A ação de divisão tam
bém tem esse caráter — apenas individua o quinhão de cada condô
mino, restaurando a plenitude c a exclusividade características da pro
priedade. Ao tempo da lei processual de 1939, a mulher casada somente
interviria nas ações de divisão e de demarcação se surgisse litígio sobre
posse ou propriedade (art. 42U do Cód. Proc. Civil de 1939, sem cor
respondente no atual). Por isso, como medida de economia, MARIO
S. RODRIGUES LIMA recomendava a intervenção inicial da mulher
casada, independentemente da ocorrência dc conflito (“Divisão e De
marcação de Terras”, comentário ao art. 420 do Cód. Proc. Civil dc
1939, Ed. A Noite, págs. 33/34). O Código vigente denominou ex
pressamente as áÇões dc divisão e demarcação de ações reais imobiliá
rias (art. 95), exigindo o consentimento do cônjuge do autor ou a cita
ção de ambos os cônjuges (art. 10 e seu § único, I).
Seria injustificável tratar diferentemente o inventário e partilha
das ações dc divisão e demarcação, nesse aspecto.
HAMILTON DE MORAES E BARROS, após assinalar a origem
comum das ações de divisão, de demarcação e dc partilha — commum
dividundo, finium regundorum e familiae erciscundae do Direito Ro
mano, manifesta as distinções:
A ação dc demarcação — finium regundorum — tem o objeto por
demais claro: fixar os limites entre os prédios, rurais ou urbanos,
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estabelecendo e marcando no solo as linhas que os separam. Faz
desaparecer a confusão dos limites entre os imóveis.
A ação de divisão — cominuni dividundo — e a ação de partilha
— jamiliae erciscundae — têm entre si de comum o fim: fazer
terminar a comunhão, individuando a parle que tocará a cada comunheiro. São ações irmãs e gêmeas. Têm a mesma razão de
direito, isto é, consagrar e realizar a faculdade de pôr fim ao
estado de comunhão.
Há diferenças, entretanto, que as apartam. Na commimi dividun
do — ação de divisão — vai ser retalhada a coisa havida a título
singular; na ação de partilha — familiae erciscundae — o que
se vai dividir foi havido a título universal” (“Coments. ao C.P.C.”,
Forense, vol. IX, págs. 11/12).
Embora as ações reais imobiliárias pertençam a uma antiga clas
sificação do direito processual, fundada predominantemente na teoria
civilista da ação, seu destaque continua útil. Seguindo tal critério, a
natureza da partilha é determinada pelo respectivo direito material.
O direito à sucessão aberta é imóvel por determinação legal (art. 44,
111, do Cód. Civil; o mesmo na redação final do projeto que institui
o novo Cód. Civil, art. 80, II). Pouco importa que do espólio não
conste nenhum imóvel por natureza. O direito hereditário será tratado
como direito imobiliário, para sua maior segurança, quer quanto às
alienações, quer quanto aos pleitos judiciais, inclusive o inventário
e partilha. Mesmo quando amigável a partilha. Seja qual for o regime
de bens do casamento, o cônjuge do herdeiro deve intervir no processo
de inventário e partilha (arts. 255, 1 e II, e 242, 1 e 11, do Cód. Civil,
combinados com o art. 10 e seu § único, I, do Cód. Proc. Civil). O
Projeto de Cód. Civil exclui essa exigência nas hipóteses de separação
absoluta e quando no pacto antenupcial se convencionar a participa
ção nos aquestos, com a livre disposição dos imóveis particulares (arts.
1.675, I e II, e 1.684, respectivamente).
Procede a impugnação da mulher do herdeiro em defesa do pa
trimônio do casal. O esboço de partilha contempla a viúva meeira com
quatro imóveis e o herdeiro com apenas dois, atribuindo a este uma
reposição de Cr$ 1.700.000,00. Do espólio constam dois imóveis de
valor unitário inferior ao quantum da reposição, ambos insertos na
meação. A partilha pode atender ao princípio básico da maior igual
dade possível na qualidade e na quantidade dos bens.
A mulher do herdeiro deseja a inclusão do imóvel situado na Av.
Santa Cruz, 1.102, casa 8, avaliado por Cr$ 1.500.000,00, na quota
de seu marido. Segundo as declarações de fls. 8/10, ratificadas às fls.
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105, c exatamente nesse imóvel a residência da viúva meeira. Cumpre
a observância dc outro princípio da boa partilha: a maior comodidade
dos interessados na herança. Assim, no pagamento do herdeiro computar-se-ão as lojas 1.257 c 1.257-A, avaliadas conjuntamente em
Cr$ 1.500.000,00, reduzindo-se, consequentemente, a reposição.
Isto posto, determino a remessa dos autos aos Partidores para
que observem esta decisão.
Intimem-se.
Rio dc janeiro, 03 de setembro de 1984.
ASCLEPIADES EUDÓXIO RODRIGUES
Juiz de Direito
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Juízo: 2“ Vara Cível
de Nilópolis.
Processo: 6.752/82
Autores: Elza Serafim
Martins e Edivaldo
Serafim Martins
Réus: Craft Engenharia
Lida. e Bahia Leasing S/A
Arrendamento
Ação: Sumaríssima
(Indenização)

LEASING — Ação indenizatória. No con
trato de leasing não responde a arrendadora pelos danos causados a terceiro pela
arrendatária. Não pode alegar cerceamen
to de dejesa. a parte que não se insurge
contra a realização da audiência sem pro
dução da prova requerida. Exclusão de ver
ba por dano moral.
(Sentença do Juiz de Direito Reinaldo Pin
to Alberto Filho)

SENTENÇA
ELZA SERAFIM MARTINS e EDIVALDO SERAFIM MAR
TINS propõem a presente ação de indenização, pelo rito sumaríssimo,
em face de CRAFT ENGENHARIA LTD A. e BAHIA LEASING S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL, alegando, cm síntese:
1) Que no dia 09 02-82, por volta das 23.30h. faleceu o marido
e pai dos Suplicantes, em decorrência de uma colisão de veículos, sendo
destruído todo o veículo dirigido pela vítima em razão de incêndio;
2) Que o evento ocorreu por culpa exclusiva do prcposto direto
da primeira Suplicada c indireto da segunda;
3) Que a obrigação de indenizar da primeira Suplicada decorre
do art. 1.521, 111 do C.C. e 159 do mesmo Estatuto;
4) Que o dever de indenizar da segunda Suplicada se prende ao
fato de ser ela a proprietária da “coisa”, o qual estava de posse, uso
e gozo da primeira, em face de contrato de arrendamento entre ambas,
havendo, portanto, culpa “in vigilando”;
5) Que a responsabilidade da segunda Suplicada decorre do art.
1.523 do C.C., bem como por ser proponente indireta do condutor do
caminhão, proprietária da coisa abalroadora, ser sua atividade comer92

ciai da mesma natureza da locação e ainda por força do próprio con
trato de arrendamento mercantil (§§ 1?, 21?, 3? e ^ da cláusula 5?).
Requerem, assim, a indenização cabível, como pensões vencidas
c vincendas, luto, funeral, jazigo, dano moral, correção monetária, juros
de mora, condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
Com a inicial vieram os documentos acostados às fls. 11 usque 62.
Citações às fls. 72 verso e 73.
Audiência de Instrução e Julgamento, conforme se vê de fls. 74,
sendo designada nova data para sua continuação em face da denunciação a lide da Cia. Seguradora.
Apresentaram, no entanto, as Rés suas contestações.
Sustenta a primeira Suplicada a ausência de culpa no evento (fls.
129/152), anexando documentos às fls. 153 a 153.
Responde a segunda Suplicada aos termos da peça exordial, es
clarecendo, inicialmente, que a empresa Maxilease foi sucedida pela
Bahia Leasing S.A. Arrendamento Mercantil e esta pela contestante,
BBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e acrescenta:
1) que não há a figura do "preposto indireto”;
2) Ouc o leasing, dada a semelhança com a alienação fiduciária,
a propriedade é apenas aparente, servindo de garantia ao contrato;
3) Que o arrendamento mercantil tem conotações efetivas de
uma operação dc crédito cumulada com promessa de compra c venda,
sendo uma operação precipuamente mercantil, sendo, por tal motivo,
semelhante à alienação fiduciária;
4) Que estando o contrato de arrendamento mercantil devidamen
te registrado no Registro dc Títulos c Documentos (art. 129, n° 51' da
Lei 6.015/63 e art. 66 § 1? da Lei 4.728/65) é oponível erga omnes
a responsabilidade civil, sendo a mesma de exclusividade do arrendatário e não da empresa Leasing',
5) que a contestante não é uma locadora de veículos, não havendo
aplicação para Súmula 492, conforme pretendem os Autores;
6) que a cláusula quinta e seus parágrafos citados pelos Autores
são mera arma de segurança da arrendadora, posto que na época não
havia regulamentação legal para o instituto leasing',
7) que não há a solidariedade passiva exposada pelos Autores,
com fulcro no art. 1.518 do C.C., haja vista que a contestante não foi
nem autora, nem co-autora da ofensa.
Com a contestação, que requer a improcedência do pedido, vêm os
documentos acostados às fls. 87 e 127.
Apresenta a COMPANHIA DE SEGUROS DA BAHIA às fls.
166/168. com documentos às fls. 169/179, em lace da denunciaçao
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a lide, sua contestação, alegando que, nos termos do art. 6“ da Lei n."
6.194 de 19-12-74 e o item 09 da Resolução n? 01/75 do Conselho
Nacional de Seguros Privados de 03-10-75 na ocorrência de sinistro
que haja participação de dois ou mais veículos a indenização será paga
pela Cia. do veículo em que cada pessoa vitimada era transportada e,
neste feito, o veículo era outro que não o segurado pela Contestante.
Em continuação da Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 188)
foram ouvidas as testemunhas arroladas (fls. 189 a 191), sendo uma
vez mais adiada a Audiência, em virtude da ausência de testemunha
arrolada, que se realizou conforme se vê de fls. 196.
Devidamente regularizado o feito c pagas as custas vieram os autos
conclusos. É o RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Cuida-se de ação de indenização, pelo rito sumaríssimo, em de
corrência de falecimento do marido e pai dos Autores, contra arrenda
tária, arrendadora e Cia. de Seguros.
Impugna a Segunda Suplicada o pedido inicial, sustentando, em
síntese, sua não responsabilidade, como lessor, em fatos como in hypo
thesis, isto em decorrência do próprio contrato de arrendamento mer
cantil.
Importa, assim, in limine, que se estabeleça a definição, natureza
jurídica do contrato de leasing, bem como suas particularidades com
contratos análogos e suas dessemelhanças.
É a Lei n° 6.099 de 12 de setembro de 1974, com a recente mo;
dificação da Lei n” 7.132 de 26 de outubro p.p. (D.O. de 27 de outu
bro p.p.) que "dispõe sobre o tratamento tributário das operações de
arrendamento mercantil e dá outras providências”, quem apresenta a
definição no Parágrafo-único de seu art. I9, verbis:
“Parágrafo-único — Considera-se arrendamento mercantil, para
os efeitos desta Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa
jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica,
na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrenda
mento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especifica
ções da arrendatária c para uso próprio desta.”
No mesmo sentido é a definição imposta pela Lei francesa de
02-07-66, com seu regulamento de 28 de setembro de 1967:
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"Operação de locação de bens de equipamento, material de
indústria ou bens imóveis de uso profissional, adquiridos especiaimentc para a locação por empresas que se tornam proprietárias,
quando a operação, qualquer que seja o nome, dá ao locatário
a faculdade de adquirir a totalidade ou parte dos bens alugados
por um preço convencionado, que leve cm conta, ao menos em
parte, os aluguéis pagos.”
Define o Mestre ARNOLD WALD, em seu livro Obrigações e
Contrato:
"Contrato misto, pelo qual um financiador adquire e aluga
a uma empresa bens de equipamento ou de uso protissional, a
prazo longo ou médio, facultando-se ao locatário a aquisição dos
bens pelo preço residual.”
Sem relevante divergência estabelece o Direito estrangeiro, con
forme definição do Professor JOSE MARIA MARTIN OVIEDO, em.
seu livro El leasing ante cl derecho espanol (Editorial de Derecho Einanciero — Madrid — 1972:
"... que es practicado por empresas dedicadas a tal firi y
con la finalidad, no de “dar salida” a unos bienes (que las mismas no possen...), sino de obtener benefícios por una actividad
de gestion, facilitando médios para la fimnciación de los futuros
usuários de bienes." (GRIFOS DO ORIGINAL).
Desta forma temos que o leasing importa cm um contrato consen
sual, formal, bilateral, de trato sucessivo, em que a arrendadora-financeira (lessor) adquire um bem para depois alugá-lo a uma empresa arren
datária (lessee), mediante o pagamento de um aluguel, que será objeto
de compensação com o preço total convencionado, no caso da aquisição
do aludido bem pela locatária.
Várias são as modalidades de leasing, porém, in casa, é o finan
ceiro (jinancial leasing ou full payout lease), que faculta as partes na
avença as seguintes opções: aquisição do bem pela arrendatária, sua
restituição ou renovação do contrato.
Observa se, com razoável facilidade, bem como pelos termos im
postos pela Lei n^ 6.099/74 (com a modificação da recente Lei n”
7.132 de 26-10-85 retromencionada) que a arrendadora é empresa que
tem “dessa operação o objeto principal de sua atividade" ou centraliza
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tais operações em um dcp.artamcnto especializado com escrituração
própria (§ 2.° do art. 2." da citada Lei), importando, assim, em qua
lificar a operação em financiamento, que tem na existência da pro
priedade em mão da arrendadora um mero instrumento de garantia ao
contrato efetivado.
Com pareceres idênticos se nos apresenta o Direito Italiano, con
forme "11 Leasing” — Quaderni di Giurisprudenza Commerciale n° 5
— Casa Editrice Giuffrà (V. Buonocore, A. Fantozzi, M. Alderighi,
G. Ferrarini — 1975 — Milano):
“9. A) La struttura del leasing. Lo scopo di finanziare...
Pare opportune iniziare 1’esamc dei profili strutturali partendo
da quella che viene unanimemente riconosciuta come la piü marcata tra le peculiaritá del leasing: la funcione di finanziamento
delle imprese.
Si afferma, infatti, da parte delia doltrina aziendalistica che
il leasing è un’operazione di finanziamento fondala su un contralto
di locazione owero ancora che quest ultimo è un mezzo sfruttato
dalla pratica dcgli affari per attuare un finanziamento’ (página
20 — opus citada).
Bem oportuna é a citação do Professor Paulo Roberto I avares
Paes, em seu livro “Leasing” (Editora Revista dos Tribunais Ltda. —
S.p. — 1977), quanto à opinião do também mestre MAURO BRAN
DÃO LOPES, verbis:
"Há negócio indireto quando as partes recorrem, em deter
minado caso concreto, a um contrato típico, nominado, para con
seguir, por meio dele, não somente os seus eleitos, mas também
fim diverso daquele que decorrería de sua estrutura peculiar. É
exatamente o caso do leasing: os efeitos normais de todo contrato
de arrendamento são desejados pelas partes e por meio dele, como
fim indireto, querem também o financiamento, que e a razão de
ser do negócio indireto.”
O leasing tem para a arrendadora a precípua conotação de finan
ciamento, não há, deste modo, que, como discutem as partes, estabele
cer confusão com a locação de coisas (renting ou rental), bastando,
para tanto, que se estabeleça nesta a não obrigatoriedade da existência
de uma financeira, além de que finda a locação se laz necessária a
devolução da coisa, o que não ocorre com a operação de arrendamento
mercantil.
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Melhor similitude, porém não perfeita, se nos apresenta entre o
leasing e a alienação fiduciária, face a conotação' estritamente finan
ceira em ambos os contratos, tanto que rotulados de operações ban
cárias e estão sujeitos às normas estabelecidas pelo Conselho Mone
tário Nacional e à fiscalização do Banco Central, aliás, quanto ao lea
sing por imposição normativa (Lei n.” 6.099/74).
O Professor LUIZ MÉLEGA em seu livro "O Leasing c o Sistema
Tributário Brasileiro" estabelece as semelhanças c diferenças do ar
rendamento mercantil para a alienação fiduciária (semelhanças: des
dobramento da posse em direta c indireta e intervenção da financeira;
diferenças: no leasing os pagamentos são a título de aluguel, na A.F.
a título de amortização; no leasing, ao contrário da A.F. não há que se
falar em propriedade resolúvel; no leasing bens móveis e imóveis, na
A.F. só móveis), o que torna difícil, tout court, a aplicação da natureza
jurídica de um cm outro.
Igual entendimento temos, quanto à adoção das normas pertinen
tes à venda com reserva de domínio, ou como prefere o Direito Ita
liano, em doutrina, que lhe faz menção em realce com o leasing, “compravendita con riserva delia proprietà”.
Para tais formas de contratos mistos a adequação da teoria é
essencial. Assim que não entendemos ser precisa a aplicação de cada
elemento separado dos contratos que compõem o misto, conforme pre
tende a teoria da combinação e mais errônea, ainda, seria a escolha
do elemento preponderante nesta espécie de contraio, ficando os se
cundários sujeitos às regras daquele (teoria da absorção).
Melhor, tenho ser a teoria da aplicação analógica, quando se aplica
ao contrato sub examern as regras de interpretação apropriadas ao con
trato típico que mais se aproxima daquele, sendo que em sua inexis
tência aplicável é a analogia iuris. Adotam tal teoria, entre outros,
Luiz Mélega e Rodolfo de Camargo Mancuso.
Em assim sendo, resta justificada a adequação do Leasing a alie
nação fiduciária c a compra e venda com reserva de domínio, mal
grado a similitude não ser plena, porém mais se aproximam, quando
o mesmo não podemos dizer da locação de coisas (renting ou rental).
Por outro lado, razão assiste a empresa leasing em sua resposta,
quando sustenta a não aplicabilidade da cláusula quinta c seus pará
grafos do contrato de arrendamento para justificar sua responsabili
dade perante terceiros por danos...
Tais cláusulas ressaltam apenas uma maior garantia no contrato
face
da arrendatária, mas, cm hipótese alguma estabelece extra
em
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legem antecipada responsabilidade perante qualquer dano frente a ter
ceiros, mormente se decorrente de ato ilícito.
Forçoso é notar, ainda, que mesmo estabelecendo o contrato, em
sentido contrário, cláusula de isenção de responsabilidade esta é apli
cável somente entre as partes e a sua validade erga omnes decorre
de estar o contrato devidamente registrado no Cartório de Títulos e
Documentos, conforme estabelece o art. 129 n? 05 da Lei n° 6.015
de 31-12-73.
Nota-se que o contrato de arrendamento mercantil acostado aos
autos se encontra devidamente registrado, valendo, ipso jacto, contra
todos.
Por tais considerações pode se observar que a discussão da exis
tência ou não da responsabilidade da arrendadora não decorre precipuamente dos termos do contrato em si, mas sim da natureza jurídica
dele oriunda, como negócio jurídico leasing.
O professor Paulo Roberto Tavares Paes, no livro retro citado
é enfático e objetivo:
“11. REGIME IURIDICO... A responsabilidade civil deve
caber à arrendatária, e isto deve ser estreme de dúvida. . . ’ (pá
gina n“ 07).
Alguns, como o próprio Professor Fábio Konder, entendem que se
quer são aplicáveis as regras do vício redibTtório nas relações entre a
instituição financeira e a arrendatária, posto que aquela exerce a fun
ção de simples intermediária entre o vendedor do material e esta, o
que faz com que não se lhe possa imputar qualquer responsabilidade.
Não diferente é a opinião versada no Direito estrangeiro, conforme
se vê no espanhol, pelo Professor )OSE MARIA MARTIN OVIEDO
(livro citado):
"Nuestro Código Civil dice a este respecto que el arrendatá
rio está obligado “a usar de Ia cosa arrendada como un diligente
padre de familia, destinándola al uso pactado y. en defecto de
pacto, al que se infiera de la natureza de la cosa arrendada según
la costumbre” (art. 1.555, 2o)”.
Em pé de página completa o eminente jurista:
“Ya que aquél será en todo responsable por el mal uso que
éstas hicicran (art. 1.564 Y 1, 903,4 C.C.)”.
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Temos, assim, que não há a responsabilidade da segunda Supli
cada como pretendem os Autores, quer nos termos da Lei Civil, por
culpa in vigilando, com a citação na peça exordial do art. 1.525 do
C.C., quer cm decorrência da sua aparente propriedade da coisa, para
tanto fazendo-se a inaplicável similitude com a locação e muito menos
em decorrência das cláusulas do contraio, que se encontra devidamente
registrado, com publicidade erga omnes c, ainda, pelo mais que a teo
ria impõe.
Não há que se falar, por outro lado, na figura do “preposto in
direto”, citado na inicial, como forma de qualificar a posição da segun
da Ré, atribuindo-lhe a responsabilidade in vigilando, vez que tal for
ma de preposto não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico.
Note-se que não basta a simples subordinação para a existência da
preposição, vez que deve estar o preposto em atividade em proveito
do comitente, que o emprega à ses risques et perils.
Comprova-se no mundo capitalista hodierno, sem embargos de
diversos outros regimes, que o leasing tem sua importância no cons
tante desenvolvimento, face a não utilização imediata de grandes capi
tais à aquisição, favorecendo, assim, a inicial locação do bem c tal me
canismo não pode ser achatado ou recalcado com a possibilidade de
se lhe atribuir responsabilidade civil decorrente de eventual culpa de
arrendatários (lessee), em atos ilícitos, sob pena de se levar tais ope
rações estritamente financeiras a sua extinção ou inaplicabilidade em
ordenamentos jurídicos com tais entendimentos.
Pelo contrário há necessidade da ampliação do sistema leasing, de
lege jeremia, a, inclusive, imóveis, com adequação ao Sistema Finan
ceiro de Habitação, como forma de favorecer a aquisição do bem, com
a perspectiva de locação inicial, como forma de atendimento às necessi
dades essenciais dos usuários. Válido é o estudo do leasing neste setor tão
emergencial da sociedade.
Em assim sendo, improcedente é a pretensão do inicial em face
da segunda Suplicada, empresa-Zeas/ng (lessor) BBI EMPREENDIMEN
TOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sucessora da BAHIA LEASING S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Denunciou a Primeira Ré a lide a Companhia de Seguros Bahia,
seguradora de seu veículo.
Não há razão para tal procedimento, em face do estabelecido no
art. 6° da Lei n'-' 6.194 de 19-12-74, bem como o item n*-1 09 da Reso
lução n'-’ 01/75 do Conselho Nacional de Seguros Privados de 03-10-75,
como bem enfoca cm sua resposta.
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Esclarecem tais dispositivos supra que, em havendo sinistro com
participação de dois ou mais veículos a indenização é paga pela socie
dade de seguro do respectivo veículo, em que cada pessoa vitimada
era transportada.
In thema, a Denunciada era Seguradora do veículo da denuncian
te e a vítima pertencia ao outro carro, que não o objeto do seguro,
restando, de igual modo, a sua não responsabilidade pelo ressarcimento,
impondo-se, em conclusão, sua exclusão do feito, nos termos da legis
lação e resolução supracitadas.
Resta, por fim, a apuração da culpa da Primeira Ré, CRAPT EN
GENHARIA LTDA., cm conexão com as provas dos autos.
Tenho a prova colhida como suficiente à demonstração das ale
gações contidas na inicial, neste particular.
Vem a pretensão alicerçada com uma suficiente prova documen
tal tais como o Registro de Ocorrência dc fls. 14 e o laudo de local,
com fotogramas (fls. 15/17 e 19/25), que não deixam margem a dúvi
das quanto à forma culposa que o preposto da Ré Craft, na direção
do caminhão, abalroou o veículo dirigido pela vítima, pai e marido
dos Autores, culminando com sua morte, invadindo, inclusive, a con
tramão de direção.
De igual maneira, em uníssono, é a prova testemunhai colhida,
quando esclarece o depoente Agostinho Cascardo, que sendo o moto
rista da viatura policial, que dc imediato chegou ao local após o aci
dente, pode descrever o ponto de estática dos carros c o mais neces
sário, restando, assim, em sonância com as demais provas e vez mais
ressaltando a forma como o caminhão dirigido pelo preposto da Ré
Craft saiu de sua pista de direção, ocasionando a colisão.
No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Maurício Viei
ra, plantonista da D.P. e responsável pelo Registro de Ocorrência, quan
do alega ser extremamente criterioso e pode garantir ao juízo, que
malgrado o tempo decorrido e o excesso de registros em variados plan
tões, o grafado na ocorrência é correto, cm face do seu acentuado
método de apuração.
Desnecessário à apuração civil é o resultado criminal, que, segun
do informações colhidas, ainda está em fase de inquérito.
Tenho que a responsabilidade da primeira Ré decorre dos termos
dos arts. 159 c 1.521, inciso III, ambos do Código Civil.

Requerem os Autores a indenização cabível, incluindo entre
outras, o luto, funeral, jazigo, dano moral.
Serão as verbas indenizatórias apuradas em execução de senten
ça, em sua forma própria, sabendo-se, entretanto:
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1) que a verba de luto encontra-se inserida na de funeral e esta,
bem como a de jazigo, serão calculadas através do quantum cfetivamente gasto pelos Autores;
2) que na ausência de prova do item acima será expedido ofício
à Prefeitura do local, visando a obtenção da tabela de preços da época
do evento;
3) que a verba concernente a dano moral encontra-se acoplada a
de danos materiais, prevalecendo esta, para fins de cálculo, devendo-sc,
para tanto, em execução, apresentar o total do salário e demais van
tagens que percebia a vítima, se mais for necessário além dos documen
tos acostados às fls. 28 usque 40;
4) que vários são os critérios para fins de fixação de sobrevida,
tais como: “Tábua de sobrevida do Instituto de Previdência Sá Pereira", “Tábua biométrica Semi-Tropical de Hunter”, “Tábua biométrica de lones”, “Tábua biométrica American Experience”, “Tábua biometrica Semi-Tropical de Escudero (1947)”, “Tábua de Previdência do
Departamento de Geografia c Estatística da Prefeitura do Distrito Fe
deral — Anos de 1939/1941 (Carneiro Felipe)”.
Anota-se, inclusive, o critério da aposentadoria compulsória pre
vista na Constituição Federal (setenta anos).
Adotamos a média delas. A idade da vítima, na época do evento
(fls. 11 e 12) erá de quarenta c seis anos (46), dois (02) meses e um
dia. Encontramos a sobrevida provável cm treze (15) anos, nove (09)
meses e vinte c nove (29) dias, o que significa que viveria, normal
mente, até completar sessenta (60) anos de idade. Tal limite está pre
visto no Direito Prctoriano, conforme pontifica o Pretório Excelso
(RTJ 74/477 c 51/328). Independe, assim, de qualquer perícia;
5) que a indenização decorrente da perda do veículo será eietivada através do preço de mercado à época do evento, com a devida
correção monetária e juros moratórios, esclarecendo se que na hipótese
de existência de acessórios extras no veículo, deverão ser os mesmos
comprovados, em execução, para os fins indenizatórios;
6) que impõe-se a correção monetária, bem como os juros moratórios às pensões vencidas e às que se vencerem até efetivo pagamento,
igualmente aplicáveis as demais verbas fixadas, contando-sc da data
do evento;
7) que ao total da indenização resultante da execução deverá ser
constituída renda, nos termos da pretensão da inicial, mutatis mu
tandis (fls. 09 — 49 parágrafo).
EX-POSITIS e por mais que dos autos consta e princípios de
Direito recomendam. JULGO PROCEDENTE o pedido na presente
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ação de indenização, pelo rito sumaríssimo, que ELZA SERAFIM
MARTINS E EDIVALDO SERAFIM MARTINS movem contra
CRAFT ENGENHARIA LTDA., com fulcro nos arts. 159 e 1.521, in
ciso III, ambos do Código Civil, condenando a Ré acima citada ao
pagamento da indenização, conforme estabelecida no corpo da pre
sente sentença, bem como as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor das prestações ven
cidas e um ano das vincendas c, ainda, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido cm relação à segunda Ré, BBI EMPREENDIMENTOS E PAR
TICIPAÇÕES S.A., sucessora de BAHIA LEASING S.A. ARRENDA
MENTO MERCANTIL, consoante fundamentação no bojo desta sen
tença, condenando os Autores ao pagamento das custas judiciais que
deram causa em relação à segunda Ré, bem como honorários advocaticios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa.
Excluo da lide a empresa seguradora, COMPANHIA DE SEGU
ROS BAHIA, denunciada a lide pela Primeira Ré, nos lermos do art.
69 da Lei n? 6.194 de 19-12-74 e item n? 09 da Resolução n? 01/75
do Conselho Nacional de Seguros Privados de 05 de outubro de 1975,
condenando a denunciante a pagar as custas processuais que deu causa,
em decorrência da denunciação, bem como honorários advocatícios,
que fixo em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa.
P.R.I. e Cumpra-se.
Nilópolis, 17 de novembro de 1985.
REINALDO PINTO ALBERTO FILHO
Juiz de Direito
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3? Vara Federal
Proc. n° 3.686/70
Requerente: José Joaquim
Valente Ramos
(Adv. Dr. Aloizio Destri)
Requerida: União Federal
(Proc. Rep. Dr. Sílvio
Fiorêncio)

OPÇÃO DE NACIONALIDADE — /I
maioridade referida no art. 145. I. c da
Constituição é a capacidade civil, não a
política. A emancipação torna a pessoa ca
paz e maior, sendo-lhe possível optar pela
nacionalidade brasileira, preenchidos os
demais pressupostos constitucionais.
(Sentença do Juiz Federal Carlos David
Santos Aarão Reis)
SENTENÇA

JOSÉ JOAQUIM VALENTE RAMOS, representado por sua mãe.
Florinda da Conceição Valente, cm 1970, requereu registro provisório
de nacionalidade brasileira, com fundamento no art. 143. 1 da Cons
tituição.
O requerente nasceu cm Portugal, sendo sua mãe brasileira.
A petição inicial foi instruída com:
1) certidão de nascimento do requerente, ocorrido a 15 de janeiro
de 1955, na freguesia de Tabuaço, Portugal (lis. 3), onde se verifica
ser Florinda da Conceição Valente sua mãe.
2) certidões de casamento e de nascimento de Florinda da Con
ceição Valente (fls. 4/5);
5) certidão de óbito do pai do requerente (fls. 6);
4) atestado de residência, no Brasil, do requerente (fls. 7).
Contadas e pagas as custas (fls. 9 e 9-v.), manifestou-se o Minis
tério Público federal (fls. 11), declarando nada ter a opor ao reque
rimento.
Em virtu.de do despacho dc fls. 12, apresentou o requerente ori
ginal de sua certidão de nascimento (fls. 14/15).
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A fls. 17. a mãe do requerente pediu a juntada de procuração
por ela outorgada a advogado (fls. 18). ratificando os atos anterior
mente praticados, o que foi reiterado a fls. 24.
A 9 de maio de 1973, o interessado requereu opção definitiva
pela nacionalidade brasileira, tendo cm vista ter sido emancipado (fls.
26, escritura de fls. 28/29).
O Ministério Público federal manifestou-se, novamente, a fls. 30-v.,
declarando concordar com o requerido a fls. 26.
Pelo despacho de fls. 31, foram conferidas as fotocópias (fls. 35),
o que era desnecessário, dado que as cópias já estavam autenticadas
por tabelião.
Após a juntada do substabelecimento de fls. 33. exigiu-sc pro
curação do interessado, com ratificação dos atos anteriormente praticadoç (fls. 36).
A fls. 38 foi apresentada procuração, outorgada pelo requerente,
inclusive com poderes para ratificar os atos já praticados.
Feitas as devidas ratificações, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
— I —
Noto, inicialmente, que a última ratificação (fls. 38) era, data
venia, dispensável. Isto porque já havia ratificação anterior (fls. 17
e 24), o requerimento de transformação do procedimento de registro
provisório para opção definitiva estava subscrito pelo advogado que
ratificara os atos anteriores (e pelo próprio requerente, fls. 26) e o
novo advogado (fls. 33) não praticou qualquer ato.
De qualquer forma, entendo possível o requerimento do registro
provisório de nacionalidade brasileira (assim como a opção pela mes
ma) pelo próprio interessado, ou seu “representante" legal (considero,
mesmo, que é o próprio interessado que deve requerer ou optar).
Embora ao contrário do rigorismo romano clássico, a interposição pessoal seja atualmente amplamente possível, seguindo-se a orien
tação canônica (potest quis per alium, quod potest facere per se ipsum.
qui jacit per alium, est perinde ac si jaciat per se ipsum), às vezes
mesmo obrigatória (como o ingresso cm juízo através de profissional
habilitado), modus in rebus.
Há certos negócios jurídicos nos quais, por sua índole persona
líssima, não é admissível qualquer espécie de interposição pessoal.
A índole do próprio ato pode não conportá-la ou uma declaração
expressa de lei pode exigir a declaração pessoal (De Ruggiero, “Ins
tituições de Direito Civil”, 1, § 28, p. 299).
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A natureza do próprio negócio jurídico da bpção ou do registro
provisório (como, por exemplo, a da opção pelo regime do FGTS,
ou do testamento), implicando na aquisição da nacionalidade, situação
personalíssima, não se coaduna com a interposição (ainda que de
advogado).
No caso presente, quem inicialmente requereu o registro provisó
rio foi o representante legal c quem manifestou a vontade de conservar
a nacionalidade brasileira foi o próprio requerente (fls. 26).
Assim, seja exigindo-se a intervenção de advogado, seja entendendo-se ser ela dispensável, o requerimento está regular.
— II —
Os documentos oferecidos cm cópias estão conferidos com os ori
ginais, sendo pois dispensável a apresentação dos respectivos originais,
pois valem como certidões (art. 384 do Código de Processo Civil).
A certidão de nascimento do requerente foi até apresentada no
original (fls. 14/15) e as cópias foram conferidas em cartório (fls. 35).
— III —
A opção pela nacionalidade brasileira (opção com o significado
de escolha, não de vinculação unilateral da vontade), prevista no art.
145, inciso 1, letra c da Constituição, é faculdade jurídica depen
dente dos seguintes pressupostos, relativos ao optante:
1) nascimento em país estrangeiro;
2) filiação a pai brasileiro, mãe brasileira, ou pais brasileiros,
comprovada mediante documento indicativo da nacionalidade brasilei
ra de um dos pais, na data do seu nascimento (Lei 818/1949 com re
dação da Lei 5.145/1966);
3) residência em território nacional brasileiro antes de alcançada
a maioridade, e
4) prazo de quatro anos, cujo início é contado a partir da data
da maioridade, para seu exercício.
— IV —
A expressão “maioridade", utilizada no art. 145, I, c da Cons
tituição, pode ser designativa de dois conceitos diferentes: ou capaci
dade civil ou capacidade política.
Na opinião de Pontes de Miranda ("Comentários à Constituição
de 1967 com a emenda n'-’ 1 de 1969”, tomo IV, p. 445), trata-se da
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maioridade de direito público, aos 18 anos, uma vez que a nacionali
dade independe da vontade dos pais e o serviço militar é, normal
mente, antes da maioridade de direito privado.
Entendo, no entanto, que a maioridade, referida no art. 145, I, c
da Constituição c a capacidade civil, e isto, pelo menos, por dois
argumentos.
Em primeiro lugar, pela interpretação histórica: no texto proje
tado, a expressão era “maioridade política", ficando apenas maiori
dade”, na redação final (a informação é encontrada em “Direito Inter
nacional Privado" de H. Valadão, 3“ ed., p. 294).
Em segundo lugar, porque não se pode afirmar que, aos 18 anos,
há maioridade ou capacidade política, mas apenas início dessa ou, no
máximo, capacidade eleitoral, capacidade para votar. Para ser eleito,
e apenas ser eleito deputado, a capacidade só ocorre aos 21 anos (art.
59, Constituição). Só pode ser eleito Senador ou Presidente da Repú
blica o maior de 35 anos (art. 41 e 74 da Constituição).
Ora, se nem aos 18, nem aos 21 anos o cidadão tem plena capa
cidade (ou maioridade política), mas só aos 35 anos. ter-se-ia uma situa
ção singular: a entender que a maioridade referida no texto é a polí
tica, então deve ser a maioridade plena, não a parcial. Desta maneira,
só aos 55 anos o nascido em território estrangeiro, na situação do art.
145, I, c poderia optar pela maioridade brasileira. Em consequência,
durante 17 anos ver-se-ia impedido de exercer seus direitos políticos.
Criar-se-ia uma desigualdade entre brasileiros natos, contrária à
Constituição, e a própria finalidade da opção — integrar cedo o optante na vida política brasileira — ficaria frustrada.
— V —
A capacidade civil não ocorre, necessariamente, aos 21 anos de
idade. Há outras causas, pelas quais antes desta idade a pessoa tornase civilmente capaz, como está no Código Civil:
“Art. 9. Aos vinte e um anos completos acaba a menoridade, ficando habilitado o indivíduo para todos os atos da vida civil.
§ 1? — Cessará, para os menores, a incapacidade:
I — Por concessão do pai, ou, se for morto, da mãe, e por sen
tença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezoito anos cum
pridos.
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II — Pelo casamento.
ill — Pelo exercício de emprego público efetivo.
IV — Pela colação de grau científico em curso de ensino superior.
V — Pelo estabelecimento civil ou comercial, com economia
própria.”
Portanto, ainda que a pessoa não tenha 21 anos, ocorrendo uma
das causas enumeradas nos incisos do § l9 do art. 99 do Código Civil,
cessa a incapacidade. Assinale-sc, aliás, ser a capacidade que se inicia
e a incapacidade que termina; a maioridade é causa da capacidade,
assim como a menoridade o é da incapacidade. O § I" do art. 99 está
correto, enquanto a redação do caput do artigo é defeituosa (nunca
é demais indicar o uso correto das palavras, com o que são compreen
didos os fenômenos; em tempos corrompidos, a primeira coisa a se
corromper é a linguagem, já foi dito). Consequentemente, a capacidade
pressupõe tenha cessado juridicamente a menoridade c que exista
maioridade.
A emancipação é uma das causas pelas quais cessa a incapacidade
ou, dito de outra maneira pela qual se inicia a capacidade (pressupon
do cessação da menoridade e o início da maioridade, do ponto de
vista jurídico).
Como no art. 145, I, c está escrito que alcançada a maioridade
a pessoa poderá optar pela nacionalidade brasileira e como a emancipação implica em capacidade e maioridade, segue-se que o emancipado
pode optar pela nacionalidade brasileira.
— VI —
Afirmam alguns que realmente a Constituição referiu-se à maio
ridade civil, mas entendem que a emancipação não repercute na opção
pela nacionalidade, pois o prazo de 4 (quatro) anos teria início a
partir de 21 anos, o que é contraditório.
Ora, como já foi visto, a capacidade civil (logo, a maioridade)
nao tem como única causa o completar 21 anos. A pessoa pode tornarse capaz com menos dc 21 anos por alguma das outras causas previstas no art. 99 § 1° do Código Civil — entre elas, a emancipaçao
como ficou visto antes.
Quem afirma que a referência constitucional é à maioridade civil
deve ser coerente, devendo aceitar, como consequência lógica, a reper
cussão da emancipação na opção, dado que o emancipado, embora
menor de 21 anos, é capaz e maior.
107

— VII —
A mesma solução é encontrada no seguinte acórdão do Supremo
Tribunal Federal:
“Nacionalidade. Opção. Capacidade civil. A Constituição exi
ge, para a opção pela nacionalidade brasileira, a maioridade, sen
do que esta pode ser obtida, também, no caso de emancipação.
Recurso extraordinário não conhecido." (2il Turma, rei. para o
acórdão Sr. Ministro Bilac Pinto, in DJU de 8 de junho de 1973,
p. 4.077).
No mesmo sentido também já decidiu a 1.“ Turma do Tribunal
Federal de Recursos (Remessa ex-officio n? 39.932-RS, rei. Sr. Ministro
Jorge Lafayette Guimarães, in DJ de 26 de agosto de 1976, p. 6.017:
“O menor emancipado, como reconhece a jurisprudência, pode optar
pela nacionalidade brasileira", 2® parte da ementa do acórdão).
— VIII —
No caso presente, o requerente foi emancipado (tornou-se capaz
e maior) por concessão da mãe, por ser falecido o pai (fls. 6). A eman
cipação ocorreu a vinte e quatro de abril de 1973 (fls. 29). quando o
optante já tinha dezoito anos cumpridos, tendo sido feita por escritura
pública, devidamente inscrita (fls. 29).
Desta maneira, pode optar pela nacionalidade brasileira, pois já
alcançou a maioridade, ao tornar-se capaz (notc-sc, aliás, que, no caso
em exame, o requerente também já alcançou o início da capacidade
política, pois completou 18 anos).
Os pressupostos constitucionais para a opção estão verificados.
O requerente nasceu em Portugal, na Freguesia de Tabuaço (cer
tidão de fls. 5 c 14/15), estando pois preenchido o pressuposto 1.
O mesmo acontece com o segundo pressuposto, dado que o re
querente é filho de brasileira (certidão de fls. 3, 14/15 e 5).
A residência em território brasileiro, antes de alcançar a maiori
dade (como foi visto, a emancipação do requerente implicou em sua
capacidade e maioridade), está compróvada pelo documento de fls. 7.
Uma vez que alcançou a maioridade em 1973 e, no mesmo ano,
manifestou a vontade, optando pela nacionalidade brasileira (fls. 26),
o último pressuposto também está preenchido.
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— DISPOSITIVO —
Diante disto, defiro o requerimento dc fls. 26, autorizando a lavratura de termo.
Transitada em julgado esta sentença, expeça-se mandado ao l?
Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais desta Cidade.
Com fundamento no § 4? do art. 7? da Lei 818/1949, com reda
ção dada pelo art. 6? da Lei 6.014/1973, submeto esta decisão ao
duplo grau de jurisdição. Remetam-se os autos ao Tribunal Federal de
Recursos.
Custas da lei.
P.R.I.
Rio de Janeiro, 1? dc julho de 1976.
CARLOS DAVID SANTOS AARÀO REIS
Juiz Federal Substituto da 3“ Vara
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19? Vara Cível
São Paulo
Proc. n? 882/85

PROCESSO DE EXECUÇÃO — Acolhi
mento parcial de embargos, para determi
nar exclusão da execução, que prossegui
rá, o valor depositado na concordata.
(Sentença do Juiz de Direito Antônio Vilenílson Vilar Feitosa)

Banerj — Banco de Investimentos S.A. move contra Francesco
Gerace e Biagio Gcrace processo de execução buscando receber
Cr$ 9.661.075 (nove milhões seiscentos e sessenta e um mil e setenta
e cinco cruzeiros) mais correção monetária, juros de mora, juros legais,
multa de dez por cento e imposto sobre operação cambiàl. Diz que
os devedores são avalistas de A Funcional Móveis Ltda. e que eles,
além de terem assinado nota promissória, assinaram juntamente com
a avalizada o contrato de empréstimo. A mutuária está em concordata
e nela foi habilitado o crédito; eventuais pagamentos serão comunica
dos, garante a inicial.
Em embargos os devedores informam que a concordalária depo
sitou integralmente o valor da dívida antes da citação nesta execução
e sustentam que tal fato, embora não revelado pelo embargado, era
de seu conhecimento, razão pela qual postulam puna-se a má-fé. Con
cluem que nada mais é devido c apontam as razões: Nao são fiadores, mas avalistas e nessa qualidade só respondem pelo que está no
título. Nada devem além do que, em moeda de concordata, foi pago,
pois a situação do avalista, equiparada à do obrigado, não pode ficar
inferior à desté. Invocam lições doutrinárias c precedentes jurisprudenciais e terminam advertindo que se tivessem de pagar mais do que
podia pagar a concordatária sofreriam uma injustiça porque não teriam
como se ressarcir regressivamente. Os does. de fls. 8 a 24 vieram com
os embargos.
Em resposta o embargado afirma nada ter recebido de seu crédito
e reafirma que comunicará o que efetivamente receber. Refuta as
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opiniões dos cmbargantes, aos quais não se estendem os favores da
concordata. Salienta que os cmbargantes intervieram no contraio e se
vincularam, assim, a todas as obrigações dele decorrentes. Com a im
pugnação vieram documentos (fls. 51 a 36).
Houve réplica, tréplica e juntada de documentos.
O embargado noticiou nos autos da execução q levantamento de
C/.S 11.515,90 na concordata.
É o relatório.
Passo a decidir.
A questão principal é saber se os cmbargantes devem só o que
está na nota promissória ou se devem também aquilo que, não estando
no título avalizado, está no contrato que assinaram. Resolvida essa
questão passar-sc-á ao exame das conseqüências do pagamento na
concordata.
Não existe em nosso sistema aval fora do título. Ninguém se torna
avalista assinando outro papel que não seja o título avalizado e, se
além deste, outro assinar, só responderá, como avalista, pelas obriga
ções constantes do título. Ü aval extracambiário, admitido pelos fran
ceses, não é reconhecido no Brasil. Pontes de Miranda avisou:
“Qualquer declaração, por mais explícita que seja de constituir
aval, se fora do título ou do pedaço que se lhe juntou, pode
valer como garantia, se o direito comum lhe atribui existência
e eficácia, porém não como aval” (Tratado de Direito Privado,
XXXIV, § 3.892, n?-1). Assim. ao ser proposta a execução os avalistas deviam iniludivelmente as obrigações oriundas da nota promissória c a correção mone
tária entre elas eslava inserida, pois a devedora e seus avalistas se
comprometeram a pagar quantia que “na data da sua efetiva liquida
ção corresponder a 5.005,988818 ORTNs."
Não deviam aqueles consectários previstos no contrato? Este tam
bém foi apresentado à execução e preenche os requisitos formais do
art. 585, II, do C.P.C.
Os cmbargantes não são avalistas. Logo, não se reconhecem efeitos cambiados às assinaturas apostas por eles no contrato. Nem são
fiadores (Exigir-se-ia o consentimento dos cônjuges, admitir-se-ia o be
nefício de ordem, etc.). Ora, não sendo nem uma coisa nem outra, não
estão obrigados os intervenientes? Terá sido inútil sua manifestação
de vontade?
A sentença entende que há de prevalecer a manifesta c indiscutível vontade dos cmbargantes; vontade de, como coobrigados soli111

dários, assumirem todas as obrigações resultantes do contrato, não só
as que avalizaram na nota promissória, mas outras, como juros moratórios dc 4% c multa. É o que patenteia a cláusula de n° 19, que lei
nenhuma desautoriza.
Dessa forma, ao ser proposta a execução, o crédito do banco
abrangia não só as verbas da nota promissória, mas também aquelas
previstas só no contrato.
Estabelecido que os embargantes devem o que está no título e
no contrato, chega a vez de ver se os favores da concordata se esten
dem a eles.
A resposta só pode ser não. O art. 148 do Dec. Lei n° 7.661,
de 1945, diz:
"A concordata não produz novação, não desonera os coobrigados
com o devedor, nem os fiadores deste e os responsáveis por via
de regresso”;
A concordata “não desonera os coobrigados”. Estes “ficam incó
lumes”, expressão passada por Pontes de Miranda que, por sinal, fez
imprimir em seu Tratado dr Direito Privado esta elucidativa passagem:
"... os credores podem ir contra eles como se nada houvesse
ocorrido. Obrigados solidários, fiadores, donos de bens dados em
garantia, obrigados dc regresso, coobrigados cambiários e cambiariformes, todos continuam obrigados como estavam antes da
concordata” (Tomo XXX, § 3.470, n? 9).
“Todos continuam obrigados como estavam antes da concordata”.
Nem mais nem menos. É justamente por isso que, embora o credor
não tenha contra o concordatário ação para haver a diferença entre
o recebido e o que lhe era devido, se for julgada cumprida a con
cordata, “a coisa muda de figura”, diz Pontes, se houver coobrigado,
pois contra este tem o credor ação para receber o restante.
A concordata não aproveita a quem não é o concordatário.
A conclusão que daí se tira vai além da já surrada — e aqui não
discutida — questão sobre a cobrança simultânea do crédito na con
cordata e em outro processo contra o coobrigado. Vai à natural per
cepção de que o credor tem o direito de receber o crédito todo c se,
em virtude da concordata, algo lhe for subtraído, tal subtração ao co
obrigado não aproveita. Este deve o que era devido. Deve completa
mente, deve como se não tivesse havido concordata. Tem direito, é
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óbvio, à dedução do que for pago na concordata, pois inadmissível é
a dupla satisfação do crédito.
Assim, como avalistas os embargantcs deviam ao ser proposta a
execução os Cr$ 9.661.075 reclamados pela inicial (resultavam do
título) mais correção monetária na conformidade da Lei 6.899. de
1981. Por força do contrato deviam também juros moratórios de 4%
ao mês e a multa de dez por cento (O imposto sobre operação cam
bial fora incluído na operação de que resultou o principal).
Não importa saber por que nem tudo foi pago, importa é ver que
o pagamento feito na concordata não cobriu a nota promissória e só.
Aliás, lá na concordata o banco só declarou as verbas restantes da
promissória; do contrato, não. Nem de longe pensar que leria aí havido
renúncia.
Qual a conseqüência do pagamento pela concordatária? Em que
momento se há de considerar feito o pagamento: Por ocasião do depó
sito pela concordatária, como entendem os embargantcs, ou por oca
sião do levantamento pelo banco, como este quer?
O devedor fica liberado a partir do momento em que deposita,
tanto que a partir daí os riscos já não correm por sua conta. A sen
tença que julga subsistente o depósito produz efeitos "ex tunc”. Assim,
desde o depósito, que antecedeu a citação, o saldo da nota promissória
estava pago.
Não se vislumbra, no entanto, má-fé no comportamento do banco,
que adotou uma interpretação segundo a qual só quando ele efetivamente recebesse é que estaria satisfeito o crédito. Por isso, deduzir-se-á
do total devido aquilo que foi depositado. Atente-se, no entanto, para
a correção monetária a ser calculada a partir de dezembro de 1983 e
para aquela que incidirá sobre o saldo devedor a ser apurado na data
do depósito efetuado na concordata.
O pagamento na concordata opera no caso presente como fato
superveniente (art. 462 do C.P.C.), mas sua conseqüência não vai além
da dedução já determinada, porquanto não pode ser penalizado o ban
co, uma vez que renitente ou malicioso não foi.
Em face do exposto, acolho parcialmente os embargos para deter
minar se exclua da execução, que prosseguirá, o valor depositado na
concordata. Os embargantcs suportarão as custas e honorários que fixo
em 15% do débito remanescente atualizado.
P.R.I.
São Paulo, 30 de dezembro de 1986.
ANTÔNIO VILENILSON VILAR FEITOSA
Juiz de Direito
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Juízo de Direito da Vara
Privativa de Acidentes
do Trabalho, Falências
e Concordatas.
Recife — PE.

PROTESTO DE TITULO PAGO — IN
DENIZAÇÃO — ABALO DE CREDITO
— LIQUIDAÇÃO — CANCELAMENTO
DO PROTESTO — E abusivo o protesto
de título já quitado, e por isso devida a in
denização por abalo de crédito, nos termos
do pedido. — A apuração do valor da in
denização será feita em liquidação por
artigos. — Indevido o protesto, porque la
vrado após debitado o valor da duplicata
na conta da sacadora, pelo próprio Banco,
determina-se o respectivo cancelamento.
(Sentença do Juiz de Direito José Napoleão Tavares de Oliveira)

Vistos e bem examinados estes autos de ação ordinária tombados
sob o n" 21.440, entre partes JOSE JOSELITO LINS COSTA versus
BANCO SUDAMERIS DO BRASIL S/A:
Trata se de ação movida pelo autor contra o réu em busca de
indenização por causa dos efeitos de um protesto efetivado por inicia
tiva do Banco, referente a uma duplicata já quitada.
Dizendo-se Gerente de Vendas com destaque profissional, c des
frutando de alto conceito n^ sociedade local, o promovente afirma que
“é detentor de total e amplo crédito junto ao comércio e aos estabele
cimentos bancários”, o que constituem “condições de êxito profissio
nal” que procura conservar incólume, dados o sacrifício e os esforços
desenvolvidos para galgar essa posição social, "jamais tendo sofrido
qualquer protesto de título”, conforme documentos que junta.
O protesto da duplicata, todavia, não só atingiu o seu conceito
profissional, “mas também o prejudicou totalmente no seu crédito
junto ao comércio c aos bancos, impedindo-o do exercício dos mais ro114

tineiros atos que exigem comprovação de credibilidade, fato que nunca,
anteriormente, representava qualquer preocupação".
Acrescenta o autor que tentou, por outros meios, fazer com que
o Banco eliminasse os efeitos do malfadado protesto, lendo nesse sentido dirigido correspondência à sacadora da mencionada duplicata, tudo
sem êxito.
Entende-se, consequentemente, com o crédito abalado, em virtude
de não ler conseguido financiamento perante estabelecimento bancário
desta praça para aquisição de imóvel nesta cidade, “em virtude do mal
fadado protesto, “conforme comprova o documento n? 08".
Invocando o disposto no art. 159 do Código Civil, e precedentes
jurisprudenciais que transcreve, pretende a nulidade do protesto e o
respectivo cancelamento, através. de mandado; e a condenação do
Banco-réu “a reparar as perdas e danos que causou ao autor com o
protesto indevido, cm virtude do abalo de crédito" que indica, e a apuraçao em cxccução de sentença, com os devidos acréscimos, do valor
devido, juntos os documentos de fls. 11 a 22.
Na contestação que ofereceu o réu começa afirmando que o autor
faltou com a verdade, porque a duplicata não foi entregue para co
brança, mas descontada, tornando-se assim de propriedade do Banco
réu”.
Afirma também que o autor recebeu a duplicata para aceite e a
reteve, evidenciando que o -protesto foi feito por indicação, o que ocorrcu (a indicação para protesto) no dia 18 de janeiro de 1985.
No dia 21 do mesmo mês o autor, de posse da duplicata retida,
pagou à sacadora, que além de passar recibo quitou o título, mecanicamente. — Na mesma data a sacadora solicitou que o valor do título
fosse debitado em sua conta, o que seria um ato de má-fé, “vez que
tinha quitado a duplicata".
Embora não obrigado a atender à solicitação da sacadora, para
assegurar o seu direito de regresso “tinha que protestar a duplicata",
mas no mesmo dia 21 providenciou conforme o solicitado o valor em
conta da emitente do título, c no dia 29 seguinte o título foi regularmente protestado”.
Diz, ainda, que no mês de fevereiro seguinte “tomou as provi
dências para cancelar o protesto”, enviando um formulário a ser assinado pelo autor, que se recusou a fazê-lo, sendo-lhe impossível cancelar unilateralmente o protesto.
Suscita, a essa altura da contestação, a preliminar de inépcia da
inicial, porque o endereço do autor não consta do pedido, embora rc115

conheça que tal endereço “consta da duplicata de fls. 12" e requer a
extinção do processo “se não houver a confirmação do endereço".
Referentemente ao mérito, sustenta a validade do protesto, sendo
impossível a sua anulação. Em conseqüência, afirma a improcedência
do pedido, desde que “o simples fato da validade do protesto impos
sibilita qualquer pedido de indenização”, e transcreve ementas de jul
gados que autorizariam seu ponto de vista.
Nega o alegado prejuízo patrimonial, dizendo que, “se o autor can
celar extrajudicialmente o protesto, poderá adquirir um imóvel pelo
SFH”.
Depois de afirmar que o autor pagou o título diretamente à sacadora para livrar-se do pagamento dos acessórios, fala em lide temerária,
invoca a sanção do art. 16 do C.P.C. e pede a improcedência da ação
com as lembradas cominações, juntando o documento de fls. 36.
O autor replicou às fls. 38/43, lembrando que seu confirmado
endereço consta de vários documentos juntos com a inicial, e utilizou
dados constantes da defesa para argumentar em seu favor. Após várias
considerações, reafirma que “O Banco protestou um título já pago e
deve assumir as conseqüências do seu ato" (fls. 39); e que “é inteiramente cabível a nulidade do protesto, vez que indevido” (fls. 40), rei
terando a procedência da inicial.
Depois do irrecorrido despacho de fls. 44 (v. fls. 53v.), e conta
dos e preparados, vieram-me os autos conclusos.
Está leito o relatório.
Parece-me acertada a seguinte decisão:
a confirmação do endereço do autor e o fato de o mesmo constar
de vários documentos juntos com a inicial afastam a inépcia pretendida,
sendo o caso, portanto, de rejeição da preliminar.
A importância que se tem emprestado ao protesto de título de
crédito, com conseqüências imprevisíveis, torna-o danoso para o deve
dor, fazendo incidir o disposto no art. 159 do Código Civil.
Doutrina e jurisprudência nacionais têm versado o tema, e Car
valho de Mendonça, em seu TRATADO, vol. V, pág. 392, ensina que
“no caso de protesto por falta de pagamento do accilante, sem ra
zão de direito, istò é, se alguém protesta a letra indevidamente e
daí resulta efetivo dano ao aeeitante, deve ser reparado" (apud
acórdão no Recurso Extraordinário n? 81.720, in Revista Trimestral-de Jurisprudência, vol. 82, págs. 522/527).
Aguiar Dias, em lição citada no mesmo acórdão, ensina:
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“O abalo de crédito c dano patrimonial e, como tal, sua influên
cia prejudicial se exerce em relação ao patrimônio não só do co
merciante, mas de qualquer profissional, que depende da manu
tenção do seu prestígio junto àqueles com quem entra em relações
de ordem patrimonial." ........... “Ê possível exemplificar, como
causas mais comuns de abalo de crédito — as medidas judiciais,
penhor, protesto, requerimento de falência etc. (Repertório Enciclo
pédico do Direito Brasileiro, 1/2 c 3). E, no seu livro, Da Res
ponsabilidade Civil, insiste: “Entendemos que o abalo de crédito,
com as repercussões prejudiciais à atividade comercial do comer
ciante ou profissional, se pode provar por qualquer meio, mesmo
que simples indícios e presunções. Quanto à avaliação, é de se
aplicar o mesmo princípio" (vol. 2?, p. 310) (idem, ibidem).
Os Tribunais, por sua vez, têm afirmado:
“Inadmissível pretender-se a ruína total de uma firma, a sua fa
lência ou concordata, para se mandar indenizar os efeitos malé
ficos e danosos de um protesto indevido de título cambial” (RT,
n? 384/143). "E o protesto tem caráter odioso e afeta o crédito
do devedor” (R.F. n*-’ 109/459). “E deve compor perdas c danos,
resultantes do abalo de crédito, quem abusivamente leva a pro
testo título já pago" (R.T. n? 214/292” (idem, ibidem).
Da ementa do acórdão no supracitado Recurso Extraordinário, a
propósito, lê-se:
“Protesto de duplicata paga. Dano sofrido pelo aceitante de tal
título. Deve ser indenizado pelo autor do protesto abusivo ou
ilegal”.
Mais recentemente o mesmo Supremo Tribunal Federal decidiu:
“Protesto de título cambial depois de pago e quitado. Ação de
indenização julgada procedente. Recurso Extraordinário não co
nhecido, por ausentes os pressupostos” (v. acórdão no Rcc. Extra
ordinário n? 92.778-6, Rei. o Ministro Soares Munoz, in Diário
Oficial da União, de 22 de agosto de 1980, pág. 6.154.
O Tribunal de Justiça do Paraná tem decisão, a propósito, cuja
ementa é:
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"Proleslo de título já pago. Abalo de crédito. Indenização. Pre
sunção de prejuízo. Ê presumido o prejuízo do devedor que tem
contra si protesto de título já pago, quando menos por abalo de
crédito”, (v. “Paraná Judiciário”, vol. 37/99-100).
Portanto, diante de tantas manifestações a respeito, trata-se de
matéria tranquila, sobre a qual não se há-de discutir.
Do que consta destes autos, ressalta que o Banco-réu, em data de
18 de janeiro de 1985, “apresentou para ser protestado por falta de
aceite, devolução e pagamento” a duplicata n° 1.220 22c, emitida con
tra o autor (v. fls. 16), utilizando-se da indicação de fls. 36, desde
que a duplicata não fora devolvida.
Ocorre que esse dia 18 de janeiro foi uma sexta-feira, e no dia
21 (vinte e um) seguinte o título foi quitado pela sacadora, que emitiu
o recibo de fls. 13, e quitou mecanicamente o título de fls. 12, e na
mesma data (21-01-85) autorizou o Banco a debitar o respectivo valor
e devolver a duplicata (v. fls. 14), no que foi atendida na mesma data
(v. fls. 15), o que é confirmado na contestação às fls. 31, verbis: “No
dia 21 de janeiro, o Banco réu debitou em conta de Meira Lins o valor
do título”.
Depois de dizer que para assegurar o seu direito de regresso con
tra a sacadora tinha que protestar a duplicata, afirma o Banco que
“Tudo indica entretanto que o autor no dia 21 de janeiro já estava
avisado de que o título se encontrava cm cartório” (fls. 29 e 30).
Enfatiza o réu que "No dia 24 de janeiro foi completado o pro
cedimento dc intimação do autor para aceitar, devolver c pagar a du
plicata”, e que “no dia 29 dc janeiro o título foi regularmente pro
testado”, tudo “como se comprova do instrumento de protesto”.
Dos argumentos da contestação ressalta que, de fato, ao encami
nhar o título para protesto, o Banco o fez para assegurar seu direito
regressivo contra a sacadora.
Todavia, três dias após o título chegar a cartório, ou seja, no pri
meiro dia útil seguinte, o Banco debitou o respectivo valor em conta
da emitente da duplicata, de sorte que, permitindo que os atos para
o protesto continuassem até a sua consumação no dia 29, isto é, 08
(oito) longos dias depois, o réu se houve com absoluto descaso, abu
sivamente, desde que não havia mais direito algum a ser assegurado,
muito menos o de regresso!... É infundada a suposição ("Tudo indi
ca”, etc. . .), pois o próprio réu afirma que somente no'dia 24 de janei
ro, depois do débito em conta, “foi complementado o procedimento de
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intimação do autor para aceitar, devolver e pagar a duplicata" (v.
lis. 31).
Portanto, é abusivo o protesto de título já quitado, e por isso de
vida a indenização por abalo de crédito, nos termos do pedido restrito
a essa espécie do gênero perdas e danos (v. fls. 21/22).
A apuração do valor da indenização será feita em liquidação por
artigos, na conformidade do disposto no art. 608, do Cód. de Proc.
Civil.
O protesto é perfeitamente cancelável, desde que de nenhum valor
para o Banco e de efeito o mais danoso para o autor — o que confi
gura abuso de direito, conforme já decidiu o egrégio Supremo Tribu
nal Federal, acolhendo ensinamento de Pedro Batista Martins (v. “Re
vista Trimestral de lurisprudência”, vol. 57/690-692). Assim, inde
vido o protesto, porque lavrado após debitado o valor da duplicata
na conta da sacadora, pelo próprio Banco, determina se o respectivo
cancelamento.
Em face do exposto,
desprezo a preliminar de inépcia da inicial, desde que o autor
confirmou o seu endereço já constante de vários documentos; julgo pro
cedente o pedido de fls. 02 usque 10, e condeno o Banco-réu a pagar
ao autor a indenização devida pelo abalo de crédito que o autor sofreu
em decorrência do indevido protesto da duplicata já identificada, sendo
que a apuração do valor será feita em liquidação por artigos. .
Determino, outrossim, o cancelamento do protesto, uma vez que,
ao ser lavrado, já se constituía em evidente abuso de direito, em vista
de que o Banco já procedera ao débito do valor da aludida duplicata
em conta da sacadora.
Condeno o Banco, ainda mais, ao pagamento das custas processuais
c verba honorária, esta fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação (§ 3°, do art. 20, do CPC).
Publique-se, intime-se e registre-se.
Recife, 20 (vinte), maio, 86.
JOSÉ NAPOLEÃO TAVARES DE OLIVEIRA
fuiz de Direito

119

Ação Declaratória
cumulada com Ordinária
(n? 5.456)
A — Pedro Alvares
Cabral e sua mulher
R — I rmandade de Nossa
Senhora da Conceição
de Vassouras

LNl-ntUSE. RESUME. Presumida re
núncia do Senhorio Direto por alegado
não recebimento dos foros.
(Sentença do |uiz de Direito Luiz Carlos
da Costa Carvalho Filho)

SENTENÇAC)
Pcdio Alvares Cabral c sua mulher Odilia Soares Cabral, ele pe
cuarista e ela do lar, residentes nesta cidade, vieram a Juízo, através
da presente ação movida contra a Irmandade de Nossa Senhora da
Conceição de Vassouras, sociedade civil, com sede nesta cidade, ale
gando, em resumo, o seguinte: que como faz certo o registro lavrado
no livro 2-k, fls. 19 e 20. do Cartório do 39 Ofício de Registro de
Imóveis, eles autores adquiriram de José Werneck Machado e sua mulher Therezinha Jordão Machado, os imóveis localizados no Rua Cae
tano Furquim, ns. 260/101 e 264, com as respectivas frações ideais
do terreno, que é produto do remembramento dos imóveis ns. 50-A e
52 da referida rua Caetano Furquim. sendo que o primeiro é foreiro
à Irmandade ora Ré. Alegam mais que. embora a área onde foram
edificados os prédios seja produto do remembramento de uma outra
área de domínio pleno com outra de emprezamento. a ré todas as vezes
que o imóvel é vendido exige o pagamento do laudemio sobre o valor
total do negócio, embora se recuse a receber o foro anual, sob a ale
gação que não é compensador tal recebimento, dado o pequeno valor.

•
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Confirmada pelo Tribunal de justiça do Estado do Rio de laneiro.

Tal comportamento da Ré, ainda segundo a peça vestibular, des
caracteriza a instituição, tornando inexigível o laudêmio nas trans
ferências do bem, porque não há enfiteuse sem pensão, segundo os doutrinadores que cita. Diante de tais circunstâncias, visam os autores duas
pretensões: ver declarada a inexigibilidade “da obrigação do pagamen
to do foro, por renúncia da Ré, bem como a isenção do pagamento
do laudêmio nas futuras transações” e também o “resgate da enfiteuse,
sem qualquer pagamento à senhoria direta”. Afirmam que para a obtenção da primeira parte de seu pedido a ação própria é a declaratóia negativa e para o segundo alvo a ação apropriada é a ordinária,
decorrendo daí a conexão dos pedidos. Em abono do que sustentam,
invocam as lições de Helio Tornaghi, na obra que mencionam. Requerem, por derradeiro, além do acolhimento da ação a condenação da
Ré nas custas c honorários. Com a inicial vieram os documentos de
fls. 6 a 14.
Contestação tempestiva, sustentando, em síntese, o seguinte: que
realmente é senhoria direta do imóvel referido na inaugural e recebe,
por isso mesmo, um foro anual c o laudêmio quando o domínio útil
é transferido por contrato oneroso, tanto que o pagamento do preço
do aforamento encontra-se rigorosamente em dia, pois a 17 de dezem
bro de 1981 o autor quitou o débito que havia e ainda fez uma doa
ção para as obras daré. Portanto, diz a resposta, o pedido embasa-se
em alegação de fatos que não ocorreram, pois .se o foro foi recebido
não houve renúncia e a isenção do pagamento do laudêmio é figura
legal que não existe, assim como também não há resgate da enfiteuse
sem pagamento. Prossegue a peça contestatória argüindo preliminar de
carência da ação por ser impossível o pedido e por falta de interesse
dos Autores para agir. A impossibilidade jurídica do pedido declara
tor^ está ligada ao fato de não haver no ordenamento jurídico dispo
sitivo que autorize ou permita a declaração pretendida, impli
cando a declaração de inexigibilidade do pagamento do foro ou
laudêmio em exame da subsistência ou não do contrato de afo
ramento, o que caracteriza prestação jurisdicional tipicamente consti
tutiva, que não pode ser alcançada em ação declaratória. Com relação
ao interesse de agir, segundo fundamento da argüição preliminar, é
necessário, para ser admitida a ação declaratória, que haja incerteza
sobre a relação jurídica que forma o objeto da demanda. Invoca a
contestante, em abono do que sustenta, lição doutrinária e direito pretoriano. No mérito, invoca ser a ação inadequada aos fins a que se
propõe, esperando sua improcedência. No que respeita à ação ordiná
ria dc resgate, a Ré alega não ser possível acolher a pretensão dos
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Autores porque a enfiteuse foi constituída no século passado e a dou
trina proclama que só os aforamentos contratados após a vigência do
Código Civil (l? 01-17) são resgatáveis. Invoca CLOVIS. ORLANDO
GOMES. WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO e SILVIO RO
DRIGUES, nas obras que menciona. Alega mais que o resgate só se pro
cede mediante o pagamento ao senhorio direto, inexistindo a possibi
lidade de consolidação da propriedade plena aos autores sem pagar,
como pretendem. Diz ainda que a dívida é portable, havendo, portanto,
a obrigação dos autores de pagar no domicílio do senhorio direto
e que nunca houve recusa em receber. Ademais, sustenta a resposta,
o fato de estar sendo ou não cobrado ou recebido o foro é irrele
vante, pois não caracterizaria renúncia c não autorizaria o resgate sem
o pagamento das dez pensões e o laudêmio de 2,5%. Requer, cm con
clusão, o acolhimento das preliminares e a improcedência da ordiná
ria, com as cominações legais próprias. Junta o documento de fls. 30.
Em réplica, os autores sustentam a possibilidade do resgate dos
aforamentos anteriores à vigência do Código Civil, invocando a Súmula
170, do Supremo Tribunal Federal. Aduz, mais ainda, que o foro é ele
mento essencial do aprazamento, não havendo enfiteuse sem cobrança
de pensão e a Ré não vem diligenciando no sentido de receber dita pen
são, o que importa em renúncia. Reitera o fato de ser cobrado o laudê
mio integral, por época das transações do imóvel, quando só parte dele
é foreira, por conseqüência do remembramento.
Oficiou o M.P. pela procedência.
É O RELATÓRIO.
Decisão: quanto à ação declaratória — ambas as preliminares argüidas merecem acolhimento. Realmente, a via declaratória não é apro
priada para os fins colimados pelos autores, pois sua procedência implicaria em exame da validade ou não do próprio contrato de aforamento. Não há no ordenamento jurídico qualquer norma que autorize
a declaração de tornar-se inexigível o pagamento do foro ou pensão,
por conseqüência da inércia do senhorio direto em cobrar. Acolher
a pretensão, neste particular, seria invalidar o contrato de enfiteuse,
o que não se pode fazer via da declaratória. A ação apropriada para
o fim desejado é a constitutiva negatória, na qual é possível desfazer
o negócio jurídico existente entre os litigantes, que é, em ultima aná
lise, o que pretendem os autores. Por outro lado. inexiste qualquer
incerteza na relação jurídica, o que impossibilita qualquer declaração.
Quanto à ação ordinária — a discussão estabelecida sobre a possibi
lidade de ser ou não resgatável o aforamento celebrado antes da vigên
cia do Código Civil, embora tenham sido brilhantes as lições doutri122

nárias dos doutos Patronos em suas argumentações, não tem mais ne
nhum sentido. A Lei 5.827, de 25 de novembro de 72, deu nova reda
ção ao artigo 693 do Código Civil, permitindo expressamente o resga
te, quer tenha sido ou não constituída a enfiteuse antes da vigência do
Código. O outro argumento cm debate, qual seja o ocorrimento de re
núncia por parte da ré, em razão do não recebimento do foro anual,
não pode prosperar. A obrigação de pagar é do foreiro e se houver
recusa no recebimento, possui ele ação apropriada para compelir o se
nhorio direto a receber, evitando, inclusive, o comisso. Entretanto, mes
mo que lenha havido a recusa, o que no caso em exame não ocorreu,
como se verá, isto não implicaria em possibilidade de acolhimento da
pretensão, por se entender, como querem os autores, que teria ocorrido
uma descaracterização do contrato de enfiteuse. Realmente, não há
enfiteuse sem a obrigação do pagamento do foro, mas a simples falta
do recebimento não implica em renúncia tácita. Porém, no caso sub
censura, a discussão é acadêmica. A ré provou documentalmente (fls.
30) que os autores antes da propositura da ação efetuaram o paga
mento dos foros em atraso, esvaziando, totalmente, toda a sua argu
mentação. Ressalte-se que, embora ensejados a falar sobre tal documen
to, silenciaram os Suplicantes, merecendo ele portanto integral valida
de. Por derradeiro, vale acrescentar que permanece íntegra, por não
ter sido objeto de apreciação neste processo, a possibilidade do resgate
com o pagamento dos valores atribuídos no artigo 693 do Código Civil,
assim como também aos autores poderá ser reconhecida, em ação pró
pria, já que também não foi objeto do pedido aqui formulado, a ine
xistência da obrigação de pagar laudêmio sobre a totalidade do imóvel,
quando só sobre parte dele incide o aforamento.
Diante do exposto, acolho as preliminares de carência da ação
declaratória, para JULGAR EXTINTA a referida ação, com base no
inciso VI do artigo 267 do C.P.C., assim como JULGO IMPROCE
DENTE a ação ordinária, condenando os autores no pagamento das
custas do processo e dos honorários advocatícios, que fixo em 20%
(vinte por cento) do valor da causa, ambas as verbas corrigidas monetariamente, na forma do Decreto n*’ 86.649, que regulamentou a Lei
n” 6.899, ambos de 1981.
P.R.l.
Vassouras, 12 de julho de 1982.
LUIZ CARLOS DA COSTA CARVALHO
Juiz de Direito
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|uízo de Direito da
Primeira Vara Cível da
Comarca da Capital do
Estado do Rio de janeiro
Processo: 4.550/CP
Sumaríssima
Eleonora Beatriz Teixeira
Pinto Ferreira e outros
Votec Serviços Aéreos
Regionais e outras

ACIRESPONSABILIDADE CIVIL
DENTE AÉREO — pruvadu a culpa grave
do piloto da aeronave abalrcadora, por descumprimento das normas e regulamentos
de segurança, a indenização não fica su
jeita aos limites fixados no art. 103 do
Cód. Bras, do Ar. Há que se aplicar o art.
133 — letra c — do referido Código e o
direito comum (art. 159 e 1.537 e seguin
tes do Cód. Civil).
(Sentença do juiz dc Direito Fernando
César de Souza Melgaço)*

SENTENÇA
Eleonora Beatriz Teixeira Pinto Ferreira, Cristina Teixeira Pinto
Ferreira e Carlos Oswaldo Teixeira Pinto Ferreira promoveram Ação
de Indenização contra Votec Serviços Aéreos Regionais S/A.
Alegaram que Ruy Pinto Ferreira faleceu em decorrência do aci
dente aéreo ocorrido em 18 dc abril dc 1984. Que o "dc cujus" via
java na aeronave prefixo PT-GjZ dc propriedade da Ré. Que a refe
rida aeronave abalroou ou foi abalroada por outra. Que os nassageiros
faleceram. Que a vítima percebia o salário de Cr$ 2.847.560. e mais
benefícios concedidos pelo Empregador. Que em determinados casos
há possibilidade de indenização com fulcro nos Artigos 159 e 1.557
do Cód. Civil. Que, no caso, a indenização deve ser feita de acordo
com os referidos preceitos legais. Que o Artigo 155 do Código do Ar
prevê tais casos. Que as aeronaves eram da Ré. Que houve culpa grave.
• Decisão confirmada, em parte, pela egrégia b* Câmara Cível do Tribunal
de Alçada — Ap. n? 41 130. Foi reconhecida a culpa dos dois pilotos e incluída
a “Seguradora bamerindus".
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Que csla á equiparada ao dolo e não há limite para a indenização con
forme Art. 133. alínea “a” do Cód. Brasileiro do Ar. Que. também,
a alínea “c”, do mesmo dispositivo, ampara a sua pretensão.
Requereram a procedência do pedido c demais cominaçõcs.
luntou documentos (fls. 11/26). A Ré foi citada. Contestou a ação
(fls. 32/53). Alegou que o procedimento correto é o Sumaríssimo. Que
a 7? Vara Cível tinha competência para julgar a demanda. Que os
filhos da vítima são carecedores da ação proposta: denunciou à lide
as Seguradoras consoante Art. 70. Ill do Cód. Proc. Civil. Que fez
os seguros determinados por lei (fls. 39/40). Requereu a citação das
denunciadas. Alegou que a “responsabilidade para com terceiros” é
informada pela Teoria Objetiva (Art. 110) c a decorrente de abalroamento aéreo se baseia na culpa comprovada (Art. 129). Que os pre
juízos de abalroamento estão previstos no Art. 130. Que os danos so
fridos por um passageiro da aeronave abalroadora são prejuízos da
execução do contrato. Que neste caso a responsabilidade é contratual
(Arts. 97/103). Que os Autores não indicaram qual a aeronave culpa
da. Que cabia aos Autores a comprovação da culpa (Art. 333 do Cód.
Proc. Civil). Que não houve culpa da Ré; que a decisão do S.T.F.
às fls. 5 não se aplica ao caso. Que a sua responsabilidade é contra
tual. Que o limite está estabelecido no Art. 103 do Código. Que ofe
receu a indenização aos beneficiários. Que não há equiparação da culpa
grave ao dolo. conforme doutrina e jurisprudência; que somente na
hipótese de dolo é que a indenização deixa de ser limitada. Que o
salário da vítima é o que consta na época de sua admissão em
15-03-1984. Que a pensão do INPS deve ser compensada; que não há
o direito de acrescer c independe de constituição de capital; que os
danos em relação às bagagens devem ser comprovados; que não incidem
juros compostos; que as custas e honorários devem ser compensados;
que o pedido alternativo não deve ser acolhido, pois não houve culpa da
Ré. Requereu a Improcedência do pedido (fls. 53). Junto documentos
(fls. 54/148).
Os Autores juntaram outros documentos (fls. 162/172). Os Au
tores agravaram (retido) contra o deferimento da prova testemunhai
(fls. 176/177). O despacho foi mantido (fls. 178).
A Ré pronunciou-se às fls. 204/208. As testemunhas arroladas
pela Ré foram inquiridas (fls. 251/253). Foi juntado o relatório da
SIPAER. (fls. 264/269).
Foi realizada Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento.
Não foi possível a conciliação (fls. 280). Foram inquiridas as testemu
nhas arroladas (fls. 281/282). As Denunciadas foram citadas. Apre125

sentaram resposta (fls. 283/289 e 291/293). fumaram documentos (fls.
294/347). O IRB tomou ciência da ação (fls. 368 v?). Nada requereu.
Foi anexado aos autos o relatório sobre o acidente (fls. 371/455).
Os Autores juntaram memorial (fls. 460/482).
A Ré juntou seu memorial (fls. 485/495).
A Denunciada requereu a citação do IRB. Foi indeferido. Não
houve recurso (fls. 280). Argüiu as preliminares constantes na defesa
da Votec; alegou que a sua responsabilidade é contratual e limitada.
Que os Autores não têm direito à indenização em dobro.
A Denunciada Bamerindus ratificou as alegações apresentadas pela
Votec (fls. 291).
É o Relatório. Decido.
Os Autores pretendem a indenização com base na culpa grave.
A Ré-Votec argüiu a ilegitimidade dos filhos da vítima, porque não
eram mais seus dependentes. Os Autores juntaram os documentos de
fls. 162/166 para comprovar a dependência econômica com seu pai.
O direito de promover a Ação de indenização também cabe aos des
cendentes, segundo Lição de José de Aguiar Dias em — DA RESPON
SABILIDADE CIVIL — Tomo II — páginas 431/434. In casa os des
cendentes ainda conviviam com o pai e sob sua dependência econô
mica, segundo inclusos documento?. O acórdão sobre pensão alimen
tícia (fls. 35 a 59) trazido pela Ré não se adequa ao presente caso;
pois se refere a ação de alimentos que se fundamenta em outros prin
cípios. Nestes autos a hipótese é de indenização. Portanto, rejeito a
preliminar. Os Autores são partes legítimas para a demanda. Estão
presentes os demais pressupostos processuais e condições da ação. Não
há nulidades. A questão da incompetência da 7? Vara Cível foi resol
vida. Não houve recurso. Destarte, preclusa a decisão. As Denunciadas
foram citadas. A lide entre a Ré e estas será oportunamente decidida.
Os Autores alegaram que a Ré agiu culposamente. Que ocorreu
culpa grave c que as aeronaves eram de propriedade da Ré. Esta con
firmou que as aeronaves eram suas, mas negou que houvesse culpa e
que, conforme o Art. 133, somente no caso de dolo é que caberia
a indenização fora dos limites.
A primeira questão é saber se houve culpa na colisão e qual a
aeronave que deu origem ao abalroamento.
Já ficou esclarecido que a infeliz vítima viajava, na condição de
passageiro, na aeronave prefixo PT-GJZ. Também resultou provado
que esta aeronave abalroou a outra, conforme depoimentos dos pilotos
de outra aeronave (fls. 253/254 e Relatório da S1PAER (fls. 168).
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O piloto da aeronave PTGKL (fls. 253) informou que estava em
comunicação com a aeronave que colidiu. Que esta lhe comunicou que
estava a 1.500 metros e, então, o depoente fez uma curva para afastarse. Que foi abalroado pela parte lateral esquerda, por baixo. Que a
outra aeronave não poderia estar naquela posição geográfica c altitu
de, conforme informações de seu piloto (fls. 253 in fine). Na investi
gação sobre o acidente, feita pela S1PAER (fls. 371/455), ficou consta
tado que a aeronave PT-CJZ abalroou a aeronave PTGKL e que estas
nao se mantiveram dentro das regras previstas para o vôo visual:
"Manter separação de 1.500 metros horizontalmente c 500 metros ver
ticalmente de nuvens” (fls. 377).
A conclusão da investigação, no fator operacional, foi de erro de
planejamento, além das condições meteorológicas adversas e deficiente
infra-estrutura (fls. 378). Destarte, restou configurado que houve culpa
dos pilotos, mormente do Comandante da aeronave abalroadora; pois
nao planejaram adequadamente o vôo e pouso; não respeitaram as
regras do tráfego aéreo e não tomaram as cautelas necessárias para
suprir as deficiências de infra-estrutura do local de pouso. Acresce
que chegaram a se comunicar pelo rádio, conforme depoimento de
fls. 252. e mesmo assim não evitaram a colisão. De acordo com as
informações do piloto (fls. 253) a outra aeronave não poderia estar
naquela posição geográfica e altitude. O que demonstra ter esta nave
ingressado em área inadequada c sem a devida comunicação com o
outro avião. Portanto, ocorreu culpa do preposto da Ré, que manobrava a aeronave que deu origem ao evento. Esta culpa, realmente, há
que ser classificada como grave, face os resultados do acidente, a espé
cie de transporte e o desrespeito às regras de tráfego aéreo c as condições do local de pouso. Assim, reconheço que houve culpa grave
do preposto da Ré.
A Ré negou validade à investigação procedida pelo S1PAER. Po
rém. tal afirmativa não pode ser acolhida; pois é realizada em decor
rência de lei especial e sem interesse em prejudicar qualquer das par
tes. A importância, seriedade e acatamento deste relatório são defendidos
por Eurico Paulo Vale cm — Comentários ao Novo Código Brasileiro
ti0 Ar _ Editora Forensc-Rio, 2“ edição-pág. 156 v.°/157 v.ü — que
menciona parecer do Insigne Orozimbo Nonato.
Assim, improcede a alegação da Ré de que o Relatório é impres
tável como prova.
Resolvida a primeira questão, surge outra, que é saber se cabe a
responsabilidade da Ré, com fundamento na culpa grave. Esta negou
sua culpa e, também, impugnou qualquer responsabilidade, pois a culpa
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grave não é equiparável ao clolo. E somente havendo dolo é que
caberia a indenização ilimitada, consoante Artigo 133 do Cód. do Ar.
Realmente, não há que se equiparar a culpa grave ao dolo; pois
têm significados diversos. E na Lei específica (Art. 133 — letra a — do
Código do Ar) somente está previsto o dolo do Explorador ou de seu
preposto. A Ré trouxe aos autos comentário de Eurico Paulo Valle
que trata das diferenças entre dolo e culpa e a conclusão do Acórdão
do S.T.F. (fls. 96/108). Porém, os Autores invocaram, também, a re
gra prevista no Artigo 133 — Letra C — que 'abaixo transcrevo:
“c) se o explorador da aeronave causadora do abalroamento
tiver concorrido, por si ou por seus prepostos, para o evento, por
ação ou omissão violadora da lei ou da regulamentação em vigor,
seja ato comissivo ou omissivo, causa imediata ou mediata do
abalroamento.”
Este preceito ampara a pretensão dos Autores; eis que ocorreu
culpa grave do preposto da Ré. Este não obedeceu aos regulamentos
sobre o tráfego aéreo, segundo restou provado nestes autos. A falta
de cautela na condução da aeronave, o erro no planejamento, aludido
no Relatório e a inobservância das regras de tráfego aéreo encontram
tipicidade no referido preceito legal. O preposto, lamentavelmente,
agiu contrariando as regras de tráfego aéreo; agiu, mesmo, com impru
dência, quando não comunicou à outra aeronave a sua posição e in
gressou, de surpresa, no espaço aéreo da outra. Ressalto, ainda, que
as aeronaves pertenciam ao mesmo Explorador e já sabiam da loca
lização de ambas, pois se comunicaram pelo rádio. Não há que se
imputar a colisão à falta de comunicação com o local de pouso, porque
conheciam esta deficiência e deviam tomar as medidas necessárias para
supri-la. Dessarte, a Ré é responsável pelos danos, com supedâneo na
regra supracitada, pois foi a aeronave em que viajava a vítima que
abalroou a outra. Tendo seu piloto agido culposamente. Visto que não
observou as regras de tráfego aéreo, apud conclusão da SIPAER.
A alegação de que a responsabilidade da nave abalroadora é com
base no Art. 97 do referido Código não ilide a regra do Art. 133, que
não se refere a qualquer limite fixado no referido Código. Na letra a do
citado preceito está prevista, claramente, a responsabilidade da aero
nave causadora do abalroamento. Então, cabível a indenização fora
dos limites do Código, como pretendem os Autores. Esta assertiva não
contraria o Código, nem a Convenção de Varsóvia, como alega a Ré.
Está consentânea com a norma prevista no Art. 133 do Código Bra
sileiro do Ar.
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A Ré impugnou a renda mensal auferida pela vítima. Os Autores
juntaram os comprovantes expedidos pela Empregadora (fls. 18 e 26).
A declaração foi concedida por Empresa idônea c não foi acoimada
de falsa. Cabia à Ré suscitar a falsidade. Porém, não o fez. Destarte,
considero válidas estas declarações e as anotações na Carteira Profissional, que se presumem verdadeiras, conforme normas da C.L.T. Não
acolho as demais vantagens pretendidas pelos Autores; pois eram concedidas ao preposto para melhor desempenho de suas funções na Em
presa. Não fazem parte do salário e não integram a economia da famí
lia. São meios utilizados pela Empresa para possibilitar melhor desem
penho do Empregado, a fim de que este produza maiores lucros.
Acolho o pagamento dos danos ocasionados pela perda de baga
gem e objetos pessoais, consoante se apurar em Liquidação de Sen
tença; acolho os juros simples a partir do óbito. Não há que se compensar o benefício pago pelo IMPS; pois este é previsão do Empre
gado e Empregador para utilização do beneficiário, além da indeniza
ção comum nas hipóteses de ilícitos. A indenização será na base 2/ >
dos ganhos líquidos da vítima (fls. 18) reajustada conforme Súmula
490 do S.T.F. Não há porque limitar a 50% dos vencimentos. Inde
firo este requerimento. A pensão será dividida: 50% da indenização se
rão pagos à viúva e 25% para cada filho. Estes percentuais serão acres
cidos ao da viúva, quando extinto o direito dos filhos; pois a vítima
devia alimentos in totum ao cônjuge-mulher. Deste modo, rejeito o rcquerimento da Ré. Deverá ser constituído capital bastante para assegurar o pagamento da indenização. A indenização deve ser paga até
os 65 anos da vítima; as pensões vencidas e vincendas serão reajusta
das, conforme Súmula 490, do S.T.F., incluindo-se lõ? salário. A Ré
pagará as custas c honorários, que fixo em 15%, calculados conforme
Artigo 20 § 5" do Cód. Proc. Civil. As pensões vencidas sofrerão, tam
bém, correção monetária pelas ORTNs.
A Ré denunciou à lide a Seguradora Comind-Cia de Seguros, res
ponsável pelos danos dos passageiros transportados pela aeronave
PT-GIZ. O contrato de seguro garante as indenizações com fulcro nos
Artigos 103 e 132 do Código Brasileiro do Ar. Também, em relação ao
outro avião, foi feito um Seguro com a Bamerindus Cia. de Seguros.
Estas Seguradoras contestaram a Ação.
As preliminares suscitadas pelas Seguradoras já foram resolvidas.
A Seguradora Comind alegou que nao houve dolo e que a indemzaçao é tarifada. Estas questões já foram decididas na lide entre
os Autores c Ré-Votec.
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Alega que a indenização com fulcro no Art. 132 somente caberia
às vítimas do avião abalroado (fls. 288). Esta questão também já foi
solucionada, pois a Ré foi condenada a pagar os danos com base no
Artigo 133-Letra C-do Código do Ar.
A questão do valor das bagagens c objetos ficou para fase de Li
quidação de Sentença. As demais questões foram resolvidas. O con
trato com a Ré está em vigor. A Denunciada Comind não o impug
nou. Destarte, é responsável, no limite da apólice, ao ressarcimento
das quantias pagas pela Ré aos Autores em virtude da presente con
denação. A relação entre a Ré e denunciadas não foi contestada.
A Seguradora Bamerindus Cia. de Seguros não está vinculada ao
Seguro do avião que causou o evento. Portanto, fica excluída deste
processo. Anote-se onde couber. Oficie-se.
Pelo exposto, com fulcro no Art. 133-Letra C-do Código Brasi
leiro do Ar, IULGO PROCEDENTE, cm parte, o pedido e condeno
a Ré Votec ao pagamento das pensões vencidas e vinccndas, conforme
descrito nesta decisão; pagamento das bagagens c objetos, juros sim
ples a partir do óbito, correção monetária pelas ORTNs das prestações
vencidas e Súmula 490 do S.T.F.. incluindo-se o 13° salário. Custas
c honorários que fixo cm 15% calculados conforme Art. 20 parágrafo
59 do Cód. Proc. Civil. Tudo consoante explicitado nesta sentença.
Não há divisão de custas e honorários; pois os Autores não foram
atendidos em parte mínima do pedido.
Excluo a Seguradora Bamerindus; eis que não está vinculada ao
seguro da aeronave abalroadora.
IULGO PROCEDENTE, outrossim, a Ação e condeno a Denun
ciada Comind Cia de Seguros a ressarcir, no limite da apólice, o mon
tante da indenização paga pela Ré Votec aos Autores.
P.R.I.
Rio de laneiro, 18 de setembro de 1985.
FERNANDO CÉSAR DE SOUZA MELGAÇO
Juiz de Direito
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4.a Vara Cível
Comarca da Capital
Processo n." 5483/85

Dia do pendura: comemoração por univer
sitários de Direito, no aniversário da Insti
tuição dos Cursos Jurídicos no Brasil. Prá
tica comum que integra as nossas tradições,
não cabendo a condenação dos estudantes
ao pagamento, seja por inadimplemento
contratual, seja com base na responsabili
dade extracontratual ou aquiliana.
(Sentença do |uiz de Direito Valter Soa
res) (*)

SENTENÇA
BRASTUR HOTÉIS E RESTAURANTE S/A propôs contra
JOSÉ EMANOEL MOREIRA DE FREITAS e LEONARDO DE
OLIVEIRA PEN ALVA a presente ação de cobrança, pelo procedi
mento sumaríssimo, alegando na inicial de fls. 02/05, em resumo:
a) que os réus, juntamente com três estudantes, na noite
de 09 para 10 de agosto de 1985, estiveram no restaurante do
autor, onde comeram e beberam à vontade, criando a despesa
vultosa de Cr$ 2.184.100 (dois milhões cento c oitenta e quatro
mil e cem cruzeiros);
b) que ao ser apresentada a nota das despesas, os réus, ape
sar de reconhecerem expressamente a exatidão da mesma, sim
plesmente recusaram-se a pagar, sob a alegação de que estavam
comemorando o “dia do pendura”;
c) que o “dia do pendura”, que de direito sequer existe,
sempre aconteceu exatamente no dia 11 de agosto de cada ano;
*

Decisão transitada cm julgado, sem inlerposição dc recurso peta parte vencida.
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d) que os estudantes Nasahiro Tanabe, Deniza Bezerra Kattar
e Katia de Souza foram aos escritórios do patrono do autor e
pagaram, cada um, por conta das despesas, a quantia de Cr$
100.000 (cem mil cruzeiros), restando a pagar a importância dc
Cr$ 1.884.100 (hum milhão oitocentos c oitenta e quatro mil c
cem cruzeiros).
2. Pede o autor a condenação dos réus ao pagamento da quantia
de CrS 1 884.100 (hum milhão oitocentos c oitenta e quatro mil c
cem cruzeiros), corrigida monetariamente e acrescida das despesas pro
cessuais, juros e honorários advocatícios.
3. À inicial foram anexados os documentos de fls. 04/13.
4. Os réus foram regularmente citados, comparecendo à audiên
cia dc instrução e julgamento, nela oferecendo a contestação de fls.
17/26, acompanhada dos documentos de fls. 27/41. Na audiência,
cuja ata acha-se à fl. 48, foram prestados os depoimentos de fls. 46/47;
as partes apresentaram suas alegações finais oralmente.
5. Na contestação alegam os réus, preliminarmente, ilegitimidade
"ad causam” passiva, por não se tratar de obrigação solidária ou indi
visível. No mérito, alegam ser o “pendura” um costume secular, que
sua comemoração não recai, necessariamente, no dia 11 de agosto c
que o pedido é improcedente por falta de causa jurídica do dever dc
indenizar.
6. RELATADO O PROCESSO, TUDO HEM VISTO E EXAMI
NADO, PASSO A DECISÃO:
7. A primeira questão a decidir diz respeito à preliminar susci
tada pelos réus. A argumentação a ela atinente tem total procedência,
embora, ‘‘data venia” do ilustre signatário da peça contestatória, a
conseqiiência não seja a extinção do processo por ilegitimidade de
parte.
8. Ê certo que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou
da vontade das partes. Somente a norma jurídica ou a cláusula- con
tratual podem estabelecer obrigação solidária, dc tal sorte que. havendo
pluralidade de credores ou de devedores, cada um deles fique com
direito ou obrigado por toda a dívida. Na hipótese em questão, não
há texto de lei ou convenção impondo solidariedade entre os devedo
res, logo, não há como pretender cobrar, de dois devedores, obrigaçao
contraída por cinco.
9. A alegação de que um dos réus reconheceu a exatidao da
nota em nada modifica essa conclusão, já que reconhecer a exatidão
de uma conta não significa confessar .a dívida, ou assumir a obrigaçao
de pagá-la por inteiro.
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10. Por outro lado, não sc trata, também, de obrigação indivisí
vel. Não há convenção das partes nesse sentido e, pela sua natureza,
dúvida não há de que a obrigação é divisível.
1 I . Sendo a obrigação individual c divisível, cada um dos deve
dores é resoonsável tão-somente por sua quota. Conclui-se, pois, que
se várias pessoas sentam-se a uma mesa de bar ou restaurante e fazem,
coletivamente, uma despesa, cada uma delas somente é responsável
pelo pagamento de sua quota-parte. Assim, não poderia o autor pre
tender cobrar dos réus a totalidade da dívida, mas tão-somente suas
respectivas quotas, ou seja, dois quintos da despesa total.
12. Isso não significa, porém, que os réus sejam parte ilegítima,
pois tal raciocínio conduziría, se reconhecidos como válidos os argu
mentos do autor, à procedência parcial do pedido, com a condenação
dos réus ao pagamento de suas respectivas quotas.
15. Os réus demonstraram, robustamente, que o ato praticado
foi cm comemoração ao “dia do pendura”. E certo que o costume
relaciona-se com o dia 11 de agosto, data comemorativa do aniversário
da instituição dos Cursos Jurídicos no Brasil. F. com orgulho que a
Nação comemora tal data, marco de nossa cultura. Mas não só com'
solen.dades de caráter oficial comemora-se a referida data. Ê tradicional
que jovens bacharelandos comemorem-na à sua maneira, qual seja,
efetuando despesas em luxuosos restaurantes, sem pagar a conta.
14. É falo notório, e como tal não depende de prova, que essa prá
tica integra as tradições do povo brasileiro. Apesar da notoriedade, os
réus demonstraram, de forma cabal, que o ‘‘dia do pendura” é come
morado desde há muitos anos, fazendo parte de nossos usos c costumes.
15. O movimento militar de 1964, sem sombra de dúvida, res
tringiu sobremaneira as liberdades individuais. E tal restrição, refle
tindo sobre os usos c costumes, fez com que, durante muitos anos,
não se comemorasse o tradicional "dia do pendura”, mesmo porque
o povo, em época de ditadura, não tem motivos para comemorar coisa
alguma. Assim, o “dia do pendura” só voltou a ser comemorado nos
últimos anos, em que o País começou a voltar à normalidade política
e social.
16. Por outro lado, se é certo que o “dia do pendura” relacionase com o 11 de agosto, restou demonstrado que pode ser comemorado
em data próxima, quando o dia onze não reúne condições propícias
para o ‘“calote” nos restaurantes.
17. Por tudo que foi dito, pode-se afirmar que a despesa efetuada
pelos réus está ligada à comemoração do "pendura”, não se tratando,
portanto, de uma conduta comum e reprovável de quem come e bebe
e, no final, não quer pagar a conta.
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18. Diga-se de passagem que a conduta dos réus, sob o aspecto
moral, nada tem de reprovável. Ao contrário, trata-se, como foi dito,
de prática salutar c tradicional, da qual já participaram hoje íntegros
Magistrados, Professores, Promotores de )ustiça e até Secretários c
Ministros de Estado. E se este julgador nunca participou, quando estu
dante, de nenhum “pendura”, foi porque cursou a Universidade em
época de repressão, a exemplo dos ilustres Juizes que testemunharam
neste prpcesso.
19. Passando ao exame do aspecto jurídico da questão, concluo
que o pedido do autor é improcedente.
20. O proprietário de um estabelecimento como o do autor
celebra com os seus clientes contrates de fornecimento, modalidade do
contrato de compra e venda. O restaurante fornece ao usuário comida
e bebida, mediante o pagamento do respectivo preço. Como todo con
trato, sujeita-se aos princípios gerais do regime contratual e exige o
preenchimento de requisitos de validade.
21. Os contratos formam-se, em geral, pelo consentimento das
partes, que nada mais é do que a exteriorização do acordo de vonta
des. Sendo o contrato um acordo de vontades, não pode existir sem
que haja intenção de contratar. Para que ocorra o consentimento, é
necessário que a vontade de celebrar o contrato seja livre e séria. A
seriedade integra o consentimento, logo, se este é viciado pela falta de
seriedade, não há falar em contrato.
22. O “pendura” caracteriza-se não só pelo não pagamento da
conta, mas pela manifesta intenção de não pagá-la. Evidentemente, se
não há intenção de contratar, se não há seriedade na manifestação
de vontade, inexiste contrato. Além do mais, a atitude dos estudantes
não pode ser ignorada pelo proprietário do estabelecimento. Como
ficou demonstrado pela prova testemunhai, um grupo de jovens em
um estabelecimento que cobra preços altos chama logo a atenção do
proprietário. O comportamento desses jovens desde o início demonstra
que se trata de uma ‘‘operação pendura”. Assim, pode-se Concluir que
o dono do estabelecimento sabia do que se tratava, ou tinha todos os
meios de sabê-lo, logo, não celebrou com o grupo contrato algum e,
em conseqüência, não pode pretender o cumprimento do contrato, exi
gindo o pagamento do preço,
23. Não é possível, portanto, a cobrança do débito com funda
mento em inudimplemento contratual, porque na hipótese não há
contrato.
24. Também não cabe a cobrança com fundamento na responsabi
lidade extracontratual ou aquiliana. Esta, evidentemente, pressupõe a
prática de um ato ilícito. E seria absurdo considerar ato ilícito a come134

moração do “dia do pendura”, posto que esta c costume que integra
as nossas tradições, como foi dito acima. Evidentemente, a lei não
autoriza a comemoração, ou seja, o “dia do pendura” não existe oficialmente. Mas a lei também não a proibe, o que significa dizer que não
se trata de costume “contra legem”.
25. Sendo a comemoração do ‘‘pendura” um costume do povo
brasileiro, peculiar entre os universitários dos Cursos de Direito c não
se tratando de costume "contra legem", inteira aplicação tem o art. 4.°
da Lei de Introdução ao Cõdigo Civil, segundo o qual “quando a lei
for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes
e os princípios gerais de direito" (grifei). Acrescente-se que, em matéria
de natureza comercial, o costume assume especial relevância na solução
dos conflitos.
26. Por fim, nem mesmo na teoria do enriquecimento sem causa
poderia estar assentado o pedido do autor, já que a circunstância de
comerem e beberem não trouxe para os jovens universitários enrique
cimento algum e também não causou diminuição patrimonial alguma
para o autor. Este, sabendo ou tendo meios de saber que os réus
pretendiam não pagar a conta, prestou o fornecimento por mera libe
ralidade, não podendo, por isso, exigir pagamento.
27. Se pagamento indevido houve, foi por parte dos três estu
dantes que pagaram, cada um. Cr$ 100.000 por conta das despesas,
cuja devolução lhes deveria ser efetuada.
28. Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido do
autor, deixando de condená-lo cm custas e honorários face à expressa
renúncia dos réus a esse direito.
P.R.I.
Rio de Janeiro, 08 de novembro dc 1985.
VALTER SOARES
Juiz de Direito

135

Processo n.° 3.461
Aulor: O Ministério Público
Réus: Espólio dc Raimundo
Pacheco de Brito c outros
Rio dc Janeiro — RJ

RESPONSABILIDADE CIVIL INSTITUlDA PELA LEI N.° 6.024/74.
— Incide a correção monetária sobre o pre
juízo apurado regularmente quer por apli
cação da lei n.° 6.899/81 quer pelo
receptivo princípio de que não é dado a
ninguém enriquecer-se sem causa ou injus
tamente.
__ Inexistindo a perquirição do elemento
psicológico da culpa, é porque adotou a
lei n.° 6.024/74 a chamada TEORIA DO
RISCO, bastando para o nascimento da
responsabilidade o nexo causai entre o pre
juízo e a gestão do administrador.
(Sentença do Juiz dc Direito Paulo Gus
tavo Rebêllo Horta).
SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL propôs a presente de
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL cm face do ESPÓLIO DE
RAIMUNDO PACHECO DE BRITO, MARIA LUfZA MAR1ALLAC FAÇANHA GASPAR. BENTO JOSÉ LIMA ROCHA FIGUEI
RA DE MELLO, CRISTIANO DE AFFONSECA KERTI e FLAVIO
DUMORTOUT DE MENDONÇA ex-administradores da ALMEIDA
E SILVA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES visando a con
denação dos mesmos solidariamente ao pagamento à sociedade liquidanda ou ao Banco Central do Brasil a importância dc Cr$
14.652.596.654, com juros e correção monetária até o efetivo paga
mento, além das cominaçees legais.
Alegou que em 12.03.84 foi decretada a liquidação extrajudicial
da Almeida e Silva Corretora de Títulos e Valores, instaurando-se, na
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forma da Lei n.° 6.024/74, o inquérito extrajudicial para apurar-se as
causas de eventual prejuízo e responsabilidade dos ex-administradores.
A Comissão de Inquérito do Banco Central do Brasil concluiu existir
em 10.10.84 um passivo a descoberto de Cr$ 6.699.299.004,81 em
consequência de atos irregulares praticados pelos réus, o que veio a
embasar a Medida cautelar de Arresto promovida neste |uízo (ora no
E. Tribunal de fustiça cm grau de recurso).
Regularmente citados (f. 28 a 31) ofereceram contestação o Espó
lio de Raymundo Pacheco de Brito, Flavio Dumortout de Mendonça
e Bento )osé Lima Rocha Figueira de Mello.
Em preliminar, sob a alegação de que fluiram os 30 dias a que
alude o parágrafo único do art. 46, da Lei n.° 6.024/74, sem que o
autor propusesse a presente Ação de Responsabilidade, argüiram a
decadência deste direito — o que ora chamaram de preclusão, f. 33,
ora de prescrição, f. 58 — pleiteando não só a perda da eficácia da
medida cautelar do arresto, como também, por via de conscqüência,
a extinção do processo embasada no art. 269, inciso IV, do C.P.C., ou
a própria carência da ação (f. 35).
Relativamente ao mérito, diversificaram os réus suas alegações.
O primeiro, Espólio de Raymundo Pacheco de Brito, aduziu não
ter sido administrador em qualquer época da liquidanda, posto seja
personalíssima a Lei 6.024/74 e de aplicação restrita aos ex-adminis
tradores, não podendo atingir o espólio que nunca foi administrador
da liquidanda. E se houve alguma dívida deve a mesma ser da res
ponsabilidade da pessoa jurídica ALMEIDA E SILVA S/A, não ha
vendo qualquer indicação de dívida pessoal do falecido Raymundo de
Britto. Ademais, informou que todos os créditos habilitados junto à
liquidanda foram pagos com quitação plena e irrevogável com os re
cursos próprios da liquidanda, descabendo a aplicação de correção
monetária que, somente sendo instituída pelo Dec. Lei n." 2.278, de
19.11.85, não poderia atingir liquidação anteriormente decretada, como
pretendeu o autor na inicial.
O segundo, Flávio Dumortout de Mendonça, disse ter sido sempre
empregado da liquidanda, vindo a ser finalmeite diretor, delendo ape
nas uma ação da sociedade e mais: o inquérito contra ele instaurado
fora arquivado em decorrência do pedido do Ministério Público. Re
futou, também, a aplicação da correção monetária que alegou inviável
nos créditos julgados e quitados.
O último, Bento José Lima Rocha Figueira de Mello, por sua
vez. sustentou que em 29.04.82 renunciara ao cargo de Diretor da
liquidanda. conforme ata da A.G.O. arquivada na JUCERJA em
30.08.82, razão de ter sido isentado de qualquer responsabilidade por
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eventuais prejuízos pelo próprio Banco Central do Brasil, o que veio a
ser reconhecido pela cg. 8.a CÂMARA CÍVEL do nosso Tribunal de
lustiça no julgamento do Agravo de Instrumento n." 9.622.
Em sua réplica, o autor, depois de tecer considerações contrárias
ao acolhimento das preliminares, reafirmando inteiramente seu pedido
inicial, rechaçou a tese da responsabilidade personalíssima do exadministrador para exclusão do espólio e, em defesa da sua inicial,
apontou a existência de créditos ilíquidos ainda não satisfeitos, além
de restar, ao réu beneficiado pelo julgamento do Al 9.622, obrigação
tributaria não honrada.
Instado pelo autor, o Sr. Liquidante extrajudicial prestou os es
clarecimentos, acompanhados dós documentos, sobre os quais se ma
nifestaram as partes.
Finalmente, rejeitadas as preliminares e declarado saneado o pro
cesso (f. 676/678), foram interpostos os recursos de f. 680/683 e
686/688, ambos como Agravo Retido nos autos, conforme decisão de
f. 690/e verso.
Na audiência de instrução e julgamento ocorreu o que consta do
termo de f. 704/5, ocasião em que fora tomado o depoimento do liqui
dante extrajudicial, Sr. Heuler Siqueira de Macedo.
11 — FUNDAMENTAÇÃO

1 — Inicialmente, no que tange à atribuição de responsabilidade
dos quatro ex-administradores da liquidanda, ora réus da presente ação,
já que a SRA. MARIA LUIZA DE MARIALLAC FAÇANHA
GASPAR é mera inventariante e como tal representante do espólio de
Raimundo Pacheco de Britto, não pode olvidar este Juízo o provimen
to que deu a cg. 8.“ Câmara Cível do Tribunal de Justiça no AGRA
VO DE INSTRUMENTO n.° 9.622/85 interposto por BENTO JOSÉ
UMA ROCHA FIGUEIRA DE MELLO visando a cassação da me
dida liminar concedida por este Juízo no Arresto para o fim de excluir
seus bens da constrição da medida liminar. Obviamente, tal decisão
traduziu uma explícita exclusão de sua responsabilidade pelos eventuais
prejuízos na liquidanda e, por via de consequência, o próprio afasta
mento do polo passivo desta lide. De resto, desinfluente para o deslinde
desta quaestio ‘‘possíveis implicações dc natureza tributária” a desco
berto, eis que esta via, instituída pela Lei n.° 6.042/74, nao se presta
à cobrança dc eventual débito fazendário, mas a definir responsabili
dade civil de cx-administradores e conselheiros fiscais de instituições
financeiras em liquidação extrajudicial, consoante o disposto nos arti138

gos 39 e 40 do referido diploma legal, podendo tal debito ser discutido
na via própria da execução fiscal.
Da mesma forma, inobstante a ausência de contestação ou qual
quer outra manifestação nos autos do ráu CRISTIANO DE AFFONSECA KERTI c adotando o princípio da isonomia de tratamento, sob
pena de odiosa distinção, não pode este Juízo deixar de considerá-lo
na mesma situação em que se encontra o réu Bento Figueira de Mello,
sobretudo face ao que concluiu a Comissão de Inquérito do Banco
Central do Brasil de que, quando diretores da liquidanda, “os balanços
mostraram-se superavitários", deixando de haver, pois, qualquer pre
juízo a ser ressarcido por este réu (Cf. f. 16/17).
2 — Resolvidas as preliminares no saneamento e no item (1) supra,
passo a examinar a pretensão extintória do processo pela quitação de
todos os créditos na fase da liquidação extrajudicial, conforme esclare
cimentos e depoimento do Sr. Liquidante e farta documentação nos
autos.
A questão, a meu ver, tem duplo enfoque:
2.1 — O regime legal da correção monetária nas liquidações
extrajudiciais.
As liquidações extrajudiciais regidas pela Lei n.° 6.024/74 tinham
expressamente no seu art. 18, letra “f", impedimento a reclamação da
correção monetária nas dívidas passivas, até a edição do Dcc.-lei n.°
1.477/76 que, modificando aquela norma, permitiu correção monetária
nas dívidas do Banco Central do Brasil c do Banco Nacional da Habi
tação, vindo, posteriormente, o Dec.-lei n." 2 278/85 a adotar a inci
dência da atualização monetária na totalidade das obrigações das liquidandas.
Com isso e calcado em restrita interpretação, formou-se o enten
dimento, esposado pelos ora réus, de que só a partir do advento do
Dec.-lei n.u 2.278/85 os débitos das liquidandas seriam atualizados
monelariamcnte. Antes disso, as obrigações sociais não seriam corri
gidas.
A verdade, porém, me parece ser outra. É que a referida norma
do art. 18 não poderia ter interpretação isolada, sobretudo quando o
legislador, editando a genérica Lei n.” 6.899/81, que trata da correção
monetária sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, dela não
excluiu a ação de responsabilidade dos ex-administradores e membros
do conselho fiscal das instituições financeiras, fulcradas nos artigos 39
e 40 da Lei n.° 6.024/74. A meu ver, d. v., o_ princípio consagrado
no pré-falado art. I» não conflita com a Lei 6 899/81, antes se har139

moniza, pois diz respeito â satisfação dos créditos administrativamente,
delimitando e direcionando a atividade do liquidante frente aos credores habilitados. Tal procedimento nada tem a ver com a ação de res
ponsabilidade por eventual prejuízo nas respectivas gestões dos ex-admi
nistradores, sobre a qual resultará decisão judicial. Daí a dualidade
de regimes, até a vigência do Dcc.-lei n." 2.278/85 unificando e con
sagrando a atualização monetária também dos créditos a serem satisfei
tos administrativamente pelo liquidante extrajudicial.
Para reforçar este entendimento trago à colação a autoridade do
voto do culto e eminente Desembargador RAUL. QUENTAL, proferido
no julgamento da Apelação Cível n." 1.316, na 6.a C. Cível, em trecho
assim redigido:
“A lei n.0 6.899/81 restabeleceu, em seu art. l.u, que a “correção
monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão ju
dicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios”, aduzindo,
nos parág. l.° e 2.° do mesmo dispositivo, que nas execuções de
título de dívida líquida e certa a correção será calculada a contar
do respectivo vencimento, e que nos demais casos o cálculo farse-á a partir do ajuizamento da ação.
Significa isso que sobre todo e qualquer crédito cobrado cm juízo
(posto de lado, por evidentemente inepta, a expressão ‘‘débito re
sultante de decisão judicial”, sabendo-se que débitos normalmente
não “resultam” de decisões, e sim são por elas reconhecidos)
passa a incidir, como ^efeito do ajuizamento, correção monetária,
variando unicamente o termo inicial da respectiva contagem, con
forme se trate ou não de crédito considerado título da dívida
líquida.”
Assim, desde a vigência da Lei 6.899/81 os débitos de responsa
bilidade dos ex-administradores e membros do conselho fiscal das insti
tuições financeiras em regime de liquidaçüo apurados em ação própria
perante o ludiciário estão sujeitos ao implemento da correção monetária.
Nem se diga que sendo a Lei 6.899/81 de âmbito geral nao se
aplica ao regime especial da Lei 6.024/74, pois àquela, depois de edi
tada, passou a ser receptiva da correção monetária em todos os processos judiciais, inclusive os relativos aos artigos 39 e 40 da Lei 6.024/74.
Por oportuno, as duas observações de CELSO, constantes do DlGLSlO, sobre a interpretação das leis podem pcrfcitamcntc ser admi
tidas na espécie: “saber as leis não se resume a conhecer as suas pala
vras, mas aprofundar a sua força e o seu poder” (LIVRO I, Título
111, fr. 17). E a outra de que “se quiserem executar a vontade das
leis, será preciso intcrprctá-la favoravelmente (idem fr. 18). Resumem140

se tais regras na boa aplicação do direito: evitar-se a interpretação lite
ral e procurar o espírito favorável da lei, sem, contudo, afastar-se dos
fins sociais a que ela conduz.
Importa insistir que, até o advento da Lei 6.899/81 não cabia
atualização monetária do eventual débito apurado judicialmente com
fundamento nos arts. 39 c 40 da Lei 6.024/74. Porém, a partir daí,
se judicialmente reconhecido o débito dos ex-administradores e mem
bros do conselho fiscal das instituições financeiras, passou a ser exigível
a correção monetária dos mesmos.
E a hipótese versada nestes autos impõe a aplicação da lei 6.899/81.
2.2 — Ü princípio do enriquecimento sem causa.
A par da exegese acima construída, ainda que em seu desfavor se
levantem autorizadas opiniões contrárias, o virtual prejuízo da liouidanda apurado pela Comissão de Inquérito do banco Central ao brasil
como sendo de responsabilidade dos réus remanescentes, deve sofrer
a incidência da correção monetária por aplicação do princípio sempre
aceito na doutrina e jurisprudência de que NÂO £ DADO A NIN
GUÉM ENRIQUECER-SE SEM CAUSA ÜU INfUSTAMENTE, notadamente quando respaldado por decisão judicial.
Convém ressaltar que a correção monetária é mera atualização
do valor da moeda, não tendo o caráter de accssoriedade. integrando
o valor do principal, não sendo pois remuneração do capital, apenas
assegurando sua identidade no tempo. Aliás, nenhuma razão de ordem
jurídica, ética ou social justifica que instituições financeiras em liqui
dação deixem de ler seus débitos atualizados, sobretudo quando seus
ativos são valorizados.
Assim, evitando-se o indevido enriquecimento da liquidanda, é
que acolho a tese da douta Curadoria de Liquidações Extrajudiciais
relativamente à aplicação pura e simples da atualização monetária do
prejuízo de responsabilidade dos réus remanescentes.
Significa dizer que a correção monetária do apurado prejuízo —
questão incontroversa, desde que até mesmo insuficientemente satis
feita pelo valor histórico — é, in casu, DEVIDA OUER RELA APLI
CAÇÃO DA LEI N." 6.899/81, QUER PELO IMPEDIMENTO DO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA;
5 — Da aplicação da teoria do risco
Estabeleceu o artigo 40 da Lei 6.024/74 a responsabilidade solidá
ria dos ex-administradores pelas obrigações assumidas pelas instituições
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financeiras durante a respectiva gestão uté que elas se cumpram. E o
parágrafo único do referido artigo diz que essa responsabilidade se
circunscreve ao montante dos prejuízos causados. Ora. como se vê,
ficou afastada a culpa subjetiva, fundada no dolo ou culpa do admi
nistrador, sendo suficiente a existência do prejuízo, que subsistirá até
que todas as obrigações sejam cumpridas.
Suficientes, pois, a acarretar a responsabilidade dos cx-administradores até mesmo as obrigações decorrentes da atuação regular da
instituição, não importando saber se teriam ou não violado o estatuto
social ou calcadas cm atos ilícitos. Tal como enunciado no referido
diploma legal bastam para a responsabilidade os pressupostos: (a) exis
tência de um prejuízo apurado no inquérito; (b) quais as gestões em
que ocorreram 'tais prejuízos.
Ora, se existe responsabilidade sem a perquirição do elemento
psicológico da culpa (lain sensu) é porque adotou a Lei n.° 6.024/74
a chamada TEORIA DO RISCO, que não cogita da culpa, bas
tando o nexo causal do prejuízo e da gestão do administra
dor. Configurado que o prejuízo ocorrera na gestão deste ou daquele
administrador ipso lado nasceu a obrigação da reparação do dano.
Veja-se a propósito da adoção da teoria do risco na ação de res
ponsabilidade dos- ex-administradores: a Tese de Mestrado de 1.1ANE
MAIA S1MON1 na R.D.M. (Revista de Direito Mercantil) n." 44
págs. 28 c segs.; o Artigo de PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES
DE TOLEDO em R D.M. n.u 60 págs. 24 e segs. c a lição de RUBENS
REQU1ÃO no seu CURSO DE DIREITO FALIMENTAR — Saraiva
— 2.° Vol. págs. 219/221 — ó.11 edição.
4 — Da aplicação subsidiária dos juros da mora
Os juros da mora são devidos e calculados sobre o prejuízo apu
rado, inicidindo sobre todos os créditos a partir dos respectivos venci
mentos até a data do pagamento, desde que o patrimônio da liquidanda
e dos ex-administradores ora responsabilizados sejam capazes de satis
fazê-los, por aplicação do art. 26 do Dec.-lei n." 7.661/45, consoante
a expressa permissão do artigo 36 da Lei n.° 6.024/74.
III — CONCLUSÃO
ISTO POSTO:
A — Julgo procedente, em sua maior parte, o pedido para con
denar o ESPÓLIO DE RAYMUNDO PACHECO DE BRITTO e FLAVIO DUMORTOUT DF. MENDONÇA a pagar solidariamente aos
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terceiros, credores habilitados ou não, a diferença havida entre os valores dos respectivos créditos, devidamente corrigidos1 na forma da Lei
n.° 6.899/81, c o que foi efetivamente pago, também corrigido para
efeito de compensação, devendo o saldo do prejuízo corrigido e apu
rado, se houver, ser pago à liquidanda ou ao Banco Central do Brasil,
caso dele sejam os prejuízos decorrentes mais os juros da mora.
conforme disposto no item (4) supra, além das custas dos processos
e honorário arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total
do débito, estes a serem depositados na conta do TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, eis que o sujeito ativo desta ação foi
o Ministério Público Estadual.
B — Ficam excluídos do polo passivo desta lide os réus BENTO
IOSC LIMA ROCHA FIGUEIRA DE MELLO e CRISTIANO DE
AFFONSECA KERTI, subsistente o arresto dos bens dos demais réus
para convolação em penhora.
Custas ex lege.
Rio de janeiro, 29 de dezembro de 1986.
PAULO GUSTAVO REBÊLLO HORTA
)uiz de Direito

143

2.* Vara Cível
Comarca de Nilópolis
Processo 4.543

RESPONSABILIDADE CIVIL — REPA
RAÇÃO DE DANOS — A culpa do pro
posto importa na responsabilidade civil do
proponente.
O dano moral só excepcionalmente se destaca para um ressarcimento próprio. Geralmente insere-se na reparação do dano
patrimonial.
Sentença da Juíza de Direito Tereza Maria
Savine (*)

PAULA REGINA OLIVEIRA MACHADO, representada por seu
pai, JOSÉ CORREIA MACHADO, ambos qualificados na inicial, pro
pôs a presento AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS
em face da CASA DE SAÚDE REGINA LTD A.
(Omissis)
TUDO VISTO E EXAMINADO, PASSO A DECIDIR.
21. O processo transcorreu normalmente, tendo sido observados
seus trâmites legais. A fls. 45. a empresa Ré agravou do Saneador (fls.
44), pugnando pelo chamamento ao feito do médico que executou a
operação da paciente SÔNIA REGINA GOMES BARBOSA, aduzindo
que tal pedido não fora apreciado pelo Juiz quando de sua contestação.
Concluiu pedindo, caso não fosse deferido o chamamento, permanecesse
o Agravo retido nos autos.
22. A finalidade primeira do chamamento ao processo é alargar o
campo de defesa dos devedores solidários, possibilitando-lhes chamar
•
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Sentença confirmada.

o responsável principal ou os co-responsáveis ou coobrigados a virem
responder por suas respectivas obrigações. E a segunda consiste em
fazer atuar o princípio da economia processual permitindo a cumulação,
num mesmo processo, da ação proposta com a ação regressiva que o
Réu teria contra os co-responsáveis ou coobrigados. Assim, segundo
ensinamentos do mestre Moacyr Amaral Santos, corresponde a dizer
que o chamamento ao processo se caracteriza como uma /acuidade
concedida ao Réu.
23. Nos casos em que é admissível o chamamento ao processo,
o Réu “requererá, no prazo para contestar, a citação do chamado",
diz o artigo 78 in fine, do CFC, e o artigo 79 do mesmo código infor
ma que “o Juiz suspenderá o processo....", o que vale dizer que
nenhum ato processual realizar-se-á senão a citação dos chamados,
observando, quanto à citação, o disposto nos artiges 72 e 74. O § 2."
do artigo 72 estatui que: “não se procedendo à citação no prazo mar
cado (artigo 219, § 2." c 3.u do CPC), a ação prosseguirá unicamente
em relação ao denunciante (no caso do chamamento leia-se Réu)".
24. Ora, é inquestionável que os artigos acima mencionados são
de claríssima interpretação, não deixando dúvidas a ninguém que
milite diariamente no campo do direito que o prazo para o chama
mento ao processo é o da contestação, e que tal intervenção deve ser
requerida clara e tempestivamente, pelo Réu. No corpo de sua con
testação, item 5 (cinco), fls. 19, o Réu “menciona” da indispcnsabilidade do chamamento ao processo “de alguém” que teria praticado a
cirurgia, sem, no entanto, declinar nomes ou fornecer endereços ao
|uízo. Ao final de sua explanação, possivelmente, o zeloso advogado
da Ré esqueceu-se de requerer a citação de quem ele julgava impres
cindível ser chamado ao feito. Somente quando do saneador, lembrou-se
de tal detalhe, dizendo, então, do seu direito, eis que o Juiz “não lhe
apreciara tal pedido no despacho saneador" (fls. 45, item 3). É de se
lembrar aqui, lamentavelmente, um velho adágio, repetido diariamente
nos corredores da justiça, que diz: "Dormientibus non succurrit jus”.
(“O direito não socorre a quem dorme”), ressaltando-se que a contes
tação (fls. 18/20) é datada de 5 de novembro de 1979 e o Agravo
Retido, de 17 de outubro de 1980, ou seja, de quase um ano depois.
25. É totalmente descabida a pretensão do Réu quanto ao seu
direito de “chamamento ao processo" de seu preposto.
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26. Quanto ao mérito a presente hipótese traz em seu bojo um
dos mais relevantes capítulos da ciência jurídica, qual seja, a impor
tância da responsabilidade civil no direito moderno. Trata-se, aliás, de
questão das mais antigas, advindas desde a fase rudimentar da cultura
humana, quando a reparação do dano se resumia na retribuição do
mal pelo mal, cujo exemplo mais típico é a “pena de talião”. A vin
gança privada, porém, não compensava o dano, dando-lhe, ao contrário,
uma redobrada lesão, a de vítima e a de seu ofensor, depois de punido.
Foi a Lei Aquília que trouxe os primeiros alicerces da reparação civil,
em bases racionais, sendo que com ela a vindita cedeu passo à pena
pecuniária, cujo pagamento constitui de fato a reparação do dano
causado.
27. Originário do direito romano, o instituto desenvolveu-se ex
traordinariamente mas continua fiel à tradicional idéia de culpa, ou
seja, para que se conceda a reparação é necessário que o ato praticado
seja moralmenle imputável ao seu autor, isto é, que se origine de sua
vontade determinada ou de sua atividade consciente. Na ausência de
culpa, que não se presume, improcederá o pedido de composição de
dano. Adotou o nosso Código a teoria clássica da culpa, embora a
teoria objetiva tenha logrado infiltrar-se em alguns de seus dispositivos.
28. Assim, faz-se necessário examinar minuciosamente o presente
feito para que se possa aquilatar a verdade dos fatos.
29. A paciente, mãe da Autora, interna-se em uma casa de saúde,
para, sob orientação médica, dar à luz uma criança, estando, segundo
documento acostado pela Ré (fls. 117), cm trabalho de parto prema
turo. Tal documento menciona que a paciente ali já estivera internada
durante quatro dias, tendo recebido alta, regressando no dia 12 de
janeiro de 1977. No dia 16 do mesmo mês, conforme um documento
quase ilegível acostado a fls. 25 e 25 verso, a mesma foi submetida a
uma operação cesariana, sendo o seu diagnóstico "iteratividade e sofri
mento fetal”. Tal operação transcorreu “sem anormalidade” (cf. quadro
anestesia — ocorrências principais — pág. 25). A paciente obteve alta
48 (quarenta e oito) horas depois, regressando no entanto àquele nosocômio no dia seguinte, 19-1-77.
30. O documento de fls. 26 nos dá notícia de que a paciente
“sofreu cirurgia (cesariana) feita em 16-1-77 e no dia 19-1-77 deu en
trada nessa casa com dores abdominais, abdômen distendido e quei146

xa-se de ausência de atividades fisiológicas normais (venbis)”. Na parte
referente ao exame físico (quase ilegível), consegue-se decifrar as frases
“paciente em estado geral regular, lúcida, ausência de gânglios^ na
região cervical............ dores abdominais”. Na coluna diagnóstico, lê-se:
"EM OBSERVAÇÃO (A ESCLARECER)”.
31 . Nos dias compreendidos entre 19 de janeiro de 1977 (data
do 2.° regresso da paciente à casa de saúde) até ao dia 6 de fevereiro
do mesmo ano, a empresa Ré não juntou nenhuma ficha médica ou
qualquer comprovante através do qual se pudesse aquilatar o trata
mento aplicado à paciente. Não se tem nos autos qualquer histórico
médico dos dias compreendidos entre as datas acima mencionadas,
vale dizer, que nada se sabe do tratamento dispensado à paciente
durante dezessete dias.
Z2. Num documento trazido aos autos pela Autora (fls. 9), o Dr.
Kiraz Constantine Karraz informa que "após 12 (doze) dias de internaçao, sem que houvesse melhora das dores abdominais, passou (a paciente) a apresentar eliminação de fezes pela vagina, não apresentando,
neste período, sinal de peritonite. Foi solicitado cm 6 de fevereiro de
1977 exames radiológicos, a fim de esclarecer seu quadro clínico, quan
do a paciente fez peritonite e abdômen agudo, tendo sido operada de
laparotomia exploradora neste mesmo dia".
33. A paciente, segundo as declarações deste médico que partici
pou como cirurgião-auxiliar nas duas operações (confronte doc. de fls.
25 v. e 27 v.), após doze dias da reinternação, não havia melhorado,
passando a eliminar fezes pela vagina. Porém, somente no dia 6 de fe
vereiro foram solicitados exames radiológicos “a fim dc esclarecer seu
quadro clínico”. Ora, se virarmos as folhas de um calendário, verificaremos que doze dias após o dia 19 de janeiro de 1977 é dia 31 de
janeiro do mesmo ano e, se virarmos as páginas do processo, constata
remos que no documento de fls. 26 o diagnóstico da paciente era:
EM OBSERVAÇÃO (A ESCLARECER), cm 19 de janeiro de 1977.
34. Não se pode duvidar da palavra do Dr. KIRAZ CONSTAN
TINE KARRAZ. eis que o mesmo participou das duas operações da
paciente e, além disso, ele é um dos três sócios da CASA DE SAÚDE
REGINA LTD A., detentor de 33,3% das cotas da sociedade c sua
palavra é realmente surpreendente, eis que através dela está provado
que a mãe da Autora internou-se naquela casa de saúde no dia 79
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de janeiro, SEM DIAGNÓSTICO FORMALIZADO, ali ficou, AINDA
SEM DIAGNÓSTICO até o dia 5/ de janeiro, quando começou a eli
minar fezes pela vagina, SEM DIAGNÓSTICO, e aguardou paciente
mente até o dia 6 de fevereiro quando, segundo o próprio Dr. Kiraz
(fls. 9) “foram solicitados exames radiológicos, A FIM DE ESCLARE
CER SEU QUADRO CLÍNICO”, “QUANDO A PACIENTE FEZ PERITONITE E ABDÔMEN AGUDO...........
35. O quadro é realmentc estarrecedor.' Foram necessários DE
ZOITO DIAS da paciente internada para que alguém se lembrasse de
solicitar exames radiológicos a fim de esclarecer seu quadro clínico.
O que fizeram durante todos esses dias os médicos dessa clínica em
prol da paciente que jazia no leito eliminando fezes pela vagina e se
consumindo cm dores abdominais?
36. Mas os sofrimentos da paciente não pararam por aí. Notícias
dos resultados dos exames radiológicos os autos não trazem. Os do
cumentos de fls. 9 e 27/28 informam ter a paciente se submetido a
uma laparotomia exploradora, cirurgia esta que durou três horas e
vinte e cinco minutos. Do referido documento consta (como no de fls.
25, na coluna — Anestesia — Ocorrências Principais) a informação
“SEM ANORMALIDADES”, assinada pelo Dr. PAULO KRULL RI
BEIRO, médico anestesiologista, o que poderia dar a parecer que tudo
corria bem.
37. Segundo declaração do Dr. KIRAZ CONSTANTINE KARRAZ, da laparotomia exploradora efetivada no dia 6 de fevereiro re
sultaram os seguintes ACHADOS CIRÚRGICOS: ruptura de ceco de
aproximadamente 6 (seis) centímetros, fezes líquidas na cavidade, múl
tiplas perfurações de alças de íleo, bloqueio total de corpo uterino e
anexos por alças de delgado, apêndice aderido à parede posterior,
ruptura de corpo e fundo uterino. Ressalte-se que, para quem passou
dezoito dias sem diagnóstico, a Sra. SÔNIA REGINA GOMES BAR
BOSA conseguiu um bastante horripilante.
38. O documento de fls. 9 (assinado pelo Dr. Karraz) está datado
do dia 16 de fevereiro, ou seja, dez dias após a primeira laparotomia
exploradora e diz, quase ao seu final, que a paciente apresentava-se
“no momento", cm estado tóxico, eliminando fezes: a) pela cicatriz
operatória drenopenrose; b) pelo tubo da cccostomia e c) pela vagina.
É de concluir-se que o estado da paciente era bem pior do que no dia
da cirurgia. A Autora dá notícia nos autos de que somente no dia 17
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de fevereiro, onze dias após a laparotomia, foi a paciejite transportada
para o CTI do Hospital do Andaraí INAMPS, onde se submetería, no
dia seguinte, a uma segunda laparotomia exploradora, vindo a falecer
5 (cinco) dias após, ou seja, no dia 23 de fevereiro de 1977.
39. A prova dos autos não nos deixa dúvida quanto aos fatos
ocorridos na CASA DE SAÜDE REGINA LTDA., relativamente à mãe
da Autora. Quatro são as principais peças comprobatórias:
1) auto de exame cadavcrico:
Qual a causa mortis? ruptura do ceco, múltiplas perfurações do
íleo, perfuração do corpo uterino; peritonite fibrino-purulenta; hepatite
aguda e broncopneumonia.
Qual o instrumento ou meio que produziu a morte? instrumento
de ação perfurante.
2) parecer médico legal do Dr. Nelson Cajxirclli (um dos módicos
participantes da necropsia e que assinou o auto de exame cadavórico).
üs principais textos do parecer são os seguintes:
a) “Veja-se de início que a alta foi precipitada, pois é evidentíssimo que ao recebê-la (a paciente) já apresentava o abseesso de parede e
estava, do mesmo modo, anemiada. Com efeito, tais entidades mórbidas
não surgem de inopino, isto significando que a Casa de Saúde Regina
Limitada, ao fornecer a alta à paciente, agiu com imprudência inobjetável, não examinando cuidadosamente a paciente, como era seu dqyer”.
Estava anemiada e as dores abdominais sugeriam que
b) “
deveria existir um processo patológico. Afinal, algias constituem a cer
teza inobjetável de um estado mórbido, tanto trtais que surgido após
intervenção cirúrgica, o que deveria ser investigado cuidadosamente .
O que ó mais grave em todo o episódio ó que as dores
O “
persistiram (a informação da casa de saúde nos informa que após 12
dias de internação, sem que houvesse melhora das dores abdominais,
passou a apresentar eliminação dc fezes pela vagina). Parece-nos que
não existe qualquer dúvida acerca da grave negligência da entidade
assistencial. A paciente permaneceu, na realidade, doze dias com dores
abdominais, sem que se tivesse tomado qualquer providência para co
nhecer o motivo das algias!!! NÃO EXISTE QUALQUER PROVA
NOS AUTOS DE QUE SE TIVESSE PROCURADO INVESTIGAR
AS RAZÕES DAS DORES”.
a) “.... Qual a causa dc eliminação de fezes pela vagina?
Qualquer instituição módica, face a tal quadro, efetuaria, de pronto,
investigação severíssima, com a finalidade de tomar conhecimento real
da situação. Veja-se que o que acabamos de mencionar aconteceu doze
dias após a intervenção, isto é, cm 31 de janeiro de 1977. POR INCRl149

VEL QUE PAREÇA, SOMENTE NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE
1977, após seis dias do aparecimento do quadro alarmante, foram soli
citados exames para esclarecer o quadro clínico”.
Quando se pensou em intervir na paciente, esta já
e) “
estava severamente intoxicada, seu estado de saúde lastimável, tanto
que em 17 de fevereiro era transferida para o Hospital do Andaraí,
como uma prova evidente que não possuía recursos para o tratamento
da paciente, onde deu entrada portando as entidades mórbidas classifi
cadas nos números 998.5, 998.6, 998.7 e 998.8 da classificação Inter
nacional de Doenças, ou seja, INFECÇÃO DE FERIMENTO OPERATÔRIO, FISTULA PÓS-OPERATÓRIA PERSISTENTE, FUNCIO
NAMENTO DEFEITUOSO DE COLESTOMIA E DE ENTEROSTOMIA e outras complicações devidas a procedimentos cirúrgicos”.
f) “........ A paciente, face ao gravíssimo quadro encontrado, foi
submetida a intervenção cirúrgica em 18 de fevereiro de 1977, no
Hospital do Andaraí, dela constando que ‘após a abertura da fenda
(incisão anterior) constatamos fezes na cavidade' — isto significa que
a paciente recebeu, durante o tempo em que esteve internada na Casa
de Saúde Regina, CUIDADOS OS MAIS PRECÁRIOS, razão do agra
vamento cada vez mais acentuado de seu estado de saúde, até chegar
à impossibilidade completa de recuperação”.
g) “........ O relatório do mesmo dia do Hospital do Andaraí,
18 de fevereiro de 1977, esclarece que a paciente apresentava quadro
geral grave, com anúria, e foi piorando gradativamente, até o êxito letal.
FRENTE AO QUE FOI BASICAMENTE ASSINALADO, NÃO TE
MOS NENHUMA DUVIDA DE QUE A MORTE DA PACIENTE
ESTÁ INTIMAMENTE RELACIONADA A CRAVE IMPRUDÊNCIA
(jamais deveria ter recebido alta com 48 horas, eis que é ponto pacífico
que o abscesso estava em evolução e um exame correio demonstraria
sua existência c, além do mais, estava anemiada) ........ ‘A NEGLI
GÊNCIA, DO MESMO MODO GRAVÍSSIMA. SEM NOME, RELA
CIONA-SE AO FATO DA PACIENTE RETORNAR COM DORES
ABDOMINAIS, SEM QUE JAMAIS FOSSE .VERIFICADA SUA
ORIGEM...'”
Considerando-se, portanto, que a paciente, ao ingresh) ”
CASA
DE
SAUDE REGINA LTDA., para uma cesariana itesar na
rativa, NADA APRESENTAVA DE ANORMAL, e que após a inter
venção surgiram os fenômenos mórbidos que a levaram à morte, temos
em vista que as graves IMPRUDÊNCIA e NEGLIGÊNCIA, nos cuida
dos que deveríam ter sido empregados na paciente, foram as causas
de seríssimas complicações que surgiram e levaram-na ao êxito letal.
NÃO SE PODE INVOCAR, no caso vertente, COMO PRETENDE
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INSINUAR A RÉ, um ato de Deus, como nos ensina o-direito consuetudinário inglês, mas um ato que configura, sem qualquer discussão,
a inteira responsabilidade médica”.
5) laudo pericial do Dr. ALBERTO M O AL IR BENAION FILHO.
Diz ele: Seus principais tópicos são os seguintes.
sem nenhum
Encontrava-se grávida, a termo,
a) “
dado de qualquer patologia que pudesse comprometer uma indicação
cirúrgica, nem mesmo anemia comprometedora. Executada a cirurgia
........... sem nenhuma ocorrência ou achado que fosse digno de nota,
isto é, NÃO EXISTIAM DE FORMA ALGUMA PERFURAÇÕES OU
BLOQUEIOS DE ALÇAS OU QUALQUER OUTRA MENÇÃO DE
UMA CAVIDADE COMPROMETIDA".
b) “A paciente deixou a casa de saúde por alta em 48 horas. Re
tornou 24 horas depois.... permaneceu 12 dias na casa de saúde
para encaminhamento do caso aos devidos diagnósticos diferenciais... .
começou a eliminar fezes pela vagina, caracterizando trajeto fistuloso,
'retrovaginal' ou ‘perfuração de alças e útero' ”.
c) “Após 6 (seis) dias neste quadro, foi feita radiografia para es
clarecimento, NO NOSSO ENTENDER, TEMPO DEMASIADAMEN
TE PROLONGADO PARA CONDUTA EXPECTANTE DO QUA
DRO APRESENTADO”.
d) ........ Foi indicada uma segunda cirurgia (laparotomia exA paciente permaneceu 11 dias na easa de saúde,
ploradora)
sendo, então, encaminhada ‘em péssimo estado' ao CTI do Hospital
A
do Andaraí, onde foi submetida à terceira intervenção cirúrgica
paciente, não resistindo, teve êxito letal".
c) "CONCLUSÃO: Os atos praticados de uma forma, porem
descritos de outra, tornam sempre mais difícil a ordenação lógica de
um raciocínio. — Como explicar os achados cirúrgicos da I." laparoto
mia que constam do relatório assinado pelo Diretor-Técnico (Dr. K1RAZ
CONSTANTINE KARRAZ), que também participou, como auxiliar,
na l.“ cirurgia, referindo-se a ruptura de bem do ceco? NÃO FOI
OBSERVADA NA CESARIANA (1." cirurgia) OU FOI DE RESPON
SABILIDADE DA CONDUTA ADOTADA NA 2.:1 CIRURGIA. Idem,
para as múltiplas perfurações intestinais.
f) “Ruptura de corpo e fundo uterino, tendo sido até alegado
(pela Ré) que o útero teria sido exteriorizado jxira sua sutura (fls. 19).
Observe se: O fundo uterino, anatomicamente, corresponde à parte
superior do útero, porção que nao se encontra envolvida, em momento
algum, na técnica cirúrgica da cesariana, A NÃO SER POR ERRO
DE TÉCNICA”.
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g) “Não se justifica nem concordamos em que uma paciente receba
alta de uma cirurgia em 48 horas, para readmissão 24 horas após e
OBSERVAÇÃO DE 18 DIAS PARA CONCLUSÃO DIAGNOSTICA".
Finalizamos, emitindo o nosso parecer, que a atuação
h) “
médico-hospitalar deixou muito a desejar, e, sem dúvida, não contri
buindo ao que se propôs, evidenciando, assim, sem qualquer dúvida,
NEGLIGÊNCIA, IMPERfCIA E IMPRUDÊNCIA".
4) termo de esclarecimentos prestados pelo perito, Dr. ALBERTO
MOAC1R BENAION FILHO, em audiência (esclarecimentos requeri
dos pela empresa Ré sob a alegação de que as respostas dadas aos
quesitos formulados por ela não haviam sido bastante esclarecedores).
São aqui destacadas as principais respostas:
que, no caso presente, um foco infeccioso não poderia
a) “
ocasionar as lesões sofridas pela vítima, pois se a paciente tivesse tal
sintomatologia anteriormente à cirurgia a que se submeteu, tal cirurgia
deveria ter sido postergada e a paciente deveria ter sido atendida de
maneira diferente”.
b) “Que, se houvesse uma perfuração uterina ocasionada por foco
infeccioso a distância, não seria possível à gestante manter em seu
útero uma criança, ou seja, a gestação não teria se desenvolvido, pro
movendo um ‘abdômen agudo’ ”.
que um foco infeccioso não poderia prosperar conco
O “
mitantemente ou posteriormente à operação a que a paciente se subme
teu no curto espaço de tempo (cerca de 10 dias), com as conseqüências
das lesões descritas pelo Instituto Médico Legal”.
Que a peritonite pode, em tese, ser espontânea mas
d) “
que no presente caso isto não poderia ocorrer porque não consta dos
documentos acostados aos autos o ‘inventário cavitário que lodo o
cirurgião tem o dever de fazer ao iniciar qualquer tipo de cirurgia”.
Que amebíase pode, em tese, ocasionar uma perfurae) “....
.. . Que se o cirurgião, ao operar, notasse uma perção intestinal
furação intestinal, deveria tomar as devidas providências, ou seja, as
condutas adequadas para o caso de perfuração. Que amebíase não oca
siona, em nenhuma hipótese, .perfuração uterina, mas tão-somente per
furação intestinal”.
Que ruptura de ceco c múltiplas perfurações de ílco
f) “
podem ser ocasionadas por um cirurgião dentro do ato cirúrgico —
cesariana — mas que não são comuns, que é preciso que dito cirurgião
não se utilize das técnicas adequadas para tal cirurgia, sendo até mes
mo inábil durante a operação, configurando imperícia do referido
cirurgião".
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40. A empresa Ré baseou sua defesa nas alegações de que a morte
da paciente teria ocorrido por 4 motivos:
1) ter ela se retirado do hospital, contrariando as ordens médicas,
não tendo tido alta, mas, sim, saído por seu livre arbítrio (fls. 19 —
item 6);
2) que o auto de exame cadavérico é imprestável, pois a conclusão
dos peritos não encontra amparo na descrição por eles formulada (fls.
20 — item 8);
3) que o que causa a ruptura e múltiplas perfurações do íleo ó a
atnebíase, sendo a causa da morte as deficiências de que era portadora
a paciente e não a cesariana (fls. 20 — item 9);
4) que as imensas inflamações possuídas pela falecida poderíam
ter sido causadas por doenças incipientes, tendo em vista que ela apre
sentava sinais de “suinismo" c deficiência alimentar, levando-se em
conta sua compleição franzina e dentes mal conservados (fls. 50 —
quesito n.° 10).
41. Rclativamente ao primeiro item, o ônus da prova cabcria à
Ré, por sua afirmação e ela não provou, em nenhum momento, que
a paciente tivesse "saído" do hospital sem ter alta médica. O documento
de fls. 26, acostado pela própria Ré, diz:
“HDA — sofreu cirurgia (cesariana) feita a 16-1-77 e no dia
19-1-77 DEU ENTRADA NESSA CASA com dores abdominais,
abdômen distorcido, queixa-se de ausência de atividades fisioló
gicas normais".
nada mencionando sobre uma ‘‘saída por livre arbítrio” da paciente no
dia 18-1-77. Em nenhuma outra peça dos autos existe qualquer prova
sobre n "fuga” da paciente.
42. Quanto ao auto de exame cadavérico, a Ré debate-se terrivel
mente contra ele, acostando até mesmo aos autos o que chama de
prova de “inidoneidade de um dos legistas" (fls. 47/48), no afã de
tumultuar o feito. O Assistente Técnico da Ré, por sua vez. a fls. 111,
in fine, fala de sua estranheza sobre o auto, pois o mesmo deixou-lhe
“dúvidas de difícil esclarecimento”, referindo-se à dubiedade de datas,
eis que consta alternativamente do auto que a paciente morreu em
23-2-1977 e 17-2-77. Ora na realidade, está mais do que constatado
que ocorreu aí um simples erro material. Ninguém duvida que a pa
ciente morreu em 23-2-1977.
43. Diz ainda o Assistente da Ré que o atestado de óbito de fls
8 e o auto de exame cadavérico de fls. 10/11 são ambos assinados pelo
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Dr. Nelson Caparclli e que enquanto aquele afirma que ‘ a detcrminação exata da causa da morte depende de exame requisitado , este já
concluiu a causa mortis, estranhando sobremaneira que ambos os do
cumentos sejam da mesma data: 24 de fevereiro de 1977. Na realidade,
o documento de fls. 8 6 datado de 25-2-77 c assinado pelo DR. RAUL
DE MORAES, constando dele que o Dr. Nólson Caparclli assinou o
óbito da paciente mas sem dizer cm que dia o jez. Quanto ao documen
to de fls. 10/11, é assinado pelos doutores NELSON CAPARELL1 e
DARCY SYLVESTRE TIECHER. cm 25-2-1977, sem que nenhuma
estranheza possa isso causar, eis que a paciente faleceu cm 23-2-1977
e o auto de exame cadavérico, bem como o atestado de óbito, teriam
que ser liberados para que se providenciasse o sepultamento da paciente.
Seria melhor que o douto Assistente Técnico, ao invés de se preocupar
com tais dados meramente burocráticos c administrativos facilmente
compreensíveis, tivesse trazido para os autos subsídios c documentos
•que provassem, no presente caso, que “a morte da paciente ocorreu por
patologia preexistente, que se exacerbou'após a cesariana, em conco
mitância com o ato operatório, devido às condições de maus-tratos que
esta paciente apresentava NO SEIO EAM I LI AR (COMPLEIÇÃO
FRANZINA. DENTES MAL CONSERVADOS, SUINISMO)", conforme afirmado por ele, a fls. 112, in fine e fls. 113, primeiro parágrafo.
44. Estranhavelmente, ao mesmo tempo cm que diz da imprestabilidade do auto de exame cadavérico (confronte fls. 20 item 8) o Assis
tente Técnico da Ré, bem como o seu patrono, afirmam inúmeras vezes
que a paciente ERA DE COMPLEIÇÃO FRANZINA e TINHA OS
DENTES MAL CONSERVADOS (fls. 50 — item 6 e 10, fls. 110, 111.
112, 113, 114 e perguntas do termo de esclarecimento de fls. 176,
fls. 179). RESSALTE-SE QUE O ÜNICO LUGAR ONDE APARECE
TAL AFIRMATIVA Ê NO AUTO DE EXAME CADAVÉRICO.
Então, para beneficiar a empresa Ré o auto de exame cadavérico
serve e é verdadeiro, mas para diagnosticar a causa mortis da paciente
É IMPRESTÁVEL?
Possivelmente o patrono da Ré, bem como seu Assistente Técnico,
para defender os seus interesses e o da empresa se utilizem do princí
pio' de que concessum dicilur quid expresse prohibitum nom rcpcritur (“Diz-se permitido tudo que nao se achar expressamente proibido").
45. Quanto ao terceiro item, ser a amebíase a causa da morte da
paciente, a Ré fez o seguinte quesito para os peritos:
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Quesito 11 — Se amebíase é muito comum na Baixada Fluminen
se c se 6 causadora de rupturas no ceco, íleo c outras parles, as
quais devem indicar?”
Tal quesito recebeu as seguintes respostas:
a) PERITO
“Se partirmos deste raciocínio, teremos de deixar de operar na
Baixada, embora admitamos a possibilidade de encontrarmos a ameba
como um parasita bastante difundido. LEMBRAMOS NOVAMENTE
QUE, QUANDO FOI ABERTA A CAVIDADE, NÃO EXISTIU NE
NHUM RELATO DE ANORMALIDADE" (Os. 1Ü0).
b) ASSISTENTE TÉCNICO DA AUTORA
‘‘A amebíase é infestação vulgar, extremamente disseminada. Mas,
DE NENHUM MODO se pode responsabilizar a amebíase pela causa
morte da paciente. Quanto à possibilidade'de ruptura, é excepcional e
nada tem a ver com o caso presente” (fls. 77).
c) PERITO (esclarecimentos em audiência)
“Que amebíase pode, em tese, ocasionar uma perfuração intestinal ..........Mas não ocasiona, em nenhuma hipótese, perjuração uterina e, sim tão-somente, intestinal”.
d) ASSISTENTE TÉCNICO DA RE
“A amebíase é comum não só na Baixada Fluminense, como no
Brasil e até mesmo cm países mais desenvolvidos. É causadora de
rupturas de ceco e íleo, onde mais se localiza, juntamente com o reto,
que também pode romper. No fígado, é causadora de tumoração cha
madas amebomas, destruindo-o, podendo atingir o cérebro etc. etc...."
(fls. 115).
Quanto à quarta afirmativa, foi feito o seguinte quesito pela
empresa Ré:
46.

"Quesito n." 10 — Se as imensas inflamações possuídas pela fale
cida podiam ter sido causadas por doenças incipientes, tendo em
vista que a paciente apresentava sinais de suinismo e deficiência
alimentar, levando-se em conta sua compleição franzina e dentes,
mal conservados?”
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Tal quesito recebeu as seguintes respostas:
a) PERITO
‘‘Admitir que sinais dc suinismo e deficiência alimentar, complei
ção franzina e dentes mal conservados foram as causas do relatório da
fl. 9 (relatório assinado pelo DR. K1RAZ CONSTANTINE KARRAZ),
FICA MUITO DIFÍCIL" (fls. 100).
b) ASSISTENTE TÉCNICO DA AUTORA
“De nenhum modo, dês que não existe nenhuma prova de que
a paciente, antes da cesariana, fosse portadora de qualquer condição
patológica" (fls. 77).
c) PERITO Iesclarecimentos em audiência)
“Que o declarante afirma que. no presente caso, o foco infeccioso
não poderia ocasionar as lesões sofridas pela vítima, pois sc a paciente
tivesse tal sintomatologia anteriormente à cirurgia a que se submeteu,
tal cirurgia deveria ter sido postergada e a paciente deveria ter sido
atendida de maneira diferente. Que. se houvesse uma perfuração uterina
ocasionada pelo foco infeccioso a distância, não seria possível à gestante
manter em seu útero uma criança, ou seja, a gestação não teria se desen
volvido, promovendo um abdômen agudo" (fls. 176).
d) ASSISTENTE TÉCNICO DA RÉ
"SIM. É sabido em medicina que as péssimas condições do pa
ciente e de condições sanitárias deficientes são causadores de doenças.
Em nossos intestinos vivem bactérias que não são patogênicas e que
tornam-se patogênicas devido a essas condições, bem como cáries den
tárias são portas de entrada para infecções locais que se disseminam
quando não têm os devidos cuidados (como cru o caso desta paciente).
Cite-se livros de odontologia ... etc. etc. ...” (fls. 114)
47. Conforme se pode notar, o Assistente Técnico da Ré falou
EM TESE e trouxe para os autos farta literatura (fls. 118/153) sobre:
‘‘Patogêneses, Diagnóstico e Tratamento da Septicemia em Cirurgia;
Doenças dos Sistemas Orgânicos — Interpretação dos Sintomas; Dores
Abdominais de Origem Parcnquimatosa; Doenças Crônicas do Apêndi
ce; Doenças do Duodeno e do Intestino Delgado — Diverticulose,
Divertículo de Meckel; Entente Regional; Afccções Inflamatórias —
Diverticulite Aguda, Colitc Ulcerativa Crônica Inespecífica; Diagnós156

tico diferencial do Carcinoma do Colo Ascendente; Amebíase — Patologia-Anatomia Patológica; Amebíase Intestinal, Extra-lntestinal e Hepática; Aspectos Microbiológicos da Endodontia, Teoria da Infecção
Focal etc.”.
Rcalmente, 6 sabido que existem milhares e milhares de possibi
lidades de se contrair doenças que ocasionam a morte dos seres humanos,
e nem seria necessário que o Assistente Técnico da Ré fosse tão cui
dadoso com sua literatura. O importante, o realmente importante é que
o mesmo tivesse apresentado provas específicas sobre os fatos ocorridos
com a Sra. SÔNIA REGINA GOMES BARBOSA e sua morte mas,
constata-se que isto lhe foi totalmente impossível.
48. O nosso Código Civil, em seu artigo 159, diz, em seu caput:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou im
prudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obri
gado a reparar o dano...”
O que nosso Código tem em vista, neste artigo, é o ato ilícito.
Este acarreta, por si só e originariamente, o vínculo da obrigação. Nele
devem concorrer os elementos objetivos e os subjetivos. Sao requisitos
da primeira categoria: o ato contra jus, sans droit, isto é, praticado de
maneira ilícita, contra o direito; o resultado danoso e a relação causai
entre o ato e o dano. São requisitos subjetivos: a imputabilidade do
agente e que tenha agido com culpa.
49. A culpa, segundo ]osé de Aguiar Dias, é a falta de diligência
na observância da norma de conduta, isto é, o desprezo, por parte do
agente, do esforço necessário para observá-la, com resultado não objeti
vado, mas previsível, desde que o agente se detivesse na consideração
das conseqüências eventuais de sua atitude.
50. Da culpa, caracterizada no artigo 159 do Código Civil como
negligência ou imprudência decorrem outras noções, Aí estão, com
efeito, compreendidas a negligência, a imprudência e a imperícia que
são todas formas desse elemento essencial: a falta de diligência, falta
de prevenção, falta de cuidado. Negligência é a inobservância das nor
mas que nos ordenam operar com atenção, capacidade, solicitude c dis
cernimento. Imprudência é a precipitação, o procedimento inconside
rado, sem cautela, em contradição com as normas do procedimento sen
sato. Imperícia é a incapacidade, a inabilidade para fazer coisa que exige
certos conhecimentos.' Ê preciso observar, porém, segundo o mestre SAVATIER, que "essas espécies se entrelaçam ç, daí, verifiea-sc a ncghgen157

cia de imprevisão, a imprudência forrada do desprezo pela diligência e
pelas regras de habilidade, a imperícia, traçada de negligência”.
51. No caso sub judice concorrem todos os elementos do ato ilí
cito. quer sejam os objetivos (ato praticado de maneira ilícita, contra
o direito; resultado danoso e relação causai entre o ato e o dano), quer
os subjetivos (imputabilidade de agente e culpa), estando patentemente
demonstrada a ocorrência de um crime culposo, uma vez que ocorreram
as três modalidades de culpa (slriclo sensu), ou seja, a negligência, a
imprudência e a imperícia.
52. Quanto ao elemento subjetivo imputabilidade do agente, é de
ser ressaltado o artigo 1.545 do Código Civil, totalmente aplicável ao
presente feito:
“Os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas são
obrigados a satisfazer o dano sempre que da imprudência, negli
gência ou imperícia, em atos profissionais, resultar morte, inabilitação de servir, ou ferimento”.
53. A natureza contratual da responsabilidade médica não nos
parece, hoje em dia, objeto de dúvida. Em maio de 1936. já a Câmara
Civil da Corte de Cassação, em França, emitia seu parecer num famoso
julgado que declarava: ‘‘Entre o médico e seu cliente se forma um ver
dadeiro contrato que, se não comporta, evidentemente, a obrigação de
curar o doente, ao menos compreende a de proporcionar-lhe cuidados
conforme às aquisições da ciência” (FALQUE, “La Responsabilité du
Médecin ’, em Reuue de Legislation et lurisprudence, págs. 609 e se
guintes). Acredito que a responsabilidade do médico é contratual, embo
ra inserida no capítulo dos atos ilícitos. Divergem os juristas, quanto à
classiticação do contrato medico, uns dando-o como locação de serviços,
outros como contrato sui generis. O que se torna preciso observar é
que o objeto do contrato médico não é a cura, mas a prestação de
cuidados consenciosos, atentos, de acordo com as aquisições da ciên
cia. Do fato de ser o contrato de tratamento médico uma obrigação
de meio e não de resultado, decorre que, ao prejudicado, incumbe a
prova de que o profissional agiu com culpa. Restou provado nos autos
que os prepostos du Ré agiram com imprudência, negligência e imperí
cia, caracterizando a culpa e ensejando, assim, a reparação do dano.
54. A responsabilidade civil por ato ilícito pode ser em razão de
culpa do próprio autor da ação ou omissão como em razão da culpa de
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terceiro. No primeiro caso a responsabilidade se diz direta, recaindo
a obrigação de reparar o dano sobre o próprio autor do ato ilícito.
No segundo caso, a responsabilidade é indireta e decorre da obrigação
do responsável pela vigilância ou exame de pessoas, animais ou coisas.
O médico responde, também, por fato de terceiro. Este é o caso dos
proprietários e dos diretores das casas de saúde, responsáveis por mé
dicos, enfermeiros c auxiliares. Eis o que alguns países estatuem sobre
tal responsabilidade:
Código Civil Alemão (BURGERLICHES GESETZBUCH-BGB)
“Art. 832 — Responsabilidade do obrigado à vigilância — Quem,
por força de lei, estiver obrigado a exercer vigilância sobre uma
pessoa.............estará obrigado à indenização do dano que esta
pessoa causar injuridicamente a um terceiro. ...”.
Código Civil Italiano
"Art. 2 049 __ Responsabilidade dos patrões c comitentes — Os
patrões e os comitentes são responsáveis pelos prejuízos causados
por ato ilícito de seus criados ou comissionados no exercício das
incumbências a que estão adstritos".
Código de Napoleão (Código Civil dos Franceses)
“Art. 1.384 — Toda pessoa é responsável não somente pelo dano
que causou por ato seu próprio, mas ainda por aquele que foi
causado por ato de pessoa pela qual devia responder, ou por coisas
que estão sob sua guarda. . . . Os patrões e os comitentes, pelo
dano causado pelos seus criados ou preposlos nas funções nas quais
estão empregados. ...”
Código Civil Suíço (ZIVILGESETZBUCH — ZGB)
“Art. 55 — Responsabilidade do Empregador — O empregador
responde pelo dano que os seus empregados ou operários, no
exercício das suas funções de serviço ou de negócio, tiverem cau
sado, se não demonstrar que empregou toda diligência, imposta
pelas circunstâncias, para impedir um dano dessa natureza. . .
Código Civil Brasileiro
“Art. 1.521 — São também responsáveis pela reparação civil:
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I — ...
II — ...
III — O patrão, amo ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou
por ocasião dele”.
55. A culpa do preposto, portanto, importa na responsabilidade do
proponente, de acordo com a nossa lei civil, cabendo, neste caso, a
reparação do dano à CASA DE SAÚDE REGINA LTDA.
56. Provada a condição de parentesco da Autora com a vítima
que era de condição social modesta, além de solteira, a indenização a
ser fixada deverá ser paga à Autora, através de seu representante legal.
57. Não havendo prova nos autos de que a vítima tivesse em
prego assalariado, constando mesmo que era “doméstica”, a indeniza
ção será fixada com base no Salário-Mínimo Regional.
58. Da indenização reclamada na petição inicial devem ser ex
cluídos, por falta de amparo legal, o pedido de 15." Salário, eis que a
vítima era doméstica, e o dano moral, porque jurisprudência mansa e pa
cífica que o mesmo “insere-se na regra geral da compreensão na repa
ração do dano patrimonial e, só por exceção, como no caso dos artigos
1.547, 1.548, IV, 1.549 c 1.551 do Código Civil, se destaca para um
ressarcimento próprio”. (Embargos infringentes na Apelação Cível n."
90.317, RJTJERJ n.° 45 — pág. 130.)
59. Diante do exposto, |ULGO PROCEDENTE em parte o pedido
de PAULA REGINA DE OLIVEIRA MACHADO, para condenar a Ré,
CASA DE SAÚDE REGINA LTDA., a pagar à Autora uma indeni
zação que compreenda as seguintes verbas:
a) pensão mensal fixada na base de 1 (um) Salário-Mínimo Regio
nal, durante a vida provável da vítima, que fixo em 39 (trinta e nove)
anos, de acordo com a tabela de sobrevida da SEPLAN, a partir do
evento morte, devendo a Ré constituir capital necessário cm Obrigações
Rcajustáveis do Tesouro Nacion’al (ORTN's) para o pagamento das pen
sões vincendas, as quais sofrerão reajustamentos de acordo com os índi
ces estabelecidos na Lei 6.423/77, reforçando-se na oportunidade os
títulos em depósito;
b) despesas com funeral e luto da família, o que arbitro, desde
logo, por inexistirem nos autos documentos comprovantes, em 3 (três)
Salárioi-Mínimos Regionais;
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c) juros de mora, custas processuais, honorários do perito corrigi
dos monetariamente e honorários advocatícios que fixo cm 15% (quinze
por cento) calculados sobre a soma das prestações vencidas com o capital
necessário a produzir a renda correspondente às prestações vincendas (art.
20 § 5.° do CPC);
d) parcelas compensatórias do Imposto de Renda descontado na
fonte sobre as pensões, na forma do que dispõe a Súmula 493;
e) Sobre as prestações vencidas e as despesas referentes a luto e
funeral incidirão apenas juros de mora a partir do evento morte, sendo
incabível a correção monetária, uma vez que a quantia terá como base
de cálculo o salário-mínimo regional à época do efetivo pagamento.
60. Determino, ainda, o encaminhamento dos autos ao ilustre mem
bro do Ministério Público, especialmente designado para acompanhar
o presente feito, Dr. IVAN ANÁTOCLES DA SILVA FERREIRA, para
que indique as peças que deseja trasladar (conforme seu requerimenio
de fls. 189) a serem remetidas à Delegacia de Polícia Judiciária, para
a abertura do competente inquérito policial contra os médicos que de
qualquer modo participaram das intervenções cirúrgicas (cesariana e laparotoniui exploradora) a que se submeteu a paciente SÔNIA REGINA
GOMES BARBOSA na CASA DE SAÜPE REGINA LTDA., bem como
os responsáveis pela sua saúde enquanto internada naquele nosocômio.
P.R.I.
Nilópulis, 21 de março de 1983
TEREZA MARIA SAVINE
Juíza de Direito
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(uízo de Direito da
Primeira Vara de Família
de Niterói
Processo n.° 14.775
Ação de Separação
Judicial. Autora: D.T.R.F.
Réu: M.R.F.

SEPARAÇÃO JUDICIAL — Comprovada
a culpa do varão na separação do casal,
justificada se revelou a saída do cônjuge
mulher do lar conjugal. Partilha dos frutos
dos bens havidos pelo varão, considerados
inalienáveis por testamento do seu genitor,
sem que no instrumento fosse estendido
o gravame a esses frutos.
(Sentença da )uíza de Direito Suely Lopes
Magalhães)
SENTENÇA

D.T.R.F., devidaníente qualificada na peça inicial, propôs a pre
sente AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL em face de M.R.F., tam
bém qualificado com fundamento no art. 5." caput, da Lei 6.515, de 26
de dezembro de 1977. pretendendo a dissolução da sociedade conjugal,
por culpa exclusiva do REU. alegando, em síntese, a violação dos de
veres do casamento praticada pelo mesmo, que originou a insuportabilidade da vida cm comum, ocasionando o afastamento da AUTORA
e os filhos do casal do lar conjugal, por imperiosa necessidade de
salvaguardar os interesses em conflito, conforme noticiado na peça ves
tibular.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 6/20.
Deferido liminarmente o bloqueio do depósito existente na caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal, e fixados os alimen
tos provisórios em Cr$ 400.000, (quatrocentos mil cruzeiros), foi deter
minado o direito de visitação aos filhos do casal (fls. 2).
Regularmente citado, o REU apresentou a peça contcstatória de
fls. 36/41, anexando os documentos de fls. 43/107, e pedido reconvencional, cujo,desentranhamento foi determinado pelo Juízo, conforme des
pacho exarado a fls. 178-verso.
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Com a defesa oferecida, aduziu o RÊU, em resumo, a incomunicabilidade quanto aos bens imóveis apontados, e serem falsas as alega
ções da AUTORA, bem como, as causas que teriam originado as incom
patibilidades do casal.
Sobre a contestação apresentada, pronuneiou-se a AUTORA, con
forme consta a fls. 113/114 e 125/131, com o acostamento dos do
cumentos dc fls. 132/134, refutando os argumentos expendidos pelo
RÉU. Citando correntes doutrinárias sobre a comunicabilidade dos
frutos oriundos dos bens gravados em testamento, sustentou a tese es
boçada na peça inicial, quanto aos demais fatos articulados.
Audiência de conciliação prévia realizada conforme termo de fls.
169, oportunidade cm que as partes rejeitaram a proposta de concilia
ção, apresentando o réu, no prazo legal, a peça de fls. 171, que ratificou
a contestação anteriormente oferecida, manifestando-se a AUTORA
sobre a mesma (fls. 176/177).
Saneador irrecorrido a fls. 185 — verso.
A fls. 191, foi deferida a suspensão do feito pelo prazo de 6
(seis) meses, concedendo-sc ao casal período de reflexão indispensável
à tentativa dc readaptação que se fazia mister.
Audiência de conciliação, instrução e julgamento, conforme termo
e assentadas de fls. 251/238. Colhidos os depoimentos pessoais, foram
ouvidas 4 (quatro) testemunhas arroladas pelas partes litigantes, e as
informações prestadas pelo filho do casal. Renovada a proposta de
conciliação, foi a mesma rejeitada, deferida pelo juízo a substituição
dos debates orais por memoriais, apresentados a fls. 240/245 e 246/
248, respectivamente pela AUTORA e RÉU, ratificando-se nessas peças
as pretensões anteriormente invocadas.
Oficiou conclusivamente a ilustre representante do Ministério Pú
blico a fls. 249/252, opinando favoravelmente à procedência do pedido
inicial, decretando-se, por culpa do cônjugc-varão, a separação judicial
dos demandantes, demonstrando em seu pronunciamento irrepreensí
veis considerações, c o acurado senso de justiça que a tem distingüido
em todas as suas atuações.
é o relatório.
Examinados, passo a decidir.
Trata-se de pedido dc separação judicial, com fundamento no art.
5.° da Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977, fundamentando a
AUTORA a prática de atos, pelo RÊU, que importaram em grave vio
lação dos deveres do casamento, tornando insuportável a vida cm comum.
Representa o art. 5.°, caput, da Lei do Divórcio, o elenco das cau
sas voluntárias que autorizam a dissolução da sociedade conjugal, carac
terizando a separação-sanção; daí decorre que a culpabilidade constitui
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elemento essencial da infração dos deveres matrimoniais como da con
duta desonrosa. Do ponto de vista prático, a grave violação dos deveres
conjugais pode ser identificada na prática de qualquer dos atos enume
rados no revogado art. 317 do Código Civil.
Ê condição do decreto de separação que da conduta desonrosa
da
grave violação de deveres resulte insuportável a manutenção
ou
da sociedade conjugal. Fazendo a distinção, o legislador considerou
os amplos efeitos que resultam do casamento, para qualificar como grave
violação dos deveres, também — a infração das obrigações recíprocas
estatuídas no art. 251 do Código Civil.
Esses deveres implícitos na lei encontram sua fonte também na
moral, religião, usos c costumes e convenções sociais, merecendo a
proteção do Estado com singular tutela jurídica.
Verificando as mudanças, em função das cláusulas primárias pelas
quais a sociedade foi constituída, e os motivos ensejadores do decreto
de separação, previstos no citado diploma legal, YUSSEF SAID CA11AL1,
em sua obra DIVÓRCIO c SEPARAÇÃO, aduziu:
“Todas elas tornaram-se relativas, com expressivo aumento do
poder discricionário dos tribunais, seja na verificação do que deva
ser considerado desonroso na qualificação da conduta, e do que
deva ser considerado grave na violação dos deveres conjugais, seja
no arbítrio para determinar, cm um c outro casos, quando ocorre
a insuportabilidade da vida em comum.”
Desse pensamento decorre a advertência de Levenhagen:
“Se já, naturalmente, a responsabilidade e o senso de equilíbrio
do Juiz eram fatores preponderantes na função judicante, agora,
com a implantação do divórcio e, particularmente, com a refor
mulação dos motivos ensejadores da separação judicial, a estabi
lidade da família, mais do que nunca, irá depender do equilíbrio,
da sensibilidade e do senso de responsabilidade que devem pre
sidir a personalidade do Magistrado. No rigor de sua atuação,
visando à produção das provas, no seu pendor jurídico e, parti
cularmente, na sensibilidade de suas interpretações, que devem
pautar-se dentro da mais irrestrita ponderação, repousarão de agora
em diante, com muito mais eficácia, a estabilidade c a felicidade
da família...”
Exsurgem do exame minudente das provas testemunhais produzidas
neste feito o lamentável retrato do desequilíbrio emocional das partes
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litigantes, a incompreensão que originou a falência do casamento e a
ruptura do liame conjugal.
Incontestáveis a irregular conduta do réu quanto às suas obriga
ções conjugais, evidenciada nos autos, o espírito irascível do mesmo
e as situações aflitivas que infligia à autora e aos filhos do casal, que
os levaram a buscar abrigo fora do lar.
Onde não encontramos fundamento para o exercício dos direitos
inerentes aos seres humanos a justiça perde o seu sentido, e pretender
impor à AUTORA a perpetuação do vínculo conjugal seria, como bem
ressaltou a ilustre representante do Ministério Público, demasiado rigor
da lei e da sociedade. Parodiando o insígne Professor SILVIO RODRI
GUES, ousamos afirmar "que o casamento exige sacrifícios, mas não
é calvário”. ..
Transparecem nitidamente nos depoimentos e informações prestados
os constantes atritos do casal, verificados pelo Juízo no emocionante re
lato do filho, que visivelmente embargado pelas lágrimas, c como inte
grante do meio familiar, ressaltou seguramente:
“que seus pais após a mudança da residência de São Paulo para
essa cidade, passaram a discutir incessantemente, a ponto de não
permitir sequer o descanso noturno dos familiares. Que as humi
lhações sofridas pela sua genitora eram constantes, que certa vez
inclusive foi arremassado sobre a mesma um ovo, após discussão
entre os mesmos. Que foi presenciada pelo informante a virada
de uma mesa de mármore pequena sobre sua genitora, que quase
a atingiu... que seu pai bebia freqüentemente e embora não caísse
ao chão, tinha alterado todo o seu estado emocional, que resultava
muitas vezes em atos inteiramente desagradáveis. Que negava o
mínimo indispensável a sua mãe, quando se tratava de lazer. . .
Depreendemos a veracidade das informações prestadas, pelos de
poimentos dos vizinhos do casal, que corroboram afirmando à fls. 234.
“Que em muitas oportunidades ouviu as discussões havidas entre
o casal no interior de sua residência, oportunidade em que o réu
atacava com palavras de baixo calão a autora c seus familiares.
... Que conhecendo bem os filhos do casal, ouviu diversas vezes
dos mesmos que o réu é uma pessoa difícil para fornecer o que
lhes parece indispensável, e mesmo a autora jamais pode dispor
do dinheiro sequer para fazer a feira.
. . . Que pode dizer ser o réu portador do vício da embriagues,
e por diversas vezes pode vê-lo na rua acometido de bebidas
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alcoólicas e fazendo geslos. Que existe uma padaria próximo à
residência do casal, que era frequentada diariamente pelo réu em
busca de bebidas.
Conforme declarado pelo magistrado SADY GUSMÃO:
“O luiz deve dar à lei c ao direito um sentido construtivo, be
néfico e estável, repelindo soluções amargas, impróprias, destru
tivas dos elementos orgânicos da sociedade ou incompatíveis com
a vida.”
Soam-nos ao espírito as expressões de ERICH DANZ, que m ar
cam um verdadeiro roteiro:
“a vida não está ao serviço dos conceitos, mas sim estes ao
serviço da vida. Ê preciso atender não ao que ordena a lógica,
mas sim ao que exija a vida, a sociedade, o sentimento jurídico,
tanto quanto seja necessário, segundo a lógica, como quando seja
logicamente impossível.”
Pautados nesses pensamentos, que traduzem o verdadeiro signifi
cado das atuações dos magistrados na distribuição da justiça, nos insur
gimos quanto à pretensão do RÉU, que, empcnhando-sc muito mais em
viver do que conduzir-se, defende a continuação do vínculo conjugal,
claramente deteriorado, perdendo o casamento a essencialidade que o
sustentava. Não se pode impor uma vida cm comum repleta de humi
lhações, com a perda dos direitos imanentes a todo ser humano. A
AUTORA, isenta de quaisquer privilégios, obteve surpreendentes êxi
tos ao exercer relevantemente o papel ele mãe e orientadora, concedido
ao Juiz de primeira instância o ensejo de apreciar pessoalmente todos
os aspectos relevantes da lide, e as pessoas envolvidas. Felizmente, a
justiça c a lei não se amoldam aos caprichos ou às necessidades daqueles
que somente visam o momento, como se verifica da pretensão do réu.
Inaplicável ainda a incomunicabilidade apontada erroneamente
como preliminar na peça contestatória, que visa manter fora da meação
os frutos decorrentes dos bens pertencentes ao réu, por força do testa
mento, em que se impôs a cláusula restritiva da incomunicabilidade.
A expressão frutos deve ser entendida em sentido amplo, compre
endendo toda e qualquer espécie de rendimentos. Verifica-se pela cópia
do testamento celebrado em favor do RÉU (fls. 44/45) que a cláusula
testamentária estatuída não alcançou os frutos advindos dos bens gra
vados, impondo-se, destarte, sua integração no monte a ser partilhado,
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cm benefício da meação pertencente à AUTORA. Com a existência
da clásula. gravando frutos c rendimentos, tornar-se-ão estes incomuni
cáveis; se não houver estipulação expressa, perderão os acrescidos, o
caráter da incomunicabilidade; nesse sentido, a doutrina e jurisprudên
cia se entrelaçam.
Ante o exposto, e pelo que dos autos consta, julgo PROCEDENTE
o pedido inicial, para decretar a separação judicial de D.T.R.F. c
M.R.F., com fundamento no art. 5.°, caput, da Lei 6.515/77, por
culpa exclusiva do cônjuge-varão, optando o cônjuge-mulher pelo uso
dos apelidos do marido e concedendo-lhe a posse e guarda dos filhos
menores, facultado ao réu o direito amplo de visita, conforme consta
na peça inicial, sem prejuízo das atividades escolares dos mesmos.
I

Condeno o RÉU ao pagamento de pensão alimentícia na ordem
de 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos, junto ao INPS,
descontada dirctamcnte cm folha de pagamento, cabendo metade para
o cônjuge-mulher e o remanescente para os filhos do casal, acrescido de
metade das rendas relativas a todos os imóveis adquiridos pelos liti
gantes, e aqueles de propriedade do réu, oriundos des autos do inven
tário dos bens deixados por seu genitor, cuja cláusula restritiva, im
posta no testamento lavrado, não alterou a comunicabilidade dos rendi
mentos auferidos. Os bens adquiridos pelo casal, advindos do esforço
comum, ficarão em condomínio, na proporção de' 1/2 (metade) para
cada cônjuge, enquanto convier aos mesmos, divididos proporcional
mente os rendimentos decorrentes do depósito efetuado cm caderneta
de poupança da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (contas n.us ....
0174.013.449.757-0 c 0174.013.486.764-4).
P.R.I.
Dê-se ciência ao M.P.
Transitada em julgado a decisão, expeça-se mandado de averbação
junto ao Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais.
Niterói, 21 de janeiro de 1986.
SUELY LOPES MAGALHÃES
Juiz de Direito

Decisão confirmuüa à utuiiiiiiiidade pela 2." C.C. do T. Jusl.
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7.a Vara de Órfãos
e Sucessões
Rio dc Janeiro
Proc. n.° 37.439

TESTAMENTO — Testador solteiro, que
deixa todo seu imenso patrimônio para a
companheira com a qual vivera cerca de
40 anos e nada para seus parentes e insti
tuições de caridade que, em vida, tanto aju
dara. Circunstância de difícil compreensão,
mas que se toma irrelevante frente u farta
prova colhida, testemunhai, documental e
pericial feita indiretamente através do pron
tuário médico do testador, o apontando co
mo mentalmenle são u época do testamento.
(Sentença do Juiz de Direito Ralph Lopes
Pinheiro)*
SENTENÇA

MARIA JOSÉ BAVASSO, posteriormente retificado para ESPÓ
LIO DE MARIA JOSÉ BAVASSO. propôs a presente ação contra
IGNEZ REIS DE OLIVEIRA, como beneficiária do testamento de
MANOEL DA SILVA ABREU, pedindo ainda a assistência no feito
do Dr. Curador de Resíduos e do Testamcnteiro, ANTONIO THEODORO DE SOUZA, objetivando a anulação do referido testamento.
Alega, basicamente, ser irmã do finado Manoel da Silva Abreu,
falecido em 1978, no estado de solteiro, sem deixar descendentes e nem
ascendentes, o que a coloca na posição de herdeira.
Diz que seu irmão desde muito cedo se iniciou nas atividades
comerciais, conseguindo, ao longo de sua vida, acumular grande patri
mônio. Diz que ele, embora de conduta austera, nunca foi sensível aos

reclamos do coração, tendo tido muitas mulheres e nunca querido se
casar com nenhuma delas.
*

Sentença confirmada integralmentc pelo egrégio Tribunal dc Justiça.
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Sustenta que a beneficiária exclusiva do testamento, Ignez Reis
de Oliveira, era casada com um carregador do cais do porto e após
um breve romance com o finado, foi com ele morar. Que posterior
mente ela se enviuvou e continuou com o finado, embora este tivesse
outras mulheres. Mas nunca se casaram, certamente porque ele nunca
lhe devotou verdadeiro amor.
Alega que Manoel da Silva Abreu era uma pessoa doente, tendo
apenas um rim, pela extirpação do outro; era diabético e o coração
começou a avolumar c a artcriosclcrose a instalar-se, sendo que cm
1972 foi internado na Beneficência Portuguesa em face de problemas
vasculares que culminaram com um insulto cardíaco.
Aduz que daí para a frente o seu dinamismo se foi esmorecendo,
sendo que desde que ficou internado passou a ter sempre a visita de
interesseiros que farejavam o próximo fim, deixando esses interesseiros
ali, junto de Ignez Reis de Oliveira, as suas esposas, orientando-a no
sentido de transferir para si o controle do patrimônio do finado, que já
não mais tinha discernimento.
Acrescenta que assim conseguiram procurações com poderes am
plíssimos e por fim o almejado testamento instituindo sua universal
herdeira, Ignez, e Antonio Theodoro de Souza, seu testamenteiro.
Sustenta que o finado nunca, de mente sã, iria deixar sem nada
a sua irmã, ora autora e os sobrinhos, pobres, que sempre auxiliou,
sendo um deles inclusive inválido, todas essas pessoas sempre auxilia
das pelo testador. Diz ainda que a intenção do finado sempre foi de dei
xar para Ignez apenas a casa onde morava e uma renda necessária para
viver condignamente, ficando a sua herança para os seus próprios pa
rentes, os quais dariam parte dela para a Beneficência Portuguesa
e para a Ordem Terceira de São Francisco da Penitência.
Diz ainda que ele de livre vontade nunca nomearia Antonio Theo
doro de Souza seu testamenteiro porquanto esta não era a sua vontade.
Conclui dizendo que o finado, já sem vontade própria, acabou
entregando toda a sua fabulosa fortuna à ré, que se aliou a um grupo
de pessoas inescrupulosas para captar a sua vontade, pelo que deve
ser decretada a nulidade do referido testamento, eis que ao tempo de
sua celebração o testador era portador de arteriosclerose cerebral avan
çada, à qual se agregava hipertensão, diabete e senilidade, tudo isto
agravado pela ausência de um rim.
A inicial veio instruída com os documentos de fls. 10/15.
Contestação a fls. 25/34, onde, em resumo, alega a ré que a
demanda constitui uma aventura, torpe e ridícula aventura, apenas ex
plicada pela ambição e pelo ódio, sendo que o Dr. Advogado da autora
sempre foi Advogado de Manoel da Silva Abreu, funcionando como
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tal até o dia 10 de junho de 1978, data do óbito do mesmo, sendo
que a autora, na verdade, está servindo de instrumento ao referido
Advogado.
Diz que a inicial se constitui de uma peça espúria, contendo falsas
e caluniosas alegações, tentando denegrir o iinado c a própria ré, sua
companheira de mais de 40 anos. Acrescenta que a todos os disparates
assacados na inicial são dadas respostas contundentes com provas do
cumentais de pronto oferecidas.
Diz que em verdade a ré, após a decretação de seu desquite, há
mais de 40 anos, constituiu novo lar, unindo-se a Manoel da Silva
Abreu, vivendo como se casados fossem até o dia do seu falecimento.
Que o patrimônio de Manoel foi adquirido com o esforço também da
contestante, que marcou sempre a sua presença nas múltiplas atividades
de seu companheiro.
Diz que todos os que privaram da amizade de Manoel da Silva
Abreu sabem que ele nunca esteve afetado de arleriosclerosc cerebral
c o Dr. Armando Alvarez Gomes, cardiologista de larga projeção nos círculos médicos, e que atendia Manoel da Silva Abreu, atestou peremptoriamente “que o mesmo não apresentava manifestações clínicas de arteriosclcrose cerebral” (doc. junto).
No mesmo sentido o Dr. Aloysio Neiva Filho, Professor de Medicina c Cirurgia da Beneficência Portuguesa, declarou que Manoel da
Silva Abreu “era pessoa que estava em pleno gozo de saúde mental".
Aduz que o testamento em questão foi feito em Cartório, em 1974,
e está revestido de todas as formalidades legais, lendo o Tabelião cons
tatado que o testador estava no pleno uso c gozo de suas faculdades
mentais, sendo certo ainda que ele somente veio a falecer 4 anos mais
tarde.
A fls. 29/34 a. ré relaciona fatos e documentos demonstrando a
plena capacidade do testador, não somente em 1974, data do testamen
to, mas posteriormente, mostrando inclusive, que não obstante achar-se
ele internado na Beneficência Portuguesa, dali administrava seus negócios
e saia freqüentemente para diversos fins, tudo isto demonstrando, se
gundo afirma, a sua plena capacidade de decisão e higidez mental.
Conclui pedindo a improcedência da ação.
Com a contestação vieram os documentos de fls. 35/167.
A fls. 169/185, ANTONIO THEODORO DF. SOUZA, testamenteiro, contestou, também, a ação, embora não tivesse sido apontado na
inicial como réu propriamente.
A sua defesa constitui uma ratificação dos lermos da defesa da
ré, aduzindo porém novos argumentos, procurando demonstrar a total
improcedência da ação. Ressalta a fé pública que tem o Tabelião que
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lavrou o testamento, o qual foi ainda preseneiado pcfr várias testemu
nhas, sendo certo, outrossim, que o testador somente veio a falecer 4
anos depois. Consigna que o testador foi pessoalmente a Cartório, afas
tando quaisquer suspeitas sobre seu estado de saúde, o qual era perfeitamente normal, tudo como se conclui da leitura atenta do testamento.
Traz jurisprudência sobre essa fé pública do Tabelião (fls. 173).
Aduz que a velhice, alegada na inicial, não pode ter o condão de
retirar a qualquer pessoa a capacidade para testar. Cita jurisprudência
e doutrina sobre o assunto (fls. 174/176), toda no sentido de que a
velhice, por si só, não constitui indicio de incapacidade para fazer tes
tamento .
Em seguida aprecia a documentação trazida pela ré no sentido
de mostrar a plena capacidade de Manoel da Silva Abreu, não só na
ocasião do testamento como depois, nos anos seguintes, quando geria
normalmente os seus negócios.
Após, aprecia a alegada doença do testador, dizendo que a molés
tia em si também não constitui impedimento para testar, afirmando
que até o agonizante, afora casos de delírio, como obnubilação mental,
pode testar validamente, sendo aí o caso de testamento in-extremis, se
gundo o magistério de Orozimbo Nonato.
Em seguida cita outros autores no mesmo sentido e conclui dizendo
que no dia do testamento Manoel da Silva Abreu “não estava sequer
enfermo, nem de pé, nem de cama, e, muito menos, de moléstia grave .
Finalmente aborda a alegada captação da vontade do testador pela
ré, dizendo que a autora sequer aponta que meios teriam sido emprega
dos na pseuda captação da vontade do testador, perdendo-se em alegagões vazias e sem qualquer prova.
Afirma que a vontade do testador foi normal, deixando os seus
bens para a sua extremosa companheira de mais de 40 anos.
Invoca por derradeiro as provas trazidas aos autos pela ré, espe
cialmente os pareceres médicos, concluindo por pedir a improcedência
da ação.
Réplica a fls. 188/194 e 197/200.
A Curadoria de Resíduos, a fls. 201, se reservou para pronuncia
mento sobre o mérito posteriormente.
Saneador irrecorrido a fls. 218, deferindo prova pericial médica,
estando o laudo do perito do Juízo a fls. 252/261, sobre o qual a auto
ra falou a fls. 264/267.
Laudo do perito assistente da ré a fls. 269/283.
A fls. 299/311 acha-se o laudo do perito medico assistente da
parte autora, sobre o qual o Tcstamenteiro lalou a fls. 313/323, jun171

tando novo parecer médico do seu perito assistente, Prof. José Leme
Lopes.
Falecendo a autora, habilitou-se no polo ativo da ação o seu Es
pólio (fls. 331/333), constituindo novo Advogado.
A fls. 336/337, ILMA DE LOURDES ABREU NASTR1 e seu
marido, sobrinha de Manoel da Silva Abreu, requereram, através do
até então Advogado da autora, a sua admissão como litisconsortes, ten
do contra isto se insurgido o Testamenteiro (fls. 343/348), secundado
pela ré (fls. 350). Também a Dra. Curadora de Resíduos opinou con
trariamente (fls. 351/352).
Foi proferido o despacho de fls. 354/355, deferindo a habilitação
do Espólio de Maria José Bavasso e bem assim o pedido de litisconsórcio, pelas razões ali contidas. Não houve recurso desse despacho.
A fls. 359 foi proferido despacho ordenando que a parte autora
dissesse se ainda tinha interesse na realização de prova pericial de grafotecnia (fls. 250v.).
Esse despacho foi regularmente publicado e o Espólio autor ma
nifestou a sua desistência quanto à realização de tal prova, não tendo
os 1 t.sconsortes se manifestado no prazo legal, pelo que foi designada
audiência a fls. 361.
Cerca de um mês depois de já designada a audiência os litiscon
sortes peticionaram a fls. 362 pretendendo a realização da referida pro
va grafotécnica, o que foi indeferido pelo despacho de fls. 373, cons
tando certificado a fls.. 389 a interposição de agravo de instrumento.
Na audiência ocorreu o que consta do termo de fls. 401, tendo
sido colhido o depoimento pessoal da ré (fls. 390) e colhidos também
vários depoimentos de testemunhas indicadas pelas partes (fls. 39üv a
400v.).
A Dra. Curadora de Resíduos opinou no sentido da improcedência
da ação.
TUDO MUITO BEM VISTO E EXAMINADO. DECIDO.
O indeferimento do pedido de adiamento da audiência, feito pelos
litisconsortes, se deveu a dois motivos: primeiro porque foi proferido
o despacho de fls. 359, regularmente publicado, tendo o Espólio autor,
que havia requerido também prova pericial de grafologia, manifestado
o seu desinteresse pela mesma (fls. 360), sendo certo que os litisconsor
tes deixaram fluir “in-albis" o prazo legal.sem nada pleitear.
É evidente que o despacho dizendo “à parte autora para falar se
ainda tinha interesse na prova pericial de grafotecnia” se endereçou
também aos litisconsortes ativos, compreendidos dentro de “parte au
tora” .
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Em segundo lugar, não existe qualquer documento a ser periciado.
Não foi alegada, na inicial, nenhuma irregularidade na assinatura do
lestador Manoel da Silva Abreu e nem posteriormente foi feita qual
quer afirmação em tal sentido, assim como não houve qualquer afirma
ção de defeito formal do testamento.
Desse modo, era bem evidente a desnecessidade dessa prova.
Os quesitos formulados pelos litisconsortes a fls. 363, pretenden
do, através de uma prova grafotécnica na escrita de Manoel, da Silva
Abreu, destruir a validade da perícia médica é, cluta venia, uma aberra
ção. Seria ilógico c absurdo mesmo que os peritos grafotécnicos viessem
afirmar o estado patológico do testador, como se vê pelo pretendido
nos referidos quesitos, em contradição com a perícia médica.
Daí o indeferimento dessa prova, por totalmente desnecessária e
mesmo contraindicada.
No mérito, entendo que a ação é improcedente.
O testamento foi feito em 1974 c o testador somente veio a falecer
cm 1978, considerável tempo depois, portanto.
Mantinha o testador, na época do testamento, e continou a man
ter, por muito tempo ainda grande atividade à frente de seus negócios,
como ficou amplamente demonstrado nos fatos catalogados na contestação da ré, com indicação de prova documental demonstradora da sua
participarão pessoal em inúmeros atos, ora assinando escrituras, ora
depondo em Juízo, ora comparecendo a cerimônias de casamento, ora
indo a leilões públicos, ora servindo como padrinho de batismo, ora
praticando atos cm sociedades comerciais de que fazia parte, etc. etc.
Isto ficou sobejamente demonstrado pela documentação insuspeita
trazida aos autos pela parte ré. E muito mais. Na prova testemunhai,
longa, preciosa, inclusive pela qualidade das testemunhas que depuse
ram, sendo a maior parte de indicação dos litisconsortes, o que se teve
foi á total e irrcfragável confirmação do que acima ficou consignado,
ou seja de que Manoel da Silva Abreu, apesar de ter ficado internado
na Beneficência Portuguesa, nos últimos anos de sua vida, ele, dali de
dentro, onde inclusive vivia com sua companheira, saia frequentemente
para passeios ou para negócios c dali de dentro mesmo ele próprio geria
seus próprios negócios, o que evidencia, induvidosamente, não serem
corretas as afirmações contidas na peça inicial desta demanda.
Aliás, segundo informam algumas testemunhas, especialmente mé
dicos da Beneficência Portuguesa, a internação de Manoel da Silva Abreu,
a rigor, era mais uma espécie de hospedagem, considerando tratar-se
de pessoa da direção daquele Hospital, .coisa que acontece com certa
freqüência com outras pessoas cm situação idêntica, que ali preferem
ficar hospedadas, com assistência médica bem à mão.
173

De todas as testemunhas ouvidas, apenas uma, que ficou isolada,
Carlos Alberto Rodrigues, (fls. 393) fez referências a fatos que pode
ríam demonstrar certa insegurança de Manoel da Silva Abreu na sua
capacidade de raciocinar. Mas mesmo assim, não soube ele situar quan
do os fatos apontados teriam acontecido e nem na presença de quem,
o que torna seu depoimento desvalioso para se poder julgar ou concluir
pela incapacidade do finado para testar, validamente, em 1974, tanto
mais que tudo, absolutamente tudo, converge no sentido da sua plena
capacidade para dispor por testamento de seus bens, na data em que
o fez.
Uma das testemunhas trazidas aos autos pelos litisconsortcs, o mé
dico Dr. Ivar Costa Rodrigues, e que era o chefe do serviço de neuro
logia da Beneficência trouxe para os autos precioso depoimento, que
se, encontra a fls. 396.
Esse respeitável médico, que já agora se mostra com a mente um
tanto cansada, trouxe para a audiência apontamentos, que fez questão
de ler, dizendo com toda simplicidade que não os guardava de cabeça
e, sabendo que teria que depor, foi ao Hospital e ali consultou o pron
tuário médico de Manoel da Silva Abreu c copiou as anotações que
desejava ficassem registradas em seu depoimento, já que eram cópia
fiel do que constava no prontuário médico consultado por ele.
Nessas anotações constava:
“que consultando apontamentos que tem em mãos informa que o
mesmo foi internado em 1972, naquela Beneficência, em conscqüência de um acidente vascular encefálico; .. . que o depoente
foi quem o atendeu pcssoalmcnte; que posteriormente ele foi aten
dido também pelo Dr.. Luiz da Mota Granja que era o assistente
de neurologia.”
Em seguida:
“que o acidente vascular provocou perturbações motoras as quais
regrediram posteriormente; que o paciente também apresentava uma
neuropatia diabética; que posteriormente a isto Manoel da Silva
Abreu ficou com algumas manifestações residuais, mas continuou
normXtlmente a sua vida" (grifei).
Depois esta testemunha fez questão de consignar que somente em
1976 foi que Manoel da Silva Abreu apresentou “hipertensão, diabete,
senilidade e intoxicação pelo mal funcionamento renal, sendo que nessa
ocasião começou a revelar perturbações deficitárias do tipo demencial".
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Esses dados foram tirados por esse ilustre médico do prontuário
de Manoel da Silva Abreu c, por si sós, no meu entendimento, basta
riam para se dar pela improccdência da ação, pois comprovado ficou
que na época do testamento, 1974, ele estava bem, não apresentando
qualquer comprometimento de sua higidez mental, situação que somente
veio a se manifestar, segundo o que consta do prontuário médico lido
pela testemunha, em 1976, ou seja dois anos depois.
Seria fastidioso apreciar, aqui, toda a prova testemunhai, que não
discrepa no sentido de apontar a normalidade da saúde mental de Ma
noel da Silva Abreu no período do seu testamento, com a ressalva já
feita acima relativamente à testemunha de fls. 393.
Mas não posso deixar dc mencionar um fato bem expressivo. A
parte autora, apesar de toda a torrencial prova dos autos no sentido da
demonstração de uma vida comum do testador com sua companheira,
sempre harmoniosa e perfeita, procurou obter de algumas testemunhas
uma explicação para o fato de não ter o testador se casado com a ré,
sua companheira, procurando insinuar que isto não acontecera porque
na realidade não havia amor, isto é, Manoel da Silva Abreu não gostava
da ré.
Ao Prof. Aloysio Neiva Filho, antigo médico da Beneficência, e
que privou muito com o “Sr. Zica , como informa em seu depoimento,
pediu o Dr. Advogado uma explicação.
Em resposta essa testemunha (fls. 400) disse “que Dona Ignez
sempre foi companheira inseparável dc Zica, parecendo que ele se
esqueceu de casar, coisa que, aliás, parece que aconteceu também
com o depoente, que vive com uma companheira há mais de 50
anos e muito bem c com ela ainda não se casou”, (grifei)
A todos esses fatos, releva ainda registrar que realizada prova pe
ricial médica, concluiu o ilustre perito do luízo, Dr. Pablo Oscar Breglia, no seu laudo de fls. 252/261, que Manoel da Silva Abreu era
à época do testamento mentalmente capaz para exprimir sua vontade
através do referido ato público.
Em igual sentido o laudo do ilustre médico psiquiatra Prof. José
Leme Lopes (fls. 269/283), perito assistente da ré, mostrando que com
base nos atestados médicos dos Drs. Armando Alvarez Gomes e Aloysio
Neiva Filho e na exaustiva comprovação nos autos da vida social, co
mercial c agremiativa do finado, tinha ele plena capacidade para testar.
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O laudo do perito assistente da parte autora, a fls. 299/311, em
bora procurando demonstrar a incapacidade de Manoel da Silva Abreu
parg testar, não se apoiou cm nenhum dado objetivo e contraria fron
talmente os pareceres dos médicos que assistiram diuturnamente o pa
ciente na Beneficência Portuguesa, contraria frontalmente o que consta
do prontuário médico do testador, como já acima ressaltado quando
analisei especialmente o depoimento do Dr. Ivar Costa Rodrigues, e
contraria, finalmente, a prova documental e testemunhai, demonstra
dora “ex-abundantia”, das perfeitas condições de saúde de Manoel da
Silva Abreu por ocasião do seu testamento. Os fatos falam mais alto
do que qualquer argumento.
Um ponto, apenas, fez este julgador refletir. Foi o de Manoel da
Silva Abreu não ter contemplado em seu testamento nenhum parente seu
e- também nenhuma instituição de caridade, às quais ele cm vida tanto
ajudava segundo consta dos autos.
Também não nomeou pelo menos Testamenteiro o seu amigo pes
soal e permanente Advogado, o Dr. Francisco de Araujo Cunha, que
ao que consta dos autos teria permanecido seu advogado até a sua morte.
O fato causou espécie à testemunha de fls. 398, Sr. Carlos dos
Santos, presidente do Conselho Deliberativo da Beneficência, e grande
amigo de Manoel da Silva Abreu, tendo essa testemunha, inclusive,
chegado a falar com o saudoso Juiz Dr. fosé Erasmo do Couto, amigo
comum, no sentido de que este tentasse falar com Manoel da Silva
Abreu, objetivando conseguir uma modificação do testamento para
contemplar algumas instituições de caridade, o que não chegou a acon
tecer.
Mas, a esse respeito, parece bom rememorar as sapientes palavras
do inolvidável poeta e dramaturgo William Shakespeare, segundo as
quais há muita coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia não
compreende.
Pode-se não compreender, pois, a vontade do testador, excluindo
aquelas pessoas c entidades de seu testamento, para deixar todo o seu
enorme patrimônio a uma única pessoa que, ao que parece, sequer tem
parentes, mas não se pode, frente aos fatos apurados e demonstrados
através de um contingente poderoso e uniforme de provas, concluir
que ele estivesse fora de sua razão ao dispor, como dispôs, de seus bens,
contemplando exclusivamente a sua inseparável companheira de mais
de 40 anos.
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, deixando de condenar a
parte vencida em custas e honorários por serem o Espólio autor (fls. 21)
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e os litisconsortes (requerimento 'de fls. 336/337, ora deferido) bene
ficiários de gratuidade de justiça.
R.P.I.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1982.
RALPH LOPES PINHEIRO
Juiz de Direito
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II — PARTE CRIMINAL

Comarca de
Cabo Frio — RJ
2." Vara Criminal
Proc. 12.851

ABUSO DE PODER. DETERMINAÇÃO
ILEGAL E ABUSIVA DO PREFEITO
MUNICIPAL. DEMOLIÇÃO DE IMÓ
VEL. Demonstração da legalidade do ato.
(Senlença do luiz. dc Direito Lconil Antu
nes Pinheiro).

O Dr. Promotor de Justiça ofereceu denúncia contra IOSE BONI
FÁCIO FERREIRA NOVELINO. brasileiro, casado. Prefeito Munici
pal de Cabo Frio; MANOEL VIEIRA DE ANDRADE, brasileiro,
casado, funcionário público municipal; DORIAN ESTEVES RIBAS
MARINHO, brasileiro, casado, funcionário público municipal; e AL
CEI R IOSE DE SOUZA, brasileiro, casado, funcionário público muni
cipal. como incursos no artigo 4.", letra “h”, da Lei n.° 4.898, de 9
de dezembro dc 1965. com as modificações introduzidas pela Lei n.°
5.249, de 9 de fevereiro de 1967. pelo seguinte fato delitivo:
“Por determinação ilegal, arbitrária e abusiva do primeiro denun
ciado, José Bonifácio. Chefe do Poder Executivo Municipal de Cabo
Frio. no dia vinte e dois do mês de setembro dc mil novecentos e
setenta e sete. cerca das quatorze horas, na Praia do Figueira, na loca
lidade dc Massambaba, Arraial do Cabo — 4." distrito deste Município,
os demais denunciados, auxiliando-se física e psicologicamente, ufilizando-se, inclusive, de um “trator retro-escavadeira”, demoliram, inde
vida c ilegalmentc, o imóvel em fase de construção pertencente ao Sr.
Ailton de Souza Pinto, que inclusive, com assentimento do Poder
Público, havia pago imposto predial, no valor de Cr$ 243,00, conforme
demonstra o documento acostado às fls. 05. O referido acusado, na
qualidade de Prefeito Municipal, no exercício da função púbüca, determinou aos seus subordinados (demais acusados) a execução da medida
violenta, abusiva c ilegal, ou seja, a demolição do mencionado imóvel,
sem adotar as medidas legais que se fizessem necessárias ao caso. Indu
bitavelmente, o primeiro denunciado com esse comportamento anti181

jurídico, praticou ato lesivo ao patrimônio de pessoa natural, com
abuso de poder c sem competência legal. Tanto assim que o MM. juiz
da Segunda Vara desta Comarca, cm despacho proferido em ação pró
pria, concedeu ao Sr. Ailton (prejudicado) a competente liminar,
conforme se infere no documento acostado as fls. 44. A materialidade
da infração dclitual encontra-se evidenciada através do laudo pericial
acostado às fls. 26 e fotogramas de fls. 27/31, expedidos pelo órgão
Oficial competente, além das fotografias de fls. 06/11, que embasaram
o petitório articulado às fls. 02/4. O segundo denunciado Manoel Viei
ra, na qualidade de Chefe da Guarda Municipal e no exercício da
função pública, cumprindo determinações do primeiro denunciado,
participou ativamente da cena delituosa, assegurando com a sua pre
sença e com uso de arma a demolição violenta, arbitrária e ilegal do
mencionado imóvel, afirmando, inclusive, em suas declarações prestadas
no inquérito policial que estava no local “procurando manter a ordem
durante os trabalhos”. O terceiro denunciado, Dorian Estcves, na quali
dade de Chefe da Fiscalização de Obras da Prefeitura Municipal de
Cabo Frio, e no exercício da função pública, cumprindo determinações
do primeiro denunciado, acompanhado de guardas municipais, partici
pou utivamente da demolição ilegal e violenta do mencionado imóvel,
ainda em fase de construção, também determinando ao quarto denun
ciado que demolisse o imóvel, com a utilização de um trator. O
quarto denunciado, Alceir |osé, na qualidade de tratorista da Prefei
tura Municipal de Cabo Frio, c no exercício da função publica,
cumprindo determinações do primeiro denunciado (Prefeito) e também
do Chefe de Obras (3.° denunciado), utilizando-se de um trator retro
escavadeira, demoliu ilegal e indevidamente o imóvel acima referido, cm
fase de construção. Indiscutivelmente, também, os três últimos denun
ciados, auxiliando-se reciprocamente, praticaram ação antijurídica, lesiva
do patrimônio de pessoa natural com abuso de poder e sem competência
legal."
Rejeitada a denúncia pelo despacho de fls. 124/126, o ilustre
representante do Ministério Público apresentou recurso em sentido
estrito (fls. 138/144), tendo este Juízo reformado o referido despacho
para receber a denúncia (fls. 146).
Laudo de exame dc vistoria cm área cncontradiço às fls. 33 c
v., com os fotogramas de fls. 34/38.
Documentos de fls. 50/55 acostados pelas pessoas ditas prejudi
cadas e documentos de fls. 67/91 incrustados pelo Senhor Preleito,
indiciado.
Realizada a audiência de instrução c julgamento (ata de fls. 156/
157), nela foram interrogados os réus, inquiridas duas pessoas arroladas
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na denúncia, sendo uma na qualidade de informante e duas testemu
nhas da delcsa. A defesa juntou vários documentos (fls. 167/176).
Passando aos debates, o Dr. Promotor de Justiça opinou pela absolvi
ção dos acusados Manoel Vieira de Andrade c Alceir José de Souza,
pedindo a condenação do ilustrado, culto e honrado Prefeito Municipal,
José Bonifácio Ferreira Novelino e do eficiente e digno advogado desta
Comarca, Dr. Dorian Esteves Ribas Marinho, enquanto a defesa pugnou
pela absolvição de todos os réus, registrando, no início das suas alega
ções, a inviabilidade da modificação do despacho que rejeitou a de
núncia sem que tenha sido ouvida a defesa, como quer o artigo 898
do Código de Processo Penal.
Determinei a conclusão dos autos para decisão, face o adiantado
da hora (23,15 horas) e cansaço físico.
Afinal vieram os autos conclusos.
C o relatório.
DECIDIDO.
Consta dos autos que o primeiro acusado, na qualidade de Pre
feito Municipal de Cabo Frio, no dia 22 de setembro de 1977, deter
minou aos demais denunciados, todos servidores da Municipalidade, a
demolição de um imóvel, em fase de construção, situado na Praia da
Figueira, na localidade de Massambaba, distrito de Arraial do Cabo,
de propriedade do Sr, Ailton de Souza Pinto, que chegou a efetuar o
pagamento de imposto predial, no valor de Cr$ 243,00.
Atribui-se ao Senhor Prefeito — l" acusado — comportamento
antijurídico, por ter praticado ato lesivo do patrimônio de pessoa natu
ral, com abuso de poder e sem competência legal.
Apesar do ato ter sido extremo, não vislumbro na atitude do
Senhor Prefeito a intenção de burlar a Lei, já que adotou para o caso
as medidas administrativas necessárias, dentro, ainda, dos requisitos
do poder de polícia.
Para tanto, basta a análise da conduta da dita pessoa prejudicada,
Sr. Ailton de Souza Pinto, residente na Vila da Penha, no Rio de
Janeiro, que afirmou ao Juízo a sua condição de Corretor de Imóveis
(Carteira expedida pelo Sindicato do Estado do Rio de Janeiro, matrí
cula n.° 1.594, em 18-10-1974), Contador e estudante de Direito na
SUESC, e que demonstrou que o abuso, na verdade, dele partiu.
Afirmou o referido Ailton (fls. 163):
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“... qua, o informante então, êm vez de comprar resolveu
construir também naquela localidade; que, o declarante não era
o proprietário da área onde começou a construir; que também
desconhece o seu proprietário; que não promoveu pedido à
Municipalidade no sentido de fazer a construção; que, a sua obra
era feita nos finais de semana e de acordo com a sua possibilidade
financeira..
"... que, acha o depoente que poderia ser citado por edital
pelo Sr. Prefeito para embargar ou regularizar a obra; que o infor
mante só ia ao local da obra nos fins de semana; que nos dias úteis
nunca apareceu na obra...”
“... que à época dos fatos o informante não tinha conhe
cimento profundo a fim de conduzi-lo à Municipalidade com o
objetivo de requerer licença para construção; que, com o objetivo
de se precaver contra terceiros c de contribuir com a Municipali
dade, o declarante se dirigiu à Sub-Prefeitura de Arraial do Cabo,
a fim de promover o lançamento da sua obra...”
“... que, o depoente não deixou endereço com qualquer
pessoa no local e nem afixou no seu prédio qualquer papel indi
cando nome c endereço do proprietário do aludido prédio”.
Essas declarações são a demonstração de que a pessoa dita preju
dicada foi quem abusou da Lei.
Primeiramente invadiu propriedade alheia. Depois passou a construir em flagrante desrespeito às normas administrativas e às escondi
das (nos finais de semana) c fez declaração falsa ao promover o lança
mento do cômodo construído na Sub-Prefeitura de Arraial do Cabo,
para efeito do recolhimento do imposto predial, com a cooperação de
funcionário desidioso, que acabou demitido.
Verifica-se, no entanto, que todas as oportunidade foram dadas
pela Administração ao referido Ailton, ou, melhor dizendo, à pessoa
que estava construindo irregularmente, de modo abusivo, eis que ela
só apareceu após a demolição, avisada por telefone através de Vanildo
Saraiva.
Até então o próprio Vanildo Saraiva
se recusava a dar o nome
do proprietário da obra que tomava conta por amizade, bem como
lhe dar conhecimento das intimações c embargos processados pela
fiscalização. Ou, talvez, o conhecimento tivesse chegado ao proprietá184

rio da obra, cujo propósito era burlar a Lei, posto que não possuia
título nem autorização do proprietário para a construção.
Não aceito, também, a sua declaração de que não possuia profundo
conhecimento a ponto de requerer a competente licença para constru
ção junto à Municipalidade, face a sua declarada e comprovada condi
ção de Corretor de Imóveis.
Agora, vejamos as declarações do 1.” acusado José Bonifácio —
Prefeito Municipal —• (fls. 158) coincidentes com as demais provas
dos autos:
“. .. que, o interrogando foi até as construções identificandose aos operários como Prefeito Municipal e a eles recomendou o
devido esclarecimento ao proprietário da obra no sentido de regu
larizá-la junto a Municipalidade; que isto ocorreu num sábado;
que no primeiro dia de expediente na Prefeitura o interrogando
determinou a sua fiscalização que fosse a obra e solicitasse o
documento de sua propriedade; que, pelo que sabe os invasores
da área nunca apareciam..."
Ora, a fiscalização várias vezes se deslocou para a localidade
onde as obras se desenvolviam c, os operários, ante a sua aproximação,
se retiravam do local.
O próprio Administrador de Arraial do Cabo, à época, Dr. NÉLIO SOARES ALMEIDA AGUIAR, foi ao local e conseguiu entregar
as intimações para embargos das obras aos operários, para terem o
destino dos proprietários. Algumas dessas intimações foram entregues
ao Sr. VANILDO SARAIVA (pessoa que tomava conta da obra do
Sr. Ailton de Souza Pinto), o que se constata pelos documentos de fls.
169/175:
“.. . que chegou ao conhecimento do depoente que na loca
lidade de Figueira, localidade essa integrante da sua jurisdição,
es.avam sendo construídas algumas obras irregularmente; que o
depoente reuniu o seu grupo de fiscalização e com ele foi ao local
a fim de constatar a veracidade das informações que lhe foram
prestadas; que, com a aproximação do depoente e do seu grupo
de fiscais as pessoas que estariam promovendo as construções se
retiravam do local...”
“... que o depoente levava as intimações para embargos
das obras c elas eram entregues às pessoas que as estavam reali
zando, a fim de que fossem destinadas ao proprietário das referi185

das obras; que o depoente chegou a entregar algumas dessas inti
mações ao Sr. Vanildo, que se dizia tomador de conta de algumas
obras; que o aludido Vanildo chegou a firmar recibo nesse senti
do”. (Fls. 166).
Disse mais o então Administrador de Arraial do Cabo:
“... que, cm diligências procedidas nos sábados as obras foram
constatadas num estágio e na segunda-feira esse estágio apresen
tava progresso...”
“... que, o depoente observando, que não estava adiantando
a fiscalização do seu grupo resolveu pedir auxílio ao grupo de
fiscais da Prefeitura que era muito maior”.
Está devidamente evidenciado que o abuso partiu dos proprietá
rios das obras, entre eles o referido Ailton de Souza Pinto.
Diante do abuso e das práticas condenáveis, ou o Senhor Prefeito
tomava uma medida, ou então seria considerado pelos munícipes como
negligente ou omisso, indigno de exercer a chefia executiva do Muni
cípio.
Segundo ele mesmo afirmou, a sua intenção não foi abusar da
autoridade de Prefeito e sim resguardar os interesses da Municipalidade.
Reafirmo que não vejo na sua atitude nenhum abuso ou desvio
de poder.
A medida foi extrema' porque tinha de ser extrema, mas não foi
arbitrária.
Dissertando sobre a legalidade dos meios empregados pela polícia
administrativa, o eminente Professor HELY LOPES MEIRELLES assim
colocou a questão, que se aplica à atitude do Senhor Prefeito, face
a renitência do aludido Ailton de Souza Pinto às determinações legais.
“... A destruição de bens particulares, a demolição de obras, o
emprego da força física, enfim, só se justificam como medida extrema
do Poder Público. Enquanto houver outros meios de realizar a medida
de polícia (ordens e proibições que traduzam coação moral), não se
justifica a coação física. Só a renitência ou resistência do particular às
determinações legais é que autoriza o emprego da força física como
último argumento do Poder Público contra o capricho do indivíduo”.
(/« DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO — 2." edição —
pág. 101/102).
Em outra obra, discorrendo sobre “demolição de obra clandestina",
o renomado mestre assim se expressou, fazendo remissão a julgados do
STF RF 124/438; TI SP'34/297, 35/293; RT 204/283, 227/136:
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“O ato ilegal do particular que constrói sem licença rende ensejo
a que a Administração use do poder dc polícia que lhe é reconhecido,
para embargar, imediata e sumariamente, o prosseguimento da obra, e
efetivar a demolição do que estiver irregular, com seus próprios meios,
sem necessidade dc um procedimento formal anterior, porque não há
licença ou alvará a ser invalidado. Basta a constatação da clandestini
dade da construção, pelo auto de infração, para o imediato embargo
e ordem de demolição" (in DIREITO DE CONSTRUIR — 3.a edição
— 1979 — pág. 185).
Além do mais, o Senhor Prefeito só tomou a iniciativa da demoli
ção após encaminhar o caso para a Assessoria Jurídica da Prefeitura,
que o informou da sua legalidade.
Nesse sentido é a declaração do Dr. JOSÉ ANTONIO FERREIRA
DA COSTA, Assessor Jurídico da Municipalidade de Cabo Frio à época
dos fatos (fls. 165):
“. . . que o Sr. Prefeito perguntou ao depoente se seria legal
a demolição das obras c o depoente respondeu que entendia que
era legal; que esse entendimento chegou ao depoente através do
conhecimento da obra do festejado Hely Lopes Meirelles e também
através de um brilhante parecer dc um Promotor de Justiça, Dr.
Paulo Barbosa, emitido num processo conhecido como “caso Perynas”; que nesse parecer o Dr. Paulo Barbosa asseverou que era
obrigação do Poder Público proteger o seu patrimônio, sob pena
de inércia da autoridade investida como seu mandatário”.
Diante da explanação acima, entendo desnecessária a análise da
conduta dos demais acusados, que receberam ordens superiores, sem
se falar que o ilustre representante do Ministério Público pediu a absol
vição do segundo e último réu.
ISTO POSTO, e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e absolvo JOSÉ BONI
FÁCIO FERREIRA NOVELINO, MANOEL VIEIRA DE ANDRADE
DORIAN ESTEVES RIBAS MARINHO c ALCEIR JOSÉ DE SOUZA
com fundamento no artigo 386, inciso HI. do Código de Processo Penal
Transitada esta cm julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se
P.R.I.
Cabo Frio, 04 de setembro de 1979.
LEONIL ANTUNES PINHEIRO
Juiz de Direito
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Comarca de
Carmo — RJ
Proc. 192

ACIDENTE DE TRÂNSITO — Homicí
dio e lesões corporais culposas. Em aci
dente de trânsito será condenado o acusado
que tem comprovadas, com liquidez e
certeza, a imprudência, negligência ou imperícia.
(Sentença do Juiz de Direito Ivam Jacintho
da Silva).(*)

I — RELATÓRIO:
1. O Dr. Delegado de Polícia instaurou processo crime contra
GRAMME DE SOUZA D1N1Z, qualificado às fls. 14, através de Portana, em virtude de o acusado, no dia 28 de agosto de 1982, às 13:00
_
horas, na Estrada que liga Carmo-Além Paraíba, “quando na direção
do auto placa RJ-YO-7092, por imprudência c negligência, visto que nao
estava com a devida atenção e desenvolvia velocidade excessiva ao
veículo e com este se desgovernou, indo atropelar ORLANDO DE
ASSIS RIBEIRO c seu filho, o menor VINÍCIUS GARCIA RiBEÍRO sendo que ORLANDO faleceu em conseqüência, infringindo
assim o disposto nos artigos 121 § 3“ e 129 § 6." do Código Penal”;
2. Citação (fls. 8). As testemunhas Aldonei Vitorio dos Santos e
Ronaldo Francisco Souza Guimarães depõem às fls. 15 c 25, respecti
vamente. F. A. C. Registrando uma anotação (fls. 32). Aditamento
re-ratificatório da Portaria (fls. 54). Laudo de exame de veículo (fls.
66) e fotografias instrutórias (fls. 67/8). Ouviram-se três testemunhas,
sendo uma informante (fls. 69/71). Novo aditamento re-ratificatório
da Portaria (fls. 73). Autos de Exame de Corpo de Delito (homicídio)
(fls. 76) e (lesões corporais) (fls. 84);
*

Sentença confirmada.
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3. Em 4 dc janeiro de 1984-a Dra. Promotora de Justiça ofereceu
denúncia, que foi recebida (fls. 2), citando-se em seguida o acusado
(fls. 87) e prosseguindo-se no pfocesso até que este Juízo o a-iulou parcialmcnte, vez que incabívcl a denúncia in casu (fls. 101);
4, Interrogatório (fls. 103). Alegações Preliminares (fls. 105). Sa
neamento (fls. 106). Expediu-sc carta precatória para oitiva das teste
munhas arroladas pela defesa, com prazo dc cumprimento até 10-03-85
(fls. 118).'O acusado requer a transferência da Audiência de Instrução
e Julgamento sob o fundamento de que as suas testemunhas somente
seriam ouvidas no Juízo dcprecado em 25 de setembro dc 1985 (fls.
122). A certidão de fls. 123 verso informa que o acusado “foi processa
do e condenado nesta Comarca, incurso nas penas do art. 16 da Lei
6.368, de 21-10-1976, à pena de 6 meses dc detenção, com “sursis , em
16 04-80”. Na assentada dc fls. 125/126 este Juízo indeferiu o pedido
de adiamento, na conformidade das razões ali expendidas; em seguida,
concedeu a palavra à Dra. Promotora de Justiça, que apresentou as suas
alegaçõôs finais requerendo a condenação do acusado. O acusado, com
consentimento da acusação apresentou as suas alegações derradeiras
por escrito (fls. 127/129);
Relatados, decido.
II — FUNDAMENTAÇÃO:
5. Levanta o acusado duas preliminares. A primeira rcfcre-sc a
nulidade insanável da Portaria, segundo ele, por não descrever o evento
com todas as suas características (fls. 105). A segunda, por entender
cerceada a defesa visto este Juízo proceder a julgamento sem se encontrar nos autos a carta precatória, devidamente cumprida, onde seriam
ouvidas as testemunhas arroladas pela delcsa (fls. 127/128);
6 A Portaria inaugural não apresenta qualquer nulidade visto descrever que o acusado não estava com a devida atenção e desenvolvia
velocidade excessiva na direção do veículo, e este se desgovernou, e
logo cm seguida atropelou as duas vítimas, uma fatalmentc. Descreve
ainda que o acusado agiu com imprudência e negligência;
7. O acusado, nestes autos, teve oportunidade para desenvolver
a sua mais ampla defesa, e, efetivamente, assim o fez, pois teve ciência
ampla do fato criminoso contra ele imputado. Os julgados a seguir colacionados bem atestam a inexistência dc nulidades neste processo:
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7.1 — “Pura a validade da Portaria iniciadora do procedimento
penal por delito culposo não se exige contenha ela, como as denúncias
e queixas a “exposição do fato criminoso com todas as suas circunstân
cias” e muito menos a caracterização da culpa, quanto ao elemento
subjetivo-ocorrente na espécie”. (TACRIM-SP — Ap. Crim. — Relator
Juiz Azevedo Franceschini — RT 380/196).
7.2 — ‘‘Exigir-se, para a portaria instauradora do processo de aci
dente de trânsito, as características próprias da denúncia seria impossi
bilitar o procedimento criminal”. (TACRIM-SP — Ap. Crim, Relator
Juiz Ferreira Leite — RT 388/297).
7.3 — “Portaria para início do procedimento penal. O seu laconismo não basta para prejudicar a sua validade. Não provimento do
recurso.” (Rec. Extr. — 2."/T. — STF — Rei. Min Themístocles
Cavalcanti — JUTACRIM V11I/283).
8. Também não há que se falar em cerceamento de defesa, pois
este Juízo fixou prazo razoável para o cumprimento da carta preca
tória objetivando a oitiva das testemunhas arroladas pelo acusado, cm
obediência ao comando expresso no artigo 222 do Código de Processo
Penal, merecendo ressaltar, mais uma vez, o que se contém nos pará
grafos primeiro c segundo do retro referido artigo, permitindo o jul
gamento do processo, mesmo sem a juntada da carta precatória, como
já demonstrado â saciedade na decisão constante da assentada de fls.
125/126. Frise-se que a cidade mineira de Além Paraíba encontra-se,
de automóvel, a apenas 15 minutos do centro desta cidade de Carmo;
9. A autoria c a materialidade encontram-se demonstradas pelo
próprio interrogatório do acusado (fls. 103), depoimentos prestados pelas
testemunhas (fls. 15, 25, 69/71) e laudos de fls. 76 e 84;
10. O acusado, no seu interrogatório, informa: “que a referida
curva é uma curva bem acentuada; que sempre ali costumam ocorrer
acidentes; que após a freiada efetuada pelo interrogando, dentro da
curva, o veículo dirigido pelo interrogando ainda andou de dez a quin
ze metros; que o interrogando estava dirigindo o veículo na quarta mar
cha; que foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo uma ambu
lância que bateu na traseira de um fusca dirigido pelo interrogando;
que já esteve preso na cidade de Carmo, por motivo de tóxicos, sendo
concedido pelo Dr. Juiz sursis” (fls. 103); *
11. A testemunha Aldonci esclarece: “que neste local há uma
curva bastante acentuada: que o depoente pôde observar que o auto
desenvolvia uma velocidade razoável, não dando para o depoente pre
cisar; que o depoente observou que o auto de repente desgovernou-se
da estrada c foi cm direção a um rapaz que também vinha em direção
a Além Paraíba, e que este rapaz trazia preso em sua mão direita um
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menor; que diante disto, ambos, o rapaz e o menor, foram arremessados
dentro de um barranco existente; que o depoente deseja esclarecer que
apenas o rapaz foi projetado no barranco; que efetivamenle, neste local,
ocorrem atropelamentos e colisões, pois além de não haver qualquer
sinalização, a curva é bastante perigosa” (fls. 15);
12. Pelo depoimento prestado pela testemunha Aldonei e o inter
rogatório do réu, vê-se que o acusado agiu com imprudência ao adentrar
na curva, por ele mesmo reconhecida como perigosa, hem como pela
testemunha Aldonei, sem as cautelas devidas. Primeiro, porque saiu
fora da pista de rolamento, vindo a atingir as vítimas no acostamento
de terra batida, como muito bem observou a ilustre representante do
Ministério Público. Segundo, porque não desenvolvia velocidade com
patível com o local, conforme bem demonstra a testemunha Aldonei
ao se referir a velocidade considerável, isto cm consonância com a própria
informação do acusado de que o seu veículo se arrastou entre dez a
quinze metros após a freiada na curva, concluindo-se, indubitavelmente,
que o acusado desenvolvia velocidade incompatível com o local;
13. Pertinentes à hipótese vertente as seguintes decisões:
13.1 — “Age imprudentemente o motorista que, perante curva
fechada, deixa de impor ao veículo marcha exccpcionalmcnte moderada”.
(TACRIM-SP — Ap. Crim. — Rei. — Juiz Mendes Pereira — )UTACR1M 26/351).
13.'2 — “Quando curva da estrada impede perfeita visibilidade, impõe-se ao motorista cautela especial e tráfego em velocidade que, face
a um imprevisto, permita seja detido a tempo o automotor. Desenvol
vimento de velocidade, inexislindo condições próprias para tal, caracte
riza inequívoca imprudência”. (TACRIM-SP — Ap. Crim. — Rei. Juiz
Ferreira Leite— JUTACR1M 22/364).
13.3 — "Age imprudentemente quem entra em curva em excessi
va velocidade, de modo a perder o controle do veículo”. (TACRIM-SP
— Ap. Crim.__ Rcl. Juiz Andrade Vilhcna — JUTACR1M 20/418).
13.4 _ “O deslocamento do automóvel para a margem externa da
curva e consequente desbordamento são efeitos típicos de velocidade
inadequada”. (TACRIM-SP — Ap. Crim. — Rei. Juiz Dínio Garcia
— JUTACRIM 15/384).
14. A versão trazida pelo acusado de que uma carreta leria aden
trado na sua mão de direção (do réu) não merece crédito. A uma,
porque a testemunha Aldonei, no seu depoimento de fls. 15, não dá
not.cia da existência de tal carreta, que era jato de suma importância
para não ser percebido pela referida testemunha, além do fato de que
a defesa do acusado não fez qualquer' pergunta neste sentido, depoimento
este prestado na Delegacia, em 30 de dezembro de 1982, assistido pelo
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Dr. Advogado do acusado. A duas, porque a notícia trazida pelas teste
munhas Ronaldo e Jorge imo merece ser considerada porque suspeita,
por muito acorde, além de se divorciar das demais provas existentes nes
tes autos (fls. 25 e 69). Também a testemunha Rubens apenas informa
que tomou conhecimento no local de que o veículo do acusado havia
sofrido uma “fechada” de um caminhão, mas não nomina quem lhe teria
dado esta informação, de nada valendo este testemunho.
Pertinentes à conclusão supra os ensinamentos de ADALBERTO
JOSE Q. T. DE CAMARGO ARANHA, verbis:
"6.2. Ao adotar o último dos sistemas, o legislador pátrio admitiu
a existência de testemunhas suspeitas ou inidôneas, sem se referir ex
pressamente às causas determinantes.
Através de um exame podemos colocar os motivos cm quatro grupos:
d) Por defeitos encontrados no próprio depoimento. Certos depoimemos após encerrados e devidamente analisados, por determinadas ca
racterísticas revelam induvidosamente serem viciados, impondo a con
dição de suspeito ao depoente.
Entre as características possíveis, exemplificadamente, podemos
enunciar: os que revelam afetação ou animosidade; os demonstradamente
saturados num certo sentido; os que não trazem a origem do conheci
mento dos fatos narrados; os que contêm afirmações inverossímeis; os
que trazem em seu bojo contradições ou incoerências etc. (in Da Prova
no Processo Penal — Ed. Saraiva — 1983 — pág. 93/94); (grifo nosso)
15. Ressalte-se que, mesmo que tal carreta noticiada tenha existido
e adentrado na contra-mão de direção, o acusado dirigia imprudente
mente, pois se trafegasse cm velocidade compatível com o local teiia
se desviado da carreta c parado o seu veículo de imediato, não precisan
do arrastá-lo numa distância de dez a quinze metros, como informou o
acusado no seu interrogatório;
16. Se houve desrespeito ao art. 178, inciso I, do Código Nacional
de Trânsito, por parte das vítimas, tal fato não modifica em nada o agir
culposo do acusado, pois agiu ele com imprudência, merecendo, por isso,
sofrer as consequências penais;
17. Há que se reconhecer o concurso formal de infrações, pois as
lesões corporais c o homicídio culposos tiveram origem através de uma
só ação do acusado (artigo 70 — l.“ parte — Código Penal);
18. O acusado já foi condenado por este Juízo, cm 16 de abril
de 1980, por ter infringido o artigo 16 da Lei n.“ 6.368/76, a pena de 6
meses de detenção, tendo-lhe sido concedido o sursis (fls. 105v,), sendo,
por conseguinte, reincidente.
Isto posto.
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CONCLUSÃO:
Julgo procedente a Portaria de fls. 2-B para condenar o acusado
GRAMME DE SOUZA DINIZ nas penas dos artigos 121 § 5." c 129
§ 6.° c. c. artigo 70 l.a parte, todos do Código Penal, dosando-lhe a
pena da seguinte forma: considerando a culpabilidade do acusado, inten
sa: seus antecedentes, não recomendáveis; a conduta social; a persona
lidade, distorcida; aos motivos, às circunstâncias e consequências do
crime, bem como o comportamento da vítima, jixo u pena base em dois
anos de detenção; considerando ser o réu reincidente e ter confessado
o crime, em obediência ao comando expresso no artigo 67 do Código
Penal, acresço-lhe a pena de mais ò (seis) meses, ficando nesta penúl
tima etapa fixada em 2 anos e 6 meses de detenção c em face do con
curso formai existente acresço de 1/4 (um quarto) a pena fixada na
etapa anterior, ou seja, acréscimo de 7 meses e 15 dias de detenção,
tornando definitiva a sua condenação em 3 (três) anos, I (um) mes e
15 (quinze) dias de detenção. A pena deverá ser cumprida, inicialmente,
no regime semi-aberto, tendo em vista ser o acusado reincidente.
Condeno o réu no pagamento das custas e taxa judiciária, devendo
seu nome ser lançado no rol dos culpados.
Expeça-se, incontinenti, mandado de prisão c arbitro a fiança em
Cr$ 200.0UÜ (duzentos mil cruzeiros), de acordo com o artigo 325 c seu
parágrafo único, item II, do C.P.P.
Anote-se e comunique-se.
P.R.I.
Carmo, 09 de abril de 1985
IVAM JACINTH O DA SILVA
Juiz de Direito
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29.* Vara Criminal
Capital
Proc. 1.925

ACIDENTE DE TRÂNSITO — Homicídio
e lesões corporais culposas. Em acidente de
trânsito será condenado o acusado que tem
reveladas, com liquidez e certeza, a impru
dência. negligência ou imperícia.
(Sentença do |ui/. de Direito Fabrício Paulo
B. Bandeira Filho)

MÁRIO JORGE CONDE PINTO e ÁLVARO RICARDO LOU
REIRO DIN1Z NOGUEIRA, qualificados às fls. 22 e 81. respectiva
mente, respondem aos termos da presente ação penal, o primeiro como
infrator dos artigos 121, § 3.°, c 129 § 6.", c/c o artigo 51, § l.°, atual
artigo' 70, caput, todos do Código Penal, e o segundo por infringência
tão somente do dispositivo legal inicialmente mencionado, porque, con
soante portaria lavrada pelo Dr. Delegado da 18.'‘ Delegacia Policial,
re-ratificada às fls. 39 c 50, no dia 5 de fevereiro de 1984, por volta
das 05:00 horas, na Avenida Castelo Branco, em frente ao Estádio do
Maracanã, por imprudência, imperícia ou negligência, o primeiro, con
duzindo o automóvel placa RJ/RU2519, e o segundo, dirigindo a moto
cicleta placa RI/ZD850, colidiram com os mencionados veículos, do
que resultaram lesões corporais no condutor deste último e a morte de
sua esposa, Maria Thereza Teixeira Diniz Nogueira, que viajava em
sua companhia.
Auto de exame cadavérico às fls. l4/14v.; auto de exame de corpo
de delito às fls. 16/16v; folha de antecedentes criminais dos acusados
às fls. 33 (2.° acusado) c 34 (l.° acusado); c laudo de exame de local
às fls. 103/104, acompanhado das fotografias de fls. 105/111.
Sob o crivo do contraditório, depuseram as testemunhas de fls.
82/82v., c 83/84, que, anteriormente, haviam prestado depoimentos
às fls. 26/26v. c 27/27v.
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Os acusados foram interrogados às fls. 90 (l.° acusado) e 113/
113v. (2.° acusado), tendo oferecido as alegações preliminares de fls.
91 e 115/116, respectivamente.
Às fls. 118/120, peticionou o l.° acusado, produzindo novas ale
gações .
A audiência de instrução e julgamento transcorreu pela forma no
ticiada na ata de fls. 121/121 v., tendo sido inquiridas as testemunhas
de fls. 122/122v. e 123. Na oportunidade, o Ministério Público pugnou
pela condenação do l.° acusado e absolvição do 2.° acusado, sustentando
que aquele, conforme a prova produzida nos autos, trafegando em
grande velocidade, realizou manobra da esquerda para a direita, colhen
do o outro veículo pela parte traseira, tal como o demonstram os depoi
mentos prestados e as fotografias que acompanham o laudo pericial.
A defesa do l.° acusado pleiteou a sua absolvição, afirmando que o aci
dente resultou de imprudência do outro acusado, que trafegava com a
sua motocicleta, sem que ele ou sua acompanhante usassem os capacetes
de proteção, tendo realizado manobra súbita da direita para a esquerda,
provocando a colisão. Acrescentou a defesa do l.° acusado que o depoi
mento de uma das testemunhas não merecia credibilidade, porquanto,
na fase policial, a mesma dissera que nada presenciara. Requereu, ainda,
a juntada de memorial (fls. 117/120). A defesa do 2." acusado secun
dou o pronunciamento do Ministério Público.
Assim relatados, decido.
A materialidade dos delitos restou comprovada pelo auto de exame
cadavérico de fls. 14/14v. c pelo auto de exame de corpo de delito de
fls. 16/16v., o primeiro positivando a morte de uma das vítimas e o
último as lesões sofridas pela outra, justamente o 2.° acusado, em con
sequência do evento objeto do lauto de fls. 103/104.
Os acusados, ao serem interrogados (fls. 90 c U3/113v.), admitiram que estavam conduzindo os veículos envolvidos na colisão no mo
mento em que esta ocorreu, inexistindo, portanto, dúvida quanto à au
toria.
A prova produzida nos autos aponta, de maneira induvidosa, a
culpa do l.u acusado pelo evento, imprimindo ao seu veículo alta velocidade, o que já evidencia a sua imprudência, e realizando manobra
inadequada, da esquerda para a direita, com isso colhendo a motocicleta
do 2.° acusado, pela parte traseira, quando este trafegava quase junto
ao meio-fio oposto.
Já a prova pericial (fls. 103/104), ao registrar as avarias cons
tatadas nos dois veículos, deixara claro que a motocicleta fora colidida
na sua parte traseira, bastando que se examinem as fotografias que acom
panham a peça técnica para que tal fato se confirme, as de fls. 106 e 107
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mostrando a roda traseira do veículo totalmente emperrada, e as de fls.
110, 111 e 112 retratando a parte frontal do carro do l.° acusado com
acentuado amassamento. Considerando que os veículos trafegavam em
via de sentido único (fls. 103, in fine), os danos na frente do automóvel
do l.° acusado c na parte traseira da motocicleta do 2.° acusado somente
podem indicar que esta foi colidida por aquele.
Relatando em Juízo a forma imprudente com que o acusado dirigia
o seu carro, a testemunha de fls. 122/122v. confirmou seus depoimen
tos anteriores, ainda na fase policial (fls. 10/lOv. e 27/27v.), tendo
informado que o l.° acusado ultrapassara o seu veículo, a uma veloci
dade superior a 80 Km/h, c trafegava pela esquerda, atrás de um ôni
bus,-quando manobrou totalmente para a direita, momento cm que o
depoente notou faíscas saindo por debaixo do carro do referido acusado,
conseqüência, certamente, de ter arrastado a motocicleta do 1
acusado, com a qual acabara de colidir. Esclareceu a mesma teste
munha que a colisão ocorreu bem próximo ao meio-fio da direita e que
o local comporta o tráfego de veículos por quatro pistas de rolamento.
Conclui-se, portanto, que o l.° acusado, desenvolvendo com o seu
carro velocidade absolutamente inadequada, trafegava pela pista da es
querda, atrás de um coletivo, e, subitamente, realizou manobra para a
direita, atravessando todas as faixas de rolamento e indo colher a mo
tocicleta, que trafegava junto ao meio-fio oposto, na sua traseira.
A testemunha de fls. 123, embora não tenha presenciado a colisão,
confirmou que a motocicleta do 2.° acusado fora danificada na sua parte
traseira, que estava bem retorcida e com a roda empenada. A mesma
testemunha, depondo na fase policial (fls. 82/82v.), informou que en
contrara a motocicleta, cuja parte traseira estava daniliçada, afas
tada uns dois metros, aproximadamente, do meio fio, o que confir
ma o relato da testemunha anterior.
Assim, as declarações prestadas pelo l.° acusado (fls. 90), no sen
tido de que a batida entre os veículos fora provocada por desvio dire
cional, da direita para a esquerda, da motocicleta do 2“ acusado, não
correspondem à verdade.
O 2.° acusado em nada contribuiu para o evento, não procedendo
o argumento utilizado pela defesa do 1.° acusado de que ele c sua com
panheira não usavam os capacetes de proteção, pois a testemunha de
fls. 122/122v. afirmou o contrário, tendo visto um dos capacetes no
chão. Contudo, ainda que tal não tivesse ocorrido, a causa determinante
da colisão, obviamente, não foi a não utilização dos capacetes, mas a
criminosa imprudência do l.° acusado, utilizando o seu veículo, como
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o fazem, atualmente, inúmeros motoristas, como se fosse verdadeira arma,
circunstância, de resto, bem assinalada pela eminente Dra. Promotora
de Justiça durante a sua sustentação oral (fls. 124/124v.).
Isto posto, julgo procedente, em parte, a presente ação penal, para
absolver ÁLVARO RICARDO LOUREIRO DINIZ NOGUEIRA da
imputação que Ibe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386,
inciso VI, do Código de Processo Penal, c condenar MÁRIO JORGE
CONDE PINTO (R.G. 4.618.917) como infrator dos artigos 121, §
3.°, e 129, § 6.", c/c o artigo 70, caput, todos do Código Penal.
O réu ora condenado é primário (fls. 34) e, na época do evento,
era menor de 21 anos de idade (fls. 2 e 90). Na direção do seu veículo,
como já assinalado anteriormente, o referido réu se houve com elevado
grau de culpa, da sua imprudência tendo resultado a morte de uma
pessoa ainda jovem como ele c graves lesões em uma outra (fls. 14/14v.
c 16/16v.). Gravíssimas, portanto, as conseqüências da sua irresponsa
bilidade, a merecerem a correspondente apenação. Atento às diretrizes
do artigo 59 do Código Penal, pela forma ora explicitada, e tendo em
conta a regra do artigo 68 do referido diploma legal, fixo-lhe a pena
restritiva de liberdade em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção,
que diminuo de 2 (dois) meses, em face da atenuante da menoridade
(artigo 65, inciso I). para, a seguir, elevá-la da metade, à vista do concurso formal (artigo 70, caput), ficando o réu condenado, em definitivo,
a | (um) ano e 9 (nove) mesesi de detenção, pena a.ser eventual
mente, cumprida cm regime aberto. Considerando que a lei, atual e
antiga, torna mais gravoso para o réu o cumprimento das restrições que
lhe seriam impostas pela concessão do benefício da suspensão con
dicional da pena, substituo, com fundamento no artigo 44, § único, do
Código Penal, a pena restritiva de liberdade pela suspensão da habili
tação para dirigir veículos automotores (artigo 47. inciso Ill), pelo mesmo prazo daquela, cumulada com a pena pecuniária, sendo esta fixada
cm atenção ao disposto no artigo 60. caput, do referido diploma legal,
e à vista da boa situação econômica do réu, possuindo, inclusive, veículo
de certo luxo, o que mostra a sua capacidade de satisfazê-la, cm 100
(cem) dias-multa, o valor do dia-multa correspondendo ao do maior sa
lário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, com a correção legal
(artigo 49, § 2.°), esta sendo aplicada até a data do advento da legislação que lhe pôs termo.
Apreenda-se a carteira de habilitação do réu ora condenado e lancc-sc o seu nome no rol dos culpados.
Oficic-sc ao DETRAN, remetendo-lhe cópia da presente sentença,
para as providências cabíveis.
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Pague o réu ora condenado as custas do processo.
R. I.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1986
FABRICIO PAULO B. BANDEIRA FILHO
Juiz de Direito
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Comarca de
Carmo-RJ
Proc. 210

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA —
Conduta típica vitima-injante.
(Sentença do |uiz dc Direito Cyro Marcos
da Silva)

Por meio da queixa-crime dc fls. 41, 42, 45, o réu M.C.A.M. viuse processado nas penas do art. 214 c.c. 224 a do Código Penal, porque
em 07 de setembro de 1980 praticou com a infante F.A.D., de 5 anos
de idade, atos libidinosos. O M. Público não aditou a queixa.
A materialidade do fato vem estampada no laudo de fls. 17 e 17v.
Recebida a queixa-crime, foi designada a data para o interroga
tório do réu que se deu conforme fls. 47 e 47v. negando totalmcnte a
imputação que lhe é feita.
Defesa prévia às fls. 49, 50, arrolando testemunhas e juntando
documentos que dizem da conduta do réu.
A mãe da ofendida foi ouvida às fls. 56. 56v. e 57.
As demais testemunhas arroladas na queixa-crime foram ouvidas
conforme fls. 57v. a 58, depondo Jair Gonçalves Ribeiro c Wagner Mon
teiro Gomes.
Tereza Cristina Mansur, Cezar Silva, Carlos Alberto Guimarães,
testemunhas arroladas na defesa prévia, prestaram depoimentos cf. fls.
62 e 63v.
Co!heram-sc os depoimentos dos avós da menor ofendida, confor
me fls. 67, 67v., 68 e 68v.
A menor, narrando o fato com detalhes, foi ouvida pela Juíza de
Direito Doutora Inês Joaquina S. Pereira às fls. 73.
Em alegações finais o M.P. pede a procedência da ação, satisfeito
com a prova colhida e convencido da culpabilidade do réu. No mesmo
tom o procurador do querelantc se manifesta.
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A defesa, em extenso trabalho, pede a absolvição do réu, inicial
mente levantando questões de ordem formal e, finalmente, criticando
a conclusão que o laudo teve. Alega razões outras para as lesões men
cionadas nos autos. Releva também a relatividade de verdade contida
em um depoimento infantil.
Após as alegações, houve baixa dos autos para diligência, colhendo-se os depoimentos de José Assis Domingos, que nada de novo acres
centou aos autos c ainda os de Jairo Pereira, falando este superficial
mente de casos do réu com ex-empregada sua.
Relatei. Fundamentando, vou a julgamento.
A impulação delituosa do réu partiu da narrativa da vítima menor
à sua mãe, segundo consta dos autos, de maneira espontânea.
Segundo a versão da mãe da menor, o fato veio a ser ventilado
porque estava esta banhando sua filha quando notou estar a vagina
da mesma um pouco avermelhada. A criança queixou-se de dor naquele
local e a mãe advertiu-a de que ali não tocasse, evitando ferimento maior.
Contra tal advertência, inoccmcmentc a menor lhe disse que ‘‘o tio M.
colocou o peru aqui e não saiu sangue" (fls. 56. 56v. 57).
Alarmados com o fato e ainda imbuídos de natural revolta, os pais
da menor, civilizadamente, não seguindo os primeiros ímpetos que asso
mam em casos desta natureza, de praticar justiça por mãos próprias, pe
culiar aos primatas, colocam nas mãos da Justiça a punição que pre
tendem ao réu.
Este, sendo interrogado, negou o fato peremptoriamente.
Não houve testemunhas presenciais aos fatos. Os depoimentos co
lhidos demonstram que, por um lado, o réu tem tendência a exacerbar
sua libido de maneira pouco discreta (fls. 57v. 58 e 58v) c por outro,
tem comportamento social no grupo cm que vive em moldes normais,
não dando margem a desconfianças por pessoas com as quais se rela
ciona. (fls. 62 a 63v.)
Os avós prestaram seus depoimentos. Estão, faticamente, em si
tuação delicada, porquanto se são avós da menor, são sogros do acusado.
Compreende-se que qualquer palavra comprometedora em seus de
poimentos iria abalar a estrutura familiar que. devido à avançada idade
dos mesmos, presume-se, insistem em manter incólume. Daí nada poder
se aferir de seus depoimentos: ao mesmo tempo que diz que era comum
o acusado levar suas netas (da avó fls. 67v.) cm passeios de carro, o avô
diz que não sabe informar qual a causa do ferimento da menor, escla
recendo que a mesma gostava muite de andar de bicicleta. Da leitura
dos depoimentos dos avós, nota-se a perp'e vidade. Nada se pode fruir
de substancial de tais depoimentos.
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Frente aos autos, fica pois o julgador diante de duas palavras: a
da menor ofendida, contando à época com cinco anos de idade e a do
réu.
Há que se jogar por terra, inicialmente, qualquer argumento que
induza a pensar possa o réu ser absolvido apenas porque não houve
testemunha presencial ao delito, devendo sua palavra prevalecer sobre
a da vítima.
Se assim fosse, todos os crimes desta natureza jamais seriam puni
dos, pois, sendo fatos tais, além de criminosos, imorais c escandalosos,
o primeiro cuidado dos agentes é precaver-se contra qualquer testemu
nha presencial.
Assim, para se chegar a uma conclusão dos autos, partirei de uma
apreciação da prova, não sobre o critério quantitativo, mas qualitativo.
O fato tem prova material, haja vista o laudo de fls. 17 e 17v.
que bem atesta lesão. Isto é incontesle.
A defesa alega ser inepta a queixa-crime porque a mesma não
contém o dia c a hora em que o fato aconteceu.
Dá-se, no entanto, que não é de se exigir da vítima, nas circuns
tâncias deste caso, a data cm que tal aconteceu, visto que, pelo que
consta, o fato não se deu uma só vez nem num só lugar: ou casa dos
avós, ou no automóvel. Ademais, o réu em seu depoimento, malgrado
negue a prática do ato, não nega que se encontrava de uma maneira
ou outra com F. . a vítima: “o interrogando tinha o costume de brin
car tanto com F. . . quanto com suas demais sobrinhas”, (fls. 47).
Não vejo nenhuma omissão na queixa-crime que possa invalidá-la
aos fins de pretensão punitiva.
Contrariando o laudo, como hipótese acl argumenlandum, a defesa
assenta que o auto de corpo de delito foi elaborado mais ou menos trin
ta c nove dias depois do delito. Diz que por isto não está provada a
materialidade do delito, vez que o ciclo para desaparecimento de uma
equimose, e fala somente de cutânea, desaparece antes deste período.
No entanto, é preciso salientar certos detalhes: em fatos escabrosos
desta natureza, o réu, embora tenha total ciência da repressão social
que provoca sua conduta, seus mecanismos de inibição não são fortes
o bastante para inibirem-no da prática do fato.
Assim, tudo fez para preservar-se, praticando o ato de maneira tal
que a prova torne-se difícil de ser feita.
A queixa-crime oferece a data de mês de julho como data de refe
rência. Mas, quem pode afirmar que a prática do fato não tenha se
estendido até às vésperas da descoberta do mesmo? Lembre-se, confor
me se colheu nos autos, que o réu também andava de automóvel com
a ofendida.
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A prevalecer apenas a exatidão dos fatos, como prova irretorquível
para punir praticantes de atos libidinosos, a punição atingiría níveis
quase que inexistentes. Isto porque, tendo o agente, como no caso, vida
social normal, tudo faz para não ser conhecido profundamente nas solidões de seus delírios sexuais c práticas que ofendem, além de preceitos
morais, até o instinto da preservação da espécie, em última análise.
A crítica feita à vítima não desvalorizou apenas o depoimento in
fantil; chegou a vilipendiar a inocência dc um infante de cinco anos de
idade. No afã de dcfcndcr-sc, quer fazer entender o réu que “a vítima
não era tão inocente assim” (fls 90), pois conhecia expressões dc gíria
de bordel, como “piru, pcrcreca, etc.” Ora, o fato de que uma criança
conheça a expressão não implica em que entenda o conteúdo da mesma. Aliás, lançar espirros da lama na qual se afundou o réu, na ino
cente criança, além de ser expediente censurável, é ilógico.
Não fosse F.. . tão inocente quanto não quer conceber o réu, não
fosse F. . , uma csiança de apenas cinco anos, teria compactuado da sua
sordidez, lançando-a no silêncio que acolhería seus atos libidinosos.
Acho por demais sofisticada a tese da defesa quando sustenta que
concedidas à imprensa, imputou ao ilustre Desembargador a prática do
insinuada por sua própria genitora, inimiga gratuita do acusado, etc. . .
Por mais inimiga do acusado fosse a mãe da criança vítima, em
nenhum expediente de despeito ou revanchismo que perpetrasse seria
lógico esperar envolvesse sua própria filha, servindo-se desta, com con
siderável prejuízo de sua personalidade, para expedientes mesquinhos.
Prefiro não distorcer o que me parece tenha acontecido. Pela de
claração da vítima, sempre uníssona, tranqüila, como de quem sempre
diz a verdade, pela sua inocência quanto ao fato de que foi vítima, pela
maneira como os fatos vieram à tona, prefiro acreditar e dou-me por
convencido da culpabilidade do acusado.
Com a atitude vil do acusado, que marcas não terá esta criança,
pela vida afora, sobretudo no que concerne a seus conceitos quanto
à sexualidade? A criança, exposta ao meio e à ação dos adultos, cm
sua fragilidade, dispõe-se à captação do mundo.
E a vítima nestes autos, neste mister, não teve a ventura de receber
dc seu impiedoso tio aquele amor fraterno-paternal, que cm geral as
crianças recebem daqueles que as cercam mais diretamente.
Convencido estou da culpabilidade do réu.
Convença-se agora o réu de que a criança se desenvolve com os
estímulos que o ambiente lhe fornece.
2Ü2

Para deixá-lo a expiar sua falta mais profundamente, lanço ao final
desta fundamentação a lição de Maria Montessori — “Mente Absor
vente” — pág. 242.
“É uma longa enumeração de fatos, uma longa descrição de ima
gens, mas todas estas imagens nos recordam estranhamente as qualida
des das crianças; parecem descrever o poder da “Mente Absorvente”.
Desta mente que tudo recebe, que não julga, não repele, não reage.
Absorve tudo c tudo encarna no homem. A criança realiza a encarna
ção para se tornar igual aos outros homens, para se adaptar à vida com
eles. A criança suporta tudo: entra no mundo, em qualquer ambiente
que nasça, aí se forma c se adapta a viver, e o adulto que será um dia,
será feliz naquele ambiente. Se lhe acontecer vir ao mundo numa região
tórrida, construir-se-á de maneira a não poder viver c ser feliz noutro
clima. Recebem-na o deserto ou.as planuras à beira do mar, ou os de
clives das altas montanhas, ou os terrenos glaciais das regiões árticas,
de tudo gozará e só onde nasceu e cresceu alcançará o máximo bemestar. A Mente Absorvente acolhe tudo, espera tudo; aceita a pobreza
com a riqueza, aceita toda a fé e os preconceitos e costumes do seu
ambiente: tudo encarna em si mesmo. Isto é a criança!”
Pelo que dos autos consta, pelas provas que incriminam o réu, por
acreditar na palavra da vítima, por ter-lhe o réu oferecido mostras da
baixeza humana quando esta acreditava estar recebendo afeto, condeno
M.C.A.M. nas penas do art. 214 ç.c. 224 “a” do Código Penal, jul
gando assim procedente a queixa-crime de fls. 41, 42, 43.
Em obediência ao art. 42, apreciando aqueles indicadores, vejo que
o réu é primário e seus antecedentes são bons, á falta de provas do
que nos autos foi ventilado referentemente às suas aventuras sexuais
anteriores a este fato.
Tenho para mim, no entanto, que agiu com intenso dolo, precavcndo-sc com todos os cuidados para que seu delito se mantivesse na
clandestinidade e praticando-o à custa da assunção de sérios riscos de
ver-se flagrado.
Por isto. fixo a pena base a ser-lhe aplicada em quatro anos de
reclusão.
Considerando que existe a agravante preconizada no art. 44,
letra “i” do Código Penal, acresço a sua pena seis meses de privação
de liberdade.
Não vejo, frente ao art. 48 do Código Penal, atenuantes que con
templem o réu, bem como não há especiais causas de aumento ou di
minuição de pena.
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Fica pois M.C.A.M. definitivamente condenado à pena de quatro
anos c seis meses de reclusão, a serem cumpridas no cárcere local.
Condeno-o ainda nas custas processuais.
Lance-se seu nome no rol dos culpados.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado, expeça-sc mandado de prisão contra o
mesmo.
Carmo, 2 de agosto de 1982.
CYRO MARCOS DA SILVA
Juiz de Direito
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25." Vara Criminal
Capital
Proc. 99.609

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
E ROUliO — Denúncia — Violência ape
nas presumida. Representante legal da ví
tima: médica de organização internacional
(UNICEE). Não incidência dos artigos 101
e 225 do Código Penal. Crimes conexos e
inexistência de crime complexo. Ilegitimi
dade do M-P. para o delito contra os cos
tumes, que é de ação privada. Necessidade
de instalação de litisconsórcio, com queixa
pela parte e denúncia pelo M.P., no mes
mo processo. Crime contra o patrimônio
não provado. Decretação da nulidade da de
núncia quanto ao crime contra os costumes
e improcedência desta no que tange ao de
lito contra o patrimônio. Prazo decadencial
do artigo 105 do C. Penal ainda não de
corrido. (Sentença do Juiz de Direito José
Luiz Nunes)

O Doutor Promotor ofereceu denúncia contra JOSÉ ALBERTO
ARANHA DA HORA, qualificado às fls. 6, por infração dos artigos
157 c 214 c.c. 224 alínea u, os dois primeiros c.c. artigo 61 inciso II,
alínea h, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, alegando que
o mesmo, no dia 3 de julho de 1986, por volta das 22,00 horas, me
diante grave ameaça exercida com um pedaço de serra, tomou do me
nor MATIAS SEBASTIAN P1ZARRO MARIN, de 11 anos de idade,
o relógio marca CASIO que trazia no pulso e, ato contínuo, praticou
com dito menor coito anal, sendo o acusado preso logo após, ainda no
interior do apartamento de número 505 do Condomínio Alpha Barra,
que estava em obras, do qual era o vigia, tudo nos termos do libelo
inaugural de fls. 2 4. Materialidade pelos laudos de fls. 53; 60 e 61.
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Folha penal do acusado às fls. 45. com três registros. Interrogatório
às fls. 30 e defesa previa cm tempo hábil. Testemunhas arroladas na
denúncia com depoimentos às fls. 50, 51 e 68. A defesa arrolou as
mesmas testemunhas da denúncia. A mãe da vítima não foi ouvida,
face a informação de fls. 74, segundo a qual, fora a mesma transferida
para EL SALVADOR, sem data de retorno ao Brasil. Em diligência, a
Dra. Promotora requereu às fls. 78 e a defesa nada requereu. Em
alegações, a Dra. Promotora em arrazoado manuscrito de fls. 79 verso
a 80. pede a condenação nos termos da denúncia. A defesa, já agora
representada por advogado constituído, pugna pela absolvição, argüindo
preliminar de nulidade da denúncia quanto ao crime do artigo 214 do
Código Penal, face ao disposto no artigo 225 do mesmo diploma legal.
É ESTE O RELATÓRIO. DECIDO AGORA.
O acusado responde no presente processo por infração de dois
delitos: um, capitulado no artigo 157 do Código Penal (roubo), essen
cialmente de ação pública incondicionada; outro, capitulado no artigo
214 do mesmo codex (atentado violento ao pudor), via de regra de ação
privada e só excepcionalmente de ação pública. Nestes autos, o repre
sentante do Ministério Público, titular das ações penais públicas, ofe
receu denúncia pelos dois delitos e que foi recebida por ilustre colega.
Diante da preliminar argüida pela defesa e também para melhor apre
ciação da hipótese em exame, este julgador vai inverter a ordem das
capitulações contidas no libelo inaugural. Ainda no limiar desta deci
são, tem-se que examinar da legitimidade do representante do M.P.
para o oferecimento da denúncia, também pelo fato de que se não
pode confundir crime complexo, quando a ação penal passa a ser públi
ca, ainda que uma das infrações seja de ação privada, com crimes cone
xos, onde deverá ser instalado um litisconsórcio, com o representante
do M.P. oferecendo denúncia pelo crime de ação pública e a parte
oferecendo a queixa para o crime de ação privada, no mesmo processo.
Na hipótese do artigo 214 do Código Penal, já disse, a ação penal é
privada, podendo vir a ser de ação pública, quando pobre o represen
tante legal da vítima ou se o crime foi praticado com abuso do pátrio
poder ou por padastro, tutor ou curador, como se infere do disposto
no arl go 225 e seus parágrafos do Código Penal. No caso sub examen,
a vítima parece ser menor de 14 anos. Digo parece porque não veio
aos autos documento comprobatório da idade da mesma. Sua mãe e
representante legal é médica da UNICEF, Órgão Internacional e já
quando dos fatos transferida para EL SALVADOR. Não pode ser con
siderada pobre, portanto, para os fins colimados no parágrafo l.° do
artigo 225 do Código Penal. O disposto no parágrafo 2.'’ do mesmo ar
tigo não tem cabida na espécie, pois o acusado não tem nenhuma
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ligação com o menor vílima. Restaria, então, verificar se a infração
do artigo 214 do Código Penal, atribuída ao acusado, resultou em um
crime complexo, de modo a legitimar a ação do Ministério Público, na
forma prevista no artigo 101 do Código Penal, que dispõe:
“Art. 101: Quando a lei considera como elemento ou circunstân
cias do tipo legal, fatos que, por si mesmos, constituem crimes,
cabe ação pública cm relação àqueles, desde que, cm relação a
qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Pú
blico”.
A violência presumida prevista no artigo 224 do Código Penal,
entendo, embora no caso dos autos acredite-se que a vítima tenha menos
de 14 anos, não transforma o delito do artigo 214 do C.P., de ação
privada para o de ação pública, não se podendo cogitar de crime com
plexo. Por outro lado, há entendimentos de que no caso de violência
real, a regra do artigo 101 do Código Penal deve prevalecer sobre a
contida no artigo 225 do mesmo diploma legal. Este entendimento está
até contido na Súmula 608 do S.T.F. — Também entendimentos que
em sendo leves as lesões decorrentes da prática de crime de estupro ou
de atentado violento ao pudor, o crime continua sendo de ação privada
e só em sendo graves as lesões, passa a ser de ação pública, constituin
do, aí sim, crime complexo. Existe ainda quem entenda que a regra do
artigo 101 do Código Penal não é aplicável aos crimes de estupro e de
atentado violento ao pudor. Agora, vamos verificar tudo isso, à luz
dos fatos dos autos. A vítima parece ser menor de 14 anos, mas não
chegou aos autos prova cabal de sua idade. Irrelevante, entretanto, eis
que entendo que a violência presumida não modifica a natureza da
ação penal, que continua a ser privada. Serviría, quando muito, como
agravante, ü laudo de exame de corpo de delito (fls. 60), procedido na
vítima, é positivo quando responde sim ao quesito que indaga se há
vestígio de ato libidinoso, mas é negativo, quando responde iuw a todos
os demais quesitos. Diante da constatação da perícia técnica, entendo
que no caso dos autos, o crime do artigo 214 do Código Penal conti
nuou a ser de ação privada e, como tal, carece de queixa da vítima ou
de seu representante legal, tornando ilegítima a ação do Ministério Pú
blico e nula a denúncia no que tange à capitulação de tal delito. O
delito atribuído ao acusado foi praticado no dia 3 de julho de 1986,
há menos de 6 (seis) meses, restando, et pour cause, prazo para que a
representante legal da vítima ainda possa acionar a Justiça para apura
ção de tal prática delituosa por parte do acusado e sua conseqüente
responsabilidade. Até lá, embora a prova aqui colhida seja robusta con207

tra o acusado, este ficará, infelizmente, livre de tal acusação. Digo in
felizmente porque só não será o mesmo por mim apenado pelo seu
hediondo crime, face a obstáculo legal intransponível. O )uiz, embora
não seja um mero aplicador frio da lei, não pode ignorá-la, ainda e
principalmente cm caso como o presente, que é de ilegitimidade de
parte, fato gerador de nulidade. Vamos agora verificar da procedência
ou não da acusação de infração do artigo 157 do Código Penal. Tudo
que existe nos autos é a informação do Doutor Delegado que presidiu
o flagrante, segundo a qual a vítima disse que desapareceu o seu reló
gio c apontava o acusado como autor também da subtração do relógio.
Acontece que o acusado não saiu do palco dos acontecimentos, o apar
tamento do cantor Vando, que estava totalmente em obras, e ele, o acusa
do, era o vigia das obras. G o mesmo Delegado que informa em seu
depoimento de fls. 68 e verso, que nenhum relógio foi encontrado com
o acusado ou no interior do apartamento. Se a prova foi robusta con
tra o acusado quanto a infração do artigo 214 do Código Penal, da
qual escapará por nulidade insanável neste processo, muito ao contrá
rio, não convence quanto a infração do artigo 157 do Código Penal.
Parece mesmo que esta acusação só constou dos autos porque o Doutor
Delegado que presidiu o flagrante, sabedor de que a mãe da vítima ia
viajar e não retornaria ao Brasil, de onde, lamentavelmente, não levaria
boas lembranças, incluiu a mesma para tentar legitimar a ação do Mi
nistério Público, talvez confundindo crimes conexos com crime com
plexo, como já foi dito alhures. Falta prova de que o acusado subtraiu
realmente o relógio da vítima ou, no mínimo, há dúvidas c a mais mí
nima dúvida enseja a absolvição, com aplicação do princípio in dubio
pro reo, consagrado no artigo 386 n.° VI da Lei de Ritos Penais. Um
criminoso vai ser colocado em liberdade. Lamento profundamente,
principalmente quando é sabido que este julgador não é de absolver
bandidos, constituindo-se até em um ardoroso lutador contra a impu
nidade, que considera o maior mal deste nosso querido País. Entre
tanto, vai dormir com a consciência tranqüila, porque cumpriu com o
seu dever de aplicador da lei. Esta decisão me traz à lembrança o
magistral Calamandrei: “HÁ MAIS CORAGEM EM SER jUSTO, PA
RECENDO SER INJUSTO, DO QUE SER INJUSTO PARA SALVA
GUARDAR AS APARÊNCIAS DE JUSTIÇA”. Por derradeiro, resta
torcer para que venha a ser instaurada a competente ação privada con
tra o acusado pelo crime do artigo 214 do Código Penal, no período que
resta antes da decadência do direito de queixa (art. 103 do C.P.), per
mitindo assim que o acusado venha a ser apenado pela sua ignominiosa
prática e, com isso, não leve a família da pequena vítima, do Brasil,
uma impressão pior do que a que levou até agora.
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DO QUANTO FICOU EXPOSTO e mais que dos autos consta,
DECRETO a nulidade da denúncia, por ilegitimidade do Ministério Pú
blico quanto ao crime do artigo 214 do Código Penal e IMPROCEDEN
TE a denúncia, nos termos do artigo 386 n.° VI do Código de Pro
cesso Penal,' no que tange ao crime do artigo 157 do mesmo codex,
ABSOLVENDO o acusado |OSÉ ALBERTO ARANHA DA HORA.
Dê-se baixa na distribuição. Expeça-se o competente alvará de soltura.
P.R. e intimem-se.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1986
JOSE LUIZ NUNES
Juiz de Direito Titular
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Comarca de
Santa Maria Madalena
Cartório do 2.° Ofício
Proc. 1.555

CONTRAVENÇÃO FLORESTAL — Trans
gressão da Lei 4.771 — de 15-09-1965 —
Art. 26, "itens’' b e i. Apreensão de um,
caminhão sem placa identificatória, carre
gando madeira. Desmatamento. Necessária
comprovação da voluntariedade.
(Sentença do Juiz de Direito Hamilton Bas
tos Lourenço)

RELATO.
Vistos e bem examinados estes autos de ação penal movida contra
DÊLCIO PONTES PACHECO c JOSÉ ANTONIO JESUS, iniciado o
procedimento pela Portaria de fls. 2, dando-os como incursos no artigo
26, “itens" b e i, da Lei n.° 4.771, de 15-09-65, consignando que, atra
vés do Ofício n.° 08, de 08-07-83, o Diretor do Parque Estadual do
Desengano comunicou à Autoridade Policial que ambos os Réus haviam
transgredido a Lei supra (Código Florestal), o que se infere pela notícia
de apreensão de um caminhão sem placa identificatória, no dia 07-07-85,
carregado com oito toras de madeira "perfazendo aproximadamente qua
tro metros cúbicos’ (fls. 5), conduzido pelo primeiro Réu, sem docu
mentação hábil para o tipo de carga, sendo o segundo Réu o proprie
tário das terras onde foram cortadas as árvores e transportadas em
forma de toras sem permissão para o desmatamento.
Os Acusados compareceram à Delegacia Policial onde foram qua
lificados (fls. 11 e 12) e assistiram à colheita dos depoimentos das
testemunhas de fls. 14 e 15, em presença de seu advogado.
Com a remessa dos autos a Juízo, foram os mesmos ao Ministério
Público, que se manifestou pelo prosseguimento (fls. 30), seguindo-se
as intimações por carta precatória (dita “citatória ) conforme fls. 48 e
verso.
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Em 23-02-84 rcalizou-se audiência, segundo o rito previsto pelo
art. 2.°, § l.°, da Lei n.° 1.5Ò8/51, tendo sido interrogados os Réus
(Fls. 62 e 63).
Na oportunidade pelo Juízo foi convertido o julgamento em dili
gência, determinando realização de inspeção judicial local e juntada do
laudo pericial, efetivando-se esta juntada conforme fls. 56.
Em 10-05-84 realizou-se nova audiência, colhendo-se os depoimen
tos das testemunhas de fls. 66 c 67, arroladas na Portaria inaugural,
inobstante haver seus relatos na fase policial, tendo sido também ouvi
das as de fls. 64 e 65, arroladas pela Defesa.
Novamente foi convertido o julgamento cm diligência, uma vez
que ainda não havia sido realizada a inspeção judicial local, afinal con
cretizada em 18-05-84, conforme fls. 68.
Em data de 31-05-84 houve a audiência de julgamento, fls. 69/70,
quando pela Defesa do Réu JOSÉ ANTONIO JESUS foi oposta Exce
ção de Incompetência do Juízo em petição que foi autuada em apenso.
Naqueles autos apartados realizou-se audiência, na mesma data,
para apreciação da matéria trazida pelo Excipiente, qundo houve manifestação do Ministério Público no sentido de ser rejeitada a declinatória por falta dc amparo cm texto legal explícito, sendo meramente
cxemplificativas e isoladas as jurisprudências referidas pelo Excipiente.
Em seguida, pelo Juízo foi resolvido o incidente, prolatando-sc
decisão em que foi recusada a incompetência alvitrada pelo Excipiente,
negada a postulação de reconhecimento da Justiça Federal como com
petente para o julgamento da ação em tela. Dentre os motivos de deci
dir destacou-se o fato de não serem as florestas bens dc interesse comum
da União, como ponderou o Excipiente, mas, como ressalta o artigo
l.° da Lei n." 4.771/65, bens de interesse comum a todos os habitantes
do País. Por outro lado, considerou-se que, embora o artigo 22 da Lei
supra mencione que a União fiscalizaria a aplicação de suas normas,
bem se sabe que qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa da persccução penal nos casos em que caiba ação pública, conforme o artigo
27 do CPP, não havendo de falo dispositivo expresso consentâneo com
a competência da Justiça Federal em casos que tais. Também se considerou que seria sumamente difícil o processamento dos feitos da es
pécie na esfera federal, em se tratando de delitos praticados nos distantes recônditos dos Municípios interioranos, tornada quase que inviável a aplicação da Lei que procura proteger o meio-ambiente.
Ultrapassada a questão, teve prosseguimento o julgamento do leito,
pronunciando-se o Ministério Público no sentido da procedência da
ação, com a condenação dos Réus nos termos da Portaria vestibular.
211

Pelas defesas foram sustentadas preliminares de nulidade desde a
fase policial “por cerceamento de defesa” e de inépcia da Portaria inau
gural, alegando-se que a mesma não explicitou a área em que ocorreu
o ilícito, sendo vasta a propriedade do Acusado DELCIO PACHECO;
além disso, falou-se em diversidade de áreas, não correspondendo aque
la em que se realizou a inspeção à referida no laudo pericial. Também
foi observado pela Defesa que prevalecería o princípio da rctroatividade
contido no artigo 2.'’ do Código Penal uma vez que a permissão poste
rior do IBDF sanou qualquer ilicitude porventura praticada pelos Réus.
Neste particular, atentou a Defesa para o teor do Interrogatório do
Réu DELCIO PACHECO, às fls. 62 verso, onde se constata transcri
ção de documento exibido, Autorização para Desmatamento, emitida
pela Delegacia Estadual do IBDF, em 15-03-84, válida até 15-09-84.
É o RELATÓRIO.
FUNDAMENTA-SE: Em exame episódio de vulneração de precei
tos contidos no Código Florestal, Lei n.“ 4.771, de 15-09-65, artigo 26,
letras b e /,
“Constituem contravenções penais, puníveis com três meses a um
ano de prisão simples ou multa de uma a cem vezes o salário-mínimo mensal, do lugar c da data da infração ou ambas as penas
cumulativamente; b) cortar árvores em florestas de preservação
permanente sem permissão da autoridade competente; i) transpor
tar ou guardar madeiras, lenha, carvão c outros produtos proce
dentes de florestas, sem licença válida para todo o tempo da via
gem . . . outorgada pela autoridade competente,”
A tipificação remete ao mandamento do artigo 2.° da mesma Lei,
que considera como de preservação permanente as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas: “a) ao longo dos rios ou de outro
qualquer curso d’água, cm faixa marginal cuja largura mínima será:
1) de 5 metros para os rios de menos de 10 metros de largura. . .”
Não se encontra defeito na Portaria de fls. 2, que adequadamente
descreveu cada uma das imputações lançadas contra os Réus, tendo sido
inspirada no Ofício de fls. 5. do Diretor do Parque Estadual do De
sengano, ali se revelando apreensão de um caminhão “precisamente na
porteira da Fazenda “Cascata”, carregado com toras do madeira, não
possuindo o motorista documentação hábil, apreensão essa efetuada por
soldados do Destacamento Policial Militar local, com o testemunho de
funcionários do Parque Estadual do Desengano.
No curso da Instrução restou definitivamente provado que de fato
o motorista do veículo era o Réu JOSÉ ANTONIO JESUS (depoimentos
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de fls. 66 c 67), o qual no interrogatório (fls. 63) admitiu a veracidade
da ocorrência. Também o Réu DELCIO PACHECO, em seu interroga
tório (fls. 62), revelou ser o proprietário da gleba de onde foi originária
a madeira apreendida. Do que emana a propriedade da forma e do
conteúdo da Peça Vestibular, até mesmo porque reza o artigo 29 da
Lei n.° 4.771/65 que
“As penalidades incidirão sobre os autores sejam eles: a) diretos;
b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, administradores,
diretores, promitentes-eompradores ou proprietários das áreas flo
restais. .
Nas mesmas peças de fls. 62 c 63 constala-sc que realmente na
época ainda não havia o Réu DELCIO PACHECO cogitado de se mu
nir de autorização do 1BDF para a atividade, providência que adotou
posteriormente, emitida a autorização em 15-03-84.
Neste particular houve ponderação da Defesa sobre retroatividade
dessa permissão, que teria o condão de regularizar a situação anterior,
trazido à baila o preceito do artigo 2." do Código Penal.
Seria extrapolar indevidamente o princípio da abolitio criminis
o colocar-se uma autorização posterior a um ato delituoso em um pata
mar tão elevado em que se equipararia a uma norma jurídica saneadora
do caráter ilícito desse ato.
Não somente cm face do caráter particular e não geral da autori
zação, mas também porque rigorosamente não poderia o IBDF conceder
tal autorização ao Réu cm presença de processo penal justamente por
transgressão ao Código Florestal; pelo menos deveria ter havido prévia
consulta, ou ao órgão estadual local, ou ao Poder Judiciário local; tanto
a Secretaria de Agricultura, como a Delegacia Policial, ou mesmo este
Juízo, se consultados tivessem sido, poderíam propiciar ao órgão “fiscalizador” federal elementos impedientes da autorização “para desmatamento”.
Por conseguinte, tendo como referência a precariedade do pro
cessamento da postulação de desmatamento, no órgão competente, tenho
como irrita c nula a referida “autorização”. Ainda se assim nao fosse,
ela não teria força cogcntc erga onmes supressora da ilicitude da ativi
dade, relroagindo.
Ainda mais, mesmo munido de permissão para desmatamento, de
veria o Réu “autorizado” observar as restrições legais, dispondo o § l.°
do artigo 3.° da Lei em epígrafe que
“A supressão total ou parcial de florestas de preservação perma
nente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo
213

Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, ativi
dades ou projetos de utilidade pública ou interesse social ’
In casu não consta que tal ocorra, e o próprio Réu DELCIO PA
CHECO às fls. 62 verso informa que “não conhece o Código Florestal
e nem suas restrições”, bem se podendo verificar a forma empírica pela
qual qualquer pessoa desavisada é “autorizada” a proceder a desmatamcnlos.
Em se tratando de “órgão competente”, lembrando-se que provocou
a atuação da Autoridade Policial um expediente do Diretor do Parque
Estadual do Desengano, cabe observação de que embora haja previsão
legal sobre incumbência da União de fiscalização direta das normas
específicas (artigo 22 da Lei n.° 4.771/65) impera o artigo 27 do Códi
go de Processo Penal, condizente com a provocação da ação penal pú
blica incondicionada por qualquer pessoa do povo.
Por conseguinte, o órgão estadual, afeito ao problema, não podería, e nem deveria, ficar de braços cruzados à vista de prática deli
tuosa da espécie, mesmo em área localizada fora do Parque Estadual do
Desengano.
Essa incumbência de fiscalização direta por parte da União, bem
como a consideração de que as florestas sejam bens de interesse da
União, tem ensejado entendimento, conforme diversos arestos conhe
cidos (inclusive os que ilustram a Exceção processada em apenso), con
dizente com a competência da Justiça Federal para processar c julgar
ilícitos contravcncionais previstos no Código Florestal.
Todavia, não se trata especificamente de bens de interesse exclu
sivo da União, mas, como dispõe o artigo l.° da Lei n." 4.771/65,
“As florestas existentes no território nacional e as demais formas
de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem,
são bens de interesse comum a iodos os habitantes do País cxcrcendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legis
lação em geral e espccialmcnte esta Lei estabelecem" + grifos.
A exegese dos preceitos do Código. Florestal não conduz a conclusão inequívoca da atribuição da Justiça Federal, de modo definitivo,
em qualquer caso de violação de suas normas. Seria evidente que preva
lecesse essa competência em situações específicas tais como delitos
ocorridos em Parques Nacionais ou Reservas Florestais Federais, mas
não como regra geral, por exemplo, para solucionamcnto de questões
oriundas de fatos havidos dentro de limites de áreas abrangidas por
disposiçqps estaduais (a exemplo do Decreto n.° 7.121 de 28-12-83. que
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instituiu como área cie preservação ambiental e preservação permanente
aquela relativa ao Parque Estadual do Desengano, neste Município e em
outros vizinhos).
Além disso, reporta-se a Lei n.° 4.771 em seus artigos 34 e 35 a
aspectos que autorizam ter o legislador entendido justamente que compctiria à Justiça local, estadual, apreciar as ações penais da espécie;
tanto que fala em “depositário público local” — artigo 35 — “se
houver e, na sua falta, ao que for nomeado pelo Juiz’’, reportando-se
no artigo 34 quanto à competência dos funcionários da repartição
florestal igual à do Ministério Público, na qualidade de assistente,
“perante a Justiça comum”, “nos feitos de que trata esta Lei”. Por últi
mo, também é mister notar-se que o artigo 33, parágrafo único, da
mesma Lei, determina: — “Eni casos de ações penais simultâneas,
pelo mesmo fato, iniciadas por várias autoridades, o Juiz reunirá os
processos na jurisdição em que se firmou a competência", pressupon
do-se, para a formação de tal norma, a existência de vários processos
cm Comarcas diferentes, de igual competência, prevalecendo como
competente um dos Juízos, cm conformidade com o Código de Processo
Penal.
Por outro lado, há vezes em que o julgador, para a formação de
uma convicção segura, carece de verificar in loco as condições anun
ciadas nos autos, como sucedeu no presente caso, quando se realizou
inspeção judicial descrita no Termo de fls. 68 e verso, o que certamente seria impossível a um titular de Vara Federal, sediada na Comarca
da Capital.
Na oportunidade constatou-se que procedia a afirmação das teste
munhas de fls. 66 e 67 no que se refere ao corte de árvores, na pro
priedade do Réu DELCIO PACHECO, a menos de 5m de um regato,
desrespeitado assim o preceito do artigo 26, letra b, c.c. artigo 2.“,
u, l, do Código Florestal.
Assim sendo, estão patenteadas condutas típicas, exatamente aque
las que foram objeto da imputação trazida na Portaria inaugural, letras
b e i do artigo 26 supra, com a materialidade perfeitamente -informada
através do Laudo Pericial de fls. 56 e corroborada pela inspeção judi
cial, além de constar a apreensão do caminhão referido na Portaria e
das toras que transportava, cm nítido flagrante que entretanto não foi
assim formalizado.
Nos interrogatórios, procuram os Acusados eximir-se da respon
sabilidade, inobstante admitirem as práticas delituosas, invocando o
Réu DELCIO o fato de já estarem as árvores cortadas à sua revelia
por um colono, pelo que autorizou o aproveitamento pelo mesmo; por
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seu turno, justifica o Réu JOSÉ ANTONIO o falo como cumprimento
de ordem de seu patrão, o Réu DELCIO.
Não pode haver acolhida da escusa do Réu DELCIO, considerado
o mandamento do artigo 29 da Lei cm epígrafe, sendo ele reconheci
damente o proprietário das terras onde foram cortadas as árvores, cons
tando ainda que a testemunha de fls. 64 lhe pediu autorização para
o corte e, posteriormente, para o uso da madeira. A responsabilidade
do Réu DELCIO portanto emerge de sua qualidade de titular da área,
como orienta o artigo 29 supra, atuando por omissão, tendo o dever
jurídico de impedir o resultado. Caso fosse aceita a versão da testemu
nha de fls. 64, seria ele autor mediate.
Já com referência ao Acusado |OSÉ ANTONIO é dc se admitir
tenha ele atuado sob a égide da excludenlc do artigo IS do Código
Penal, sendo certo que o Réu DELCIO é seu patrão e, portanto, conside
rado superior hierárquico, não sendo manifestamente ilegal a ordem
recebida. Para tanto, leva-se em conta a capacidade intelectual do agen
te, que é lavrador e analfabeto (HUNGRIA — H. FRAGOSO, COMEN
TÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, 1978, I-II/262/263).
A voluntariedade, portanto, está presente na conduta típica c antijurídica do Réu DELCIO e ausente na atuação do Réu |OSÉ ANTO
NIO JESUS.
Inevitável a apenação do primeiro, considero não constar qual
quer notícia de antecedentes penais (não lendo sido juntada a FAC),
presumindo-sc a primariedade, levando em conta que o mesmo é pro
dutor rural, exercendo atividade de interesse social, bem como não
serem graves as conseqüências do delito, mas também a circunstância
agravante do artigo 31, b, da Lei n.° 4.771/65, pelo que fixo apenas
penalidade pecuniária, preterindo-se a restritiva de liberdade. Tal pena
é fixada em multa no valor de dez vezes o Salário-Mínimo Regional
vigente à época da infração.
DECIDE-SE: Isto posto, )ULGO PROCEDENTE, em parte, a
ação penal movida contra os Acusados JOSÉ ANTONIO IESUS, que
absolvo em conformidade com o artigo 386, III, do Código de Pro
cesso Penal, observado o artigo 18 do Código Penal, e DELCIO PON
TES PACHECO, que condeno, como infrator do artigo 26 letras b e
da Lei n.° 4.771/65, ao pagamento da multa dc valor correspondente
a dez vezes o Salário-Mínimo Regional em vigor à data da infração,
contravenção penal tipificada no Código Florestal.
De acordo com a norma do artigo 35 do Código Florestal c do
artigo 74, II, b, do Código Penal, decreto a perda, pelo agente, do
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produto do delito, que deverá ser vendido em hasta pública, revertendo
o valor apurado aos cofres da União.
Aplico ao agente a pena acessória de interdição de direitos do
artigo 12, I (cf. Parágrafo único, a) da Lei das Contravenções Penais,
decretando-lhe a incapacidade, em caráter provisório (tfrt. 373 Inc. IV,
do C. P. Penal) pelo prazo de dois anos a contar desta data, para o
exercício da atividade de exploração de madeira, que dependa de auto
rização do IBDF. Eventual recurso não lerá efeito suspensivo neste par
ticular (arts. 374 e 597 do C. Penal), pelo que determino expedição
de ofício ao IBDF, encaminhando cópia desta Sentença.
Lance-se o nome do Réu condenado no Rol dos Culpados, pagando
ele as custas processuais, fazendo-se as comunicações devidas, inclusive
as de interesse estatístico.
Dou esta como publicada em mãos do Sr. Escrivão, que a regis
trará no Livro próprio,
Transitada cm julgado, proceda-se a hasta pública e recolha-se a
multa.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Intimem-se.
Santa Maria Madalena, 13-julho-1984.
HAMILTON BASTOS LOURENÇO
Juiz de Direito
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27.* Vara Criminal
da Capital
Proc. 46.844

CRIME DE IMPRENSA — Difamação e
injúria. Inteligência dos Arts. 21 e 22 c/c
23, II da Lei 5.250/67. Artigos publica
dos em jornal. Conflito entre a honra
pessoal e a liberdade de informar.
(Sentença da Juíza Nilza Bitar).

BARTOLOMEU BRITO DE SOUZA, qualificado às fls. 55, está
sendo processado como incurso nas penas dos artigos 21 e 22 c/c 23,
II, da Lei 5.250/67, pela prática do fato delituoso seguinte:
“O acusado, como colunista do Jornal do Brasil, escreveu um
artigo no l.° caderno da 1.* seção de domingo — 11 de outubro
de 1981, sob o título “Ex detetive escolhia albergados”, o que já
6 um fato ofensivo à reputação do querelante, como titular da
Vara de Execuções Criminais. Afirma, na sua coluna, que as
remoções tinham autorização do fuiz Francisco Horta, e inclui entre
os beneficiados com a prisão albergue “o maior ladrão de carros
do Brasil fosé Carlos Carvalho, o Carlinhos Gordo”. Diz ainda que
"há informações de que havia uma caixinha na Vara de Execuções
Criminais controlada por Mariel Mariscott, para atender a presos
de boa situação financeira, que desejavam obter benefícios ou
prisão albergue” terminando com a frase “o interno do DESIPE
que tiver dinheiro tem de tudo, o que não tem, não cai nas graças
da Vara de Execuções Criminais”. Dada a conexão de injúrias c
difamações, como a situação do querelante Juiz de Direito, impõe-se
o agravamento da pena, contra funcionário público, em razão de
sua função.”
A denúncia veio instruída com a representação formulada à Pro
curadoria Geral da Justiça do Estado e a matéria publicada com a
assinatura do acusado.
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Citado, o réu apresentou, por seu ilustre patrono, as alegações pre
liminares de fls. 27/42.
Recebida a denúncia, fls. 44, qualificou-se o réu (fls. 55).
Ouviram-se as testemunhas de fls. 71, 124/131 c 134/143.
Alegações finais, pela Promotoria de Justiça, às fls. 145/148, Pelo
assistente de acusação, às fls. 151/176. Pela Defesa, às fls. 179/185.
É o .relatório.
Tenho os autos prontos para decidir.
A nulidade argüida pela Defesa, decorrente da falta de intimação
do ilustre Defensor do réu para a audiência em que foi ouvida, em
Curitiba, a testemunha de fls. 71, não merece acolhimento, uma vez
que não constitui nulidade absoluta. Nesse sentido vale a pena se trans
crever a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal:
“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para
o réu.”
O ilustre Defensor do acusado não demonstrou esse prejuízo e 0
depoimento dessa testemunha em nenhum momento se refere aos fatos
delituosos imputados ao jornalista.
Salvo os casos de ataques grosseiros à honra alheia, própria de
uma modalidade de jornalismo já em desuso entre nós, o panfletário,
não constitui tarefa simples e fácil ao julgador, diferençar num escrito
o animus narrandi do animus injuriandi vel dijfamandi.
No caso dos presentes autos, em torno da morte do famigerado
cx-policial Mariel Mariscou, o. jornalista acusado, narrando uma série
de ações que ele teria praticado, envolveu a Vara de Execuções Crimi
nais e o seu titular à época, o ilustre, culto e honrado Juiz Francisco
Horta.
Inteligência das mais vigorosas que passaram pela Magistratura
do Estado, emérito professor de Direito c, acima de tudo, figura com
uma capacidade infinita de produzir inquietações, pelo amor c dedica
ção a toda causa que abraça, não é de estranhar seja aquele magistrado
homem invejado de uns, admirado de outros, numa palavra, discutido de
todos.
Sentindo-se ofendido na sua honra com a reportagem assinada pelo
acusado e publicada no Jornal do Brasil, contra ele representou junto à
Procuradoria Geral da Justiça, o que motivou a denúncia recebida.
Logo nas alegações preliminares de defesa, ressaltou o ilustre De
fensor do jornalista acusado que:
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"Quanto à figura do [uiz Francisco Horta, tem relevo no escrito
jornalístico exclusivamente na condição de Magistrado, nunca como
coadjuvante das ações de Mariel, surgindo-lhe o nome como sendo
quem efetivamente autorizava as remoções, latos pertinentes à sua
atribuição legal e que não constituem nenhum segredo. Por outro
lado, a imputação do funcionário do Desipe ao final da matéria,
trata-se de transcrição da opinião de pessoa que não queria se
identificar nominalmente, inexistindo naquele enfoque qualquer
consideração pessoal do noticiarista. ’ (fls. 33).
Efetivamente, lendo-se a reportagem, nela não existe nenhum ata
que ao magistrado. A pessoa visada frontalmenle foi o ex-policial Mariel
Mariscott. Verdadeiras ou não as denúncias, há que se levar em conta
que o jornalista, no exercício da profissão, cuidou de narrar, de infor
mar aos leitores fatos que lhe vieram ao conhecimento. Note-se que outro
jornalista, a testemunha Albeniza Garcia, depondo em luízo, declarou
textual que:
“No dia cm que o acusado recebeu as informações que geraram a
reportagem, objeto da ação, a depoente também as recebeu; que
escreveu uma matéria que só não saiu publicada, acredita a depoen
te, porque o "O Globo” roda mais cedo e a depoente a entregou
mais tarde; que a fonte da informação era uma pessoa absoluta
mente de confiança e ninguém duvidou dela, mesmo porque os
comentários entre presos, advogados e de quantos frequentavam a
Vara de Execuções era de que, realmente, havia muita irregulari
dade na Vara c que o Mariel comandava aquilo lá” (fls. 134).
Note-se que também a testemunha de defesa Dr. Renné Ariel Dotti,
discorrendo sobre o brilhante desempenho do |uiz Francisco Horta à
frente da Vara de Execuções, relata que o mesmo:
“. . . manifestou as suas graves preocupações com a falta de meios
materiais e humanos para selecionar e efetivamente integrar servi
dores para a Vara de Execuções Criminais; que muitas vezes tinha
os serviços atendidos por presidiários em regime de semiliberdade
ou egressos, numa distorção que somente seria compreensível se ao
Estado fosse dado o direito de ignorar a crise do sistema e continuar
usando a mão-de-obra gratuita como ainda é, infelizmente, a mãode-obra do presidiário, um verdadeiro escravo de todas as cores de
um colonianismo ainda existente”, (fls.-71).
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Ora, como já sc acentuou, incxistc na reportagem objeto desta ação
penal uma ofensa direta ao )uiz Francisco Horta. Ê possível que o jor
nalista acusado não integre a legião de admiradores do Dr. Francisco
Horta, fazendo parte da que, gratuitamente, não via com bons olhos a
sua atuação dinâmica, inovadora, à frente daquele Juízo. E por isso talvez
sibilinamente quisesse atingi-lo, citando-lhe o nome em meio às denúncias que divulgou, c reproduzindo conceito desfavorável de um funcio
nário do Desipc. Mas aí está-se, apenas, no âmbito das conjeturas. E o
Direito Penal lida com fatos.
O certo é que, num exame cuidadoso da matéria assinada pelo
jornalista, não se extrai nenhuma ofensa direta contra a honra do Juiz
Francisco Horta.
Tanto é assim que a ilustre representante do Ministério Público
parte de excertos da reportagem, tirados de vários periódicos, para reumlos num todo e daí extrair as conclusões.
Quando muito, se houve de parte do jornalista acusado a intenção
de ofender o ilustre Magistrado, teriam sido ofensas equívocas, encober
tas, com alusões veladas ou referências dissimuladas.
Nesse caso, fica difícil ao Julgador dirimir a dúvida em torno do
verdadeiro “animus” do agente. Bem por isso, a Lei de Imprensa faculta
à pessoa que se julga ofendida o direito de pedir explicações em Juízo
(artigo 25).
Ao contrário da tese bem posta pelo .ilustre advogado do ofendido,
defendendo ser suficiente o dolo genérico para a configuração dos delitos
contra a honra, estou em que torna-se indispensável o dolo específico,
ou seja, a consciência e vontade de ofender a honra alheia.
Em apoio a esse entendimento vale aqui transcrever acórdão da
2.“ Turma do Supremo Tribunal Federal, no H.C. 44.228, em que o
então Ministro Evandro Lins e Silva, citando Alberto Borciani, afirmou.
“O crime contra a honra, em todas as suas modalidades, não
pode existir senão com o dolo que lhe é inerente, isto é, com a
vontade consciente de ofender a honra e a dignidade alheias.” (In
— Revista de Direito Penal, n.° 2, pág. 126).
Acresça-se a tudo isso que o exercício da atividade jornalística,
o dever de informar ao público, acha-se sempre ladeado, senão perse
guido, pela premência do tempo. Daí, muita vez, o profissional de
imprensa se vê constrangido a publicar notícias, sem que possa checar
a sua veracidade a fundo.
dó velho e saudoso jornalista
A propósito, recorde-sc a resposta
_
Santacruz Lima, quando o acusaram, certa feita, da publicação de uma
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notícia que não espelhava toda a verdade dos fatos: "Eu não faço Histó
ria, dou notícias”.
Por tudo isso, entendo que os delitos atribuídos na denúncia ao
jornalista acusado não restaram provados.
O “animus narrandi” no seu escrito é de uma evidência à toda
prova.
O saudoso criminalista Serrano Neves — subscritor da represen
tação que deu origem à denúncia — no seu livro O Direito de Impren
sa. Ed. 1977. págs. 201 e seguintes mostra como as notícias, comentá
rios e reportagens dos jornais, mesmo contendo, às vezes, ênfase
indesejável ou algumas inexatidões, são lícitps porque revelam muito
mais o ‘‘animus narrandi”, excludente do “animus injuriandi vel diffamandi”:
“Simplesmente há muita diferença entre o boquirroto da esquina
e o profissional da pena. O primeiro fala por falar, sem motivação,
sem necessidade, sem outro “animus”; portanto. Já o jornalista
noticia, sob coação da urgência, fatos que lhe chegam ao conheci
mento, de interesse social, que nem sempre podem ser apurados
convenicntemcntc. Aqui, portanto, o “jus narrandi”, somado à
exigência pública do noticiário, neutraliza, em quase todos os casos,
o “animus injuriandi vel diffamandi”. Demais disso, na época
atual (dinâmica, nervosa e apressada), é justo reconhecer-se, no
jornalista, a presunção de boa-fé. Quase sempre, o que impulsiona
o jornalista é a necessidade, o dever de noticiar. Ora, se assim é
(c está demonstrado que quase sempre isso se dá), é mais que
justa a admissão da neutralização do “animus injuriandi vel diffa
mandi” pela prevalência do “animus narrandi”. Há fatos que, por
sua natureza, já são escandalosos e, por consequência, desprimorosos para quem os vive. Ora, se é função da imprensa a informação
(a narração), não se poderia pretender efeitos de Direito Penal
sobre a notícia de tal gênero, pois aí se vislumbraria apenas o
“jus narrandi”. Existe, inquestionavelmente, um interesse público,
que reclama da imprensa, instantaneamente, notícias, informações,
opiniões, exposições, etc. E é, em regra, com a atenção voltada
sobre essa exigência que a imprensa se realiza. O interesse público
antecede a elaboração da notícia jornalística. E a verdade c que
o povo tem o direito de reclamar informes sobre tudo o que ocorre
no meio em que vive. Quer saber das más ações, dos escândalos,
dos crimes, porque, assim, está se defendendo, prevenindo-se con
tra o risco de contágio. Como vimos, o noticiário da imprensa, cm
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tese, está sob proteção, quer da compreensível teoria do “animus
narrandi”, quer do instituto da “bona fides”.
Diante do exposto e do mais que dos autos consta, julgo improce
dente a denúncia e absolvo o réu Bartolomeu Brito de Souza da acusa
ção que lhe foi feita, com fulcro no artigo 386, item III, do Código de
Processo Penal.
Sem custas.
P. R. I.
Rio de Janeiro, 01 de setembro de 1983.
NILZA BITAR
Juíza de Direito
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24.a Vara Criminal
Capital
Proc. 88.504

CRIME DE IMPRENSA — Calúnia e Dilamação. Inteligência dos arts. 20 e 21 da
Lei 5.250/67. Artigos publicados em jor
nal. Conflito entre a honra pessoal e a
liberdade de declaração.
(Sentença do Juiz de Direito Ulysses Mon
teiro Ferreira).

Designado pelo Exm.u Sr. Procurador Geral da Justiça deste Estado,
o ilustre Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, Dr. Heitor
Gosta Júnior, ofereceu denúncia contra MIRIAM SÉRVIA MAGA
LHÃES. qualificada às fls. 02, dando-a como incursa nas sanções dos
artigos 20 e 21 da Lei n.° 5.250/67, nos termos do artigo 78 do Código
Penal, com o agravamento das penas como previsto no artigo 25, inciso
II do primeiro diploma legal citado, sob a acusação de que a denunciada,
em entrevistas que convocou e concedeu aos jornais “O Globo" e “Jor
nal do Brasil", estampadas nas respectivas edições de 26 de abril do cor
rente ano, prestou declarações que atingiram a pessoa do Desembargador
Basileu Ribeiro Filho, em razão de suas funções.
Após transcrever duas publicações, narra a denúncia que a acusada
afirmou que o Desembargador Basileu Ribeiro Filho, quando Juiz de
Direito, teria retardado o andamento de processos a seu cargo, com o
que imputou àquele magistrado conduta definida como crime de preva
ricação (artigo 319 do Código Penal).
Diz mais a denúncia que a acusada, nas mesmas declarações, maldosamente insinuou ‘‘estranheza" e "coincidência” no fato de que nos
dois processos citados nas entrevistas funcionara como advogado o Dr.
Milton Barbosa, dando, com tais assertivas, falsa idéia de conluio entre
o magistrado e o causídico, atingindo, assim, gravemente a reputação
e integridade funcionais do magistrado.
Continuando, afirmou a denúncia que ao exteriorizar tais declaraçoes supra, a denunciada praticou conduta que se encarta nos tipos
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objetivos dos crimes definidos nos artigos 20 (caluniar alguém, impu
tando-lhe falsamente fato definido como crime) e 21 (difamar alguém,
imputando-lhe fato ofensivo a sua reputação), infrações praticadas em
concurso, através de uma só ação, nos termos do artigo 70 do Código
Penal, aplicável à espécie cx-vi do artigo 12 desse mesmo diploma e do
artigo 48 da Lei de Imprensa.
Afirmou mais a denúncia que a acusada se houve com inequívoco
dolo, tipo subjetivo que cxsurge da própria conduta incriminada, na
qual se evidencia a vontade livre c consciente de atingir a honra do
magistrado.
À denúncia juntou o M. P. os documentos de fls. 06 usque 1b.
Citada, veio a acusada com as alegações prévias de fls. 21 usque
24, em as quais postula a rejeição da denúncia, sob o argumento de
que os fatos mencionados não se subsumem nos tipos definidos nos
.
artigos 20 e 21 da Lei de Imprensa, transcrevendo-os e dissertando mais
longamente sobre as publicações.
^ Requereu a denunciada, outrossim, fosse interrogada, na forma do
artigo 45, inciso 111, da Lei de Imprensa.
Recebimento da denúncia com designação de audiência de instru
ção e julgamento; como se vê de fls. 16.
Adiada, finalmente realizou-se a audiência como se vê de fls. 33/35,
sem provas outras, c em a qual procedeu-se ao interrogatório da acusada.
Em alegações finais manifestou-se o M. P., às 37/39, postulando
a absolvição da acusada quanto à imputação de infringência ao artigo
21, c a condenação quanto ao artigo 20, sob o fundamento de que a
acusada, digo, de que o agir da acusada foi orientado no sentido de
atingir a honra do Sr. Desembargador, mas não imputando a este a
prática de fatos distintos e sim, a prática de ato que se enquadra no
tipo penal, ou seja, o definido pelo artigo 319 do Código Penal.
O ilustre representante veio aos autos, às fls. 41, pretendendo
intervir como assistente do Ministério Público, com o que concordou
o M. P., como se vê de fls. 43, c cuja pretensão foi deferida pelo despacho de fls. 43 verso.
Manifestação da defesa em alegações finais às fls. 45 usque 50,
reiterando, preliminarmente, a tese de que a denúncia não deveria ter
sido recebida, pela inexistência do animus calumniandi, alegando ter ela
exorbitado, em dando aos fatos referidos nas entrevistas uma versão
arbitrária, inteiramente divorciada da realidade.
Afirmando faltar nas entrevistas os elementos subjetivos c objetivos
que integram os crimes imputados à acusada, discorreu a defesa sobre
esses crimes, e os crimes ditos por ela atribuídos ao ilustre Desembar
gador, citando doutrinas.
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Ingressou, ainda, a defesa numa análise profunda dos lermos das
entrevistas, dentro das normas penais citadas na denúncia, reafirmando
a inexistência dos animus calumniandi e dillamamli e pedindo, por
derradeiro, a absolvição da acusada.
E, assim, vieram-me os autos conclusos.
£ O RELATÓRIO. DECIDO.
Preliminarmente, é de se ver que a admissão do assistente da
acusação foi deferida quando já oferecidas as alegações finais pela de
fesa, razão porque não lhe fora aberta vista dos autos para manifestar-se
cm alegações finais. O assistente receberá a causa no estado em que se
achar, é o que estabelece o artigo 269 dq Código de Processo Penal. E,
no caso presente, encontrava-se a “causa” cm fase de decisão, quando
manifestou-se o M. P. diante do pedido de assistência e quando esta foi
admitida pelo Juiz.
Quanto ao mérito, afirma a denúncia que a acusada, cm entrevistas
concedidas à imprensa, imputou ao ilustre Desembargador a prática do
crime de prevaricação e o ofendeu gravemente em sua reputação,
incorrendo assim nas sanções dos artigos 20 e 21 da Lei n.° 5.250/67,
caluniando-o e difamando-o.
Caluniar alguém é imputar-lhe falsamente fato definido como
crime, assim o diz o artigo 20, da Lei 5.250/67. É atribuir, indicar ou
apontar alguém como responsável por determinado fato que constitua
crime especificado.
De uma análise da definição supra, vê-se que exigiu o legislador a
existência de diversos requisitos para a caracterização do delito, dentre
os quais que a imputação seja falsa, que o fato seja definido como crime
e que o seja determinado.
Imputar falsamente, segundo os doutrinadores, é mudar dolosamente a verdade, em prejuízo de outrem: "falsitas esta verilatis dolosa
mutatio et in alterius prejudicio jacta". Deriva da livre c consciente
violação do princípio ético-jurídico por parte do agente caluniador.
Segundo Darcy de Arruda Miranda, in "Comentários à Lei de
Imprensa”, página 283, “a imputação, além de ser falsa, deve referir-se
a um fato definido como crime, na nossa legislação penal, comum ou
especial, e esse fato há que ser determinado na imputação. Diz ele que
por “fato definido como crime” se deve entender o falo determinado
especificadamente, com todas as suas circunstâncias, com todos os requi
sitos legais. Isso porque o jato definido como crime só pode ser aquele
fato adequável ao tipificado na lei, continua Arruda. Diz que não basta
afirmar que "Tício, no dia de ontem, furtou o relógio de um amigo”,
para a existência do crime de calúnia. Necessário que se diga quem é
esse amigo de Tício, especificando as condições de tempo c de lugar".
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COSTA MANSO, em acórdão do Supremo Tribunal Federal, de que foi
relator, observa que: “Os nossos escritores e Tribunais nunca vacilaram
na definição do crime de calúnia. Consiste na imputação de fato que
constitua crime, mas imputação precisa, com todas as circunstâncias
constitutivas da infração. Ora, os elementos constitutivos de um delito
são o sujeito ativo, o sujeito passivo, o tempo, o lugar, a quantidade c
a qualidade do objeto e o evento ou acontecimento previsto em lei".
(Dicionário de Jurisprudência Penal do Brasil, 2“ Suplemento, 1937,
vol. II, pág. 595, n.u 4760).
Por derradeiro, exige a lei a existência do “dolo", do “animus
calumniandi”, da voluntariedade da imputação do fato ou a consciência
do caráter calunioso do escrito. A calúnia não se pune, se derivada de
culpa.
Postula o M. P. a condenação da acusada, sob o fundamento de
que afirmou ela que o eminente Desembargador Basileu Ribeiro Filho,
quando luiz de Direito, teria retardado o andamento de alguns proces
sos a seu cargo.
Ora, segundo se vê de fls. 15 e 16, não assiste razão à afirmação
do M. P., eis que não se vislumbra nas entrevistas publicadas a afirmação
da prática do crime de prevaricação, ou de qualquer outro crime.
O Código Penal, em seu artigo 319, define o crime de prevaricação
como:
Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício ou praticá-lo contra disposições expressas na lei para satis
fazer interesse ou sentimento pessoal.
Ora, por mais que se leia as entrevistas, não se vislumbra tivesse
a acusada afirmado que o ofendido retardou o andamento dos processos.
Nas entrevistas, apenas constou que o Desembargador Basileu funcionou
como )uiz na Vara, e que o doutor Milton Barbosa ocultou por mais
de vinte anos a existência de dois processos. Dela, não se pode concluir,
sequer, que o ofendido teria agido indevidamente, ou para satisfazer
interesse próprio, eis que não se acusou o ofendido da prática de qual
quer ato ilícito. Não se falou, sequer, tivesse o ofendido conhecimento
do agir do advogado. Não disse a acusada, outrossim, qualquer expressão
que fizesse aparecer os elementos constitutivos do crime de prevaricação,
que também são: “o interesse" ou o “sentimento próprio”. Ela não atri
buiu ao ilustre Desembargador ter ele agido de acordo com o advogado
repito.
Ora, diante dos termos das entrevistas e dos requisitos insertos no
artigo 319 do Código Penal, não há que se falar na prática do crime de
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prevaricação, islo c, na afirmação, por parte da acusada, da prática do
crime de prevaricação pelo ilustre Desembargador. Já se decidiu que:
“Não há calúnia sem a imputação de fato certo, preciso, concreto,
que, pela definição legal, seja crime. A imputação genérica, a
expressão indeterminada, ainda que ultrajante, não caracteriza a
calúnia” (Ac. do T. de Apel. do Dist. Fed., de 19-10-45, na ap.
7.059, Rcl. Des. José Duarte, Rev. Forense, vol. 106, p. 133).
“Não há calúnia se as acusações publicadas pela imprensa não
versarem fato criminoso preciso e determinado, com especificação
de suas circunstâncias de tempo e lugar" (Ac. unan. do Trib. J. de
S. Paulo, de 4-5-51, ap. crim. n." 30.248. Rcl. Des. Samuel Mourão,
Rev. For., vol. 143, p. 439, c Rev. T., vol. 193, p. 66).
Portanto, diante dos termos das entrevistas, e dos requisitos neces
sários à existência do crime de prevaricação, não há que se falar tivesse
a acusada incidido nas penas do artigo 20 da Lei de Imprensa, segun
do a doutrina e a jurisprudência.
Quanto à acusação de haver a denunciada incidido nas sanções do
artigo 21 da Lei de Imprensa, tenho que assiste razão â digna repre
sentante do Ministério Público, em suas alegações finais, quando afirma
a inexistência desse crime.
A Lei de Imprensa, cm seu artigo 21, estabelece, verbis:
Art. 21. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua repu
tação.
Segundo Hungria, “a difamação consiste na imputação de fato que,
embora sem revestir caráter criminoso, incide na reprovação ético-social
e é, portanto, ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui. E está
ela, do mesmo modo que a calúnia, subordinada à condição de que o
falo atribuído seja determinado”.
Segundo ainda Hungria, são elementos constitutivos do crime de
difamação: 1. a imputação de fato determinado e ofensivo à reputação
de alguém; 2. divulgação desse fato pela imprensa falada ou escrita, ou
seja, a publicidade; 3. o dolo.
Ora, segundo se vê das entrevistas, a acusada não imputou ao ofen
dido a prática de qualquer fato, comissivo ou omissivo, eis que não afir
mou, cm ocasião alguma, tivesse o ilustre Desembargador conhecimento
da ação irregular do advogado. Pela publicação, vê-se que não se realça
a objetividade ilícita, potencialmente ofensiva à reputação do ofendido.
Não se pode afirmar que a reputação do ofendido foi atacada ou agredida
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porque na entrevista não se disse que o ilustre Desembargador tivesse
tido conhecimento, à época, do.ato faltoso do advogado, repito. Como
bem esclareceu a acusada, em seu interrogatório as fls. 35, procurou ela
apenas mostrar que o advogado Milton Barbosa não merecia credibili
dade, d,ante do seu passado, tanto que até processos escondera por cerca
de 14 anos.
Por final, há que se falar na existência do dolo, para a caracteriza
ção do crime. O animus dilfanumeli há de existir, no ato.
No caso ora apreciado não se vislumbra a existência do dolo. Quisesse a ré atingir a reputação do ofendido, leria ela dito que o ofendido
tinha conhecimento da conduta do advogado, à época, e que nenhuma
providência tomara. E não o afirmou porque, segundo suas próprias pa
lavras, quando do interrogatório, procurava a acusada apenas esclarecer
a opinião pública que o advogado que acusava ao seu marido nao mere
cia credibilidade; procurava, apenas, defender seu lar, tão execrado pela
imprensa; sua família, destruída por ação injusta do advogado. Procurava,
no seu dizer, defender a honra do seu marido, porque não podia mais
suportar em silêncio a desgraça lançada sobre o seu lar, com reflexos
diretos sobre os seus filhos.
Tenho, pois, que a denúncia é improcedente “in totun’ . A denun
ciada não incidiu nas sanções dos artigos 2U e 21 da Lei de Imprensa,
porque não imputou ao ofendido, falsamente, a prática de fato que cons
titua crime especificado; não o atingiu em sua reputação, e não obrou
com dolo quando das entrevistas concedidas.
Pelo exposto, considerando-se tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE a denúncia de fls. 02 para absolver, como de
fato absolvo, MÍRIAM SÉRVIA MAGALHÃES dos crimes que nela lhe
foram imputados, ex-vi do artigo 386, inciso 111, do Código de Processo
Penal.
Custas ex-legis.
P.R.I.
Rio de Janeiro, em l.° de julho de 1985
ULYSSES MONTEIRO FERREIRA
Juiz de Direito
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Comarca de
Surubim — Pernambuco
l.° Ofício
Proc. 5.514

ESTUPRO COM PRESUNÇÃO DE VIO
LÊNCIA — Conduta típica contra vítima
com deficiência mental e paralítica.
(Sentença do Juiz de Direito Fernando Cerqueira Noberto dos Santos)

O Órgão do Ministério Público nesta Comarca denunciou AL
FREDO CASSIM1RO DA SILVA, brasileiro, casado, vigilante noturno
contratado pela Prefeitura Municipal de Surubim, filho de [osé Cassimiro
da Silva e Maria (osé de Jesus, com 58 anos de idade, residente na rua
Imperador Pedro II, nesta cidade e prestando serviço no prédio da
EMATER/PE, escritório Regional desse Órgão, sita na rua Benigno Lira,
nesta cidade, imputando-lhe infração ao artigo 215 (ESTUPRO) combi
nado com o artigo 224 letras “B” c “C” (CON'I RA DEBIL MENTAL
A QUE O AGENTE CONHECIA E OUE NÃO PODIA OFERECER
RESISTÊNCIA) do Código Penal Brasileiro e requerendo o seu processa
mento na forma do artigo 359 do Código de Processo Penal, por ter,
segundo a denúncia, in verbis:
No dia 09 de agosto, pelas 11:00 horas na casa n.° 168 da rua
Imperador Pedro II, residência do acusado, este, exibindo uma cé
dula de Cr$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros) conseguiu atrair para
o seu quarto de dormir a vítima LENILDA DOS SANTOS
CHAVES, débil mental e paralítica, onde a estuprou, desvirginando-a, conforme faz prova a perícia sexológica. A ofendida foi sub
metida, também, a exame de sanidade física e mental tendo os
peritos concluído pela impossibilidade da mesma em oferecer qualquer reação de defesa pessoal a qualquer tipo de agressão física c
que apresenta sinais evidentes de debilidade mental. Do inquérito
policial consta fotografia em que a vítima aparece sentada a uma
cadeira de rodas, meio pelo qual se locomove. O denunciado con
fessou a autoria e a materialidade do fato delituoso a ele atribuído.
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Oferecida a denúncia acompanhada das diligencias policiais con
densadas no auto de inquérito que traz em seu bojo o auto de exame
de estupro e posse sexual na pessoa da vítima, certidão de nascimento
desta, depoimentos de testemunhas e informantes, auto de apreensão de
uma cédula de Cr$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros), termo de interroga
tório do réu e seu Boletim Individual de indiciamento, auto de exame de
sanidade física e mental procedido na vítima por médico nomeado pela
Autoridade Policial, folha de antecedentes negativos do réu, fotografia
da vítima entre seus pais, mostrando o estado de deficiência da vítima,
e finalmente o relatório da Autoridade.
Recebida então a denúncia por despacho em seu rosto, foi o acusado
devidamente citado e notificado ao chefe da EMATER, onde presta seus
serviços, para interrogatório, que se realizou conforme auto de fls. 41,
constituindo advogado que assistiu ao denunciado cm seu interrogatório.
Com vista e intimado a apresentar razões iniciais, conforme carta
de fls. 43, o nobre defensor não se manifestou, no que foi determinada
a intimação do denunciado para constituir novo defensor e prosseguir
no feito sob pena de livre nomeação judicial.
Às fls. 47, apresenta pois, o mesmo advogado, intempestivamente,
suas razões prévias de defesa e rol de testemunhas, que apesar da cer
tidão de fls, 49 entendi por bem fazer juntá-los para evitar possível
futura alegação de cerceamento e tendo em vista que nenhum prejuízo
traria à ação.
Designada audiência para inquirição de testemunhas arroladas na
denúncia, esta não se realizou a pedido da defesa que requereu adia
mento tendo em vista outra audiência já designada em Comarca distante.
Foi então redesignada, no próprio termo de fls. 58, nova audiência.
Em cota às fls. 61, o Orgão do Ministério Público requereu a subs
tituição da testemunha |osé Benedito Gonçalves, falecido, pelo genitor
da vítima, na qualidade de informante.
Iniciada a audiência designada para ouvida das testemunhas e in
formantes arrolados pela Promotoria, a defesa contraditou a testemunha
Maria José dos Santos por ser esta amiga íntima da vítima e inimiga
capital do acusado. Ouvida a testemunha que declarou que isso não
acontecia e que se dava bem com ambos e que somente após o fato é
que repudiou o ato do réu e passou a querer justiça. A Promotoria se
manifestou e a contradita foi indeferida, uma vez que não ficou carac
terizada a suspeição argüida, determinando o MM luiz a tomada do compromisso e a sua ouvida como testemunha compromissada.
Em uma única assentada, foi tomado então o depoimento da teste
munha Maria losé dos Santos e adiada a audiência em razão do adian
tado da hora e do trabalho de recadastramento eleitoral.
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Designada nova audiência para inquirição das duas testemunhas em
despacho de fls. 66, que deixou de se realizar face ao Dr. Juiz se encon
trar na cidade do Recife em atendimento à prioridade do serviço eleitoral.
Redesignada a audiência por despacho de fls. 72 e feitas as devidas
intimações, foi adiada a requerimento da defesa cm telegrama juntado
às fls. 77 dos autos, apesar disso, foi aberta a audiência, apregoadas
as partes e adiada a requerimento da defesa e desde já ficando designada
nova audiência conforme termo de fls. 81.
Nessa audiência realizada conforme se vê do termo de fls. 88
foi ouvida a declarante Edelineide Santos Chaves, irmã da vítima, tendo
nessa ocasião a Promotoria desistido da ouvida dos demais informantes
arrolados, tendo em vista já estar satisfeito com a prova produzida, no
que foi deferido, com a concordância da defesa, conforme requerimento
no termo de fls. 89 e 90 “in fine’”.
Na mesma audiência foram então tomados os depoimentos das tes
temunhas Inajá Fernando da Silva e Antônio Carlos de Freitas, arroladas
pela defensoria, que estando satisfeita com a prova produzida, requereu
a desistência do depoimento da testemunha arrolada Maria do Carmo
Leal Barbosa, no que foi deferido.
Ao terminar a audiência e ouvida a última testemunha de defesa, o
Órgão de Ministério Público pediu a palavra, pela ordem, e para maior
celeridade processual, uma vez satisfeito com a prova produzida e a nor
malidade do feito, requereu a dispensa do prazo e das diligências que lhe
são assegurados pelo artigo 499 do Código de Processo Penal c uma vez
com a concordância do defensor do réu, proferir suas razões finais, ü no
bre patrono do acusado então usou da palavra dizendo-se satisfeito com a
prova produzida e requerendo também a dispensa do prazo do artigo 499
do CPP, pelos mesmos motivos da Promotoria e por não ler diligências
a requerer, se reservando no entanto a apresentar suas conclusões após
as razões do Ministério Público e no prazo que a lei lhe concede, tendo
sido deferido o requerimento das partes, considerando não somente o
direito da defensoria bem como pelo motivo de seu patrono residir cm
Comarca distante.
A Promotoria passou então a proferir suas razões finais na forma
que lhe foi concedida e em síntese considerando provados os fatos arti
culados na denúncia, bem como as circunstâncias do delito c análise das
provas produzidas pediu a sua condenação nos termos da capitulação
da ação penal observando-se o aumento de pena contido no artigo 226
inc. Ill do Código Penal Brasileiro, considerando ser o réu casado, não
podendo reparar a infração.
Em seu mérito derradeiro, o ilustre advogado do réu se esforça
para demonstrar o momento de fraqueza de seu constituinte, fazendo
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menção a contradições nos depoimentos c apela com emoção para o lado
humano deste Julgador, tendo em vista o preço familiar já pago pelo réu
e se esforçando para descaracterizar a violência do ato, que não deixou
marcas, requerendo por fim a absolvição do réu ou cm caso de condena
ção, que se aplique a pena mínima diminuída de um terço concedendolhe sursis, tendo em vista a idade c necessidade do réu.
Eis o relato em síntese do que ocorreu no processo. Passo a analisar,
avaliar e decidir.
A autoria, apesar da versão defensiva, é confessada. A materialidade
é patente nos laudos médicos e na palavra do réu e testemunhas. Pelo
estado de deficiência física c mental da vítima c situação civil do réu,
o crime foi caracterizado e provado. Não fosse a necessidade de apre
ciação das provas o relatório desta sentença já fundamentaria a decisão.
Diz o artigo 215 do Código Penal:
“CONSTRANGER MULHER A CONJUNÇÃO CARNAL MEDI
ANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
PENA: RECLUSÃO, DE TRÊS A OITO ANOS.
Reza o artigo 224 letras "B" c “C” do mesmo diploma:
“PRESUME-SE A VIOLÊNCIA, SE A VITIMA,
B)

Ú ALIENADA OU DÉBIL MENTAL, E O AGENTE CONHE
CIA ESTA CIRCUNSTÂNCIA.
C) NÃO PODE, POR QUALQUER OUTRA CAUSA, OFERECER
RESISTÊNCIA.
Acrescenta o artigo 226 inc. Ill da lei penal:

“A PENA É AUMENTADA DE QUARTA PARTE":
I) ...
II) ...
Ill) SE O AGENTE É CASADO.
Trata-se o réu de um vigilante noturno que presta serviços no prédio
do escritório regional da EMATER/PE nesta cidade, atualmente com
59 anos de idade e contava com 58 quando da prática do delito, CASA
DO, pai de família com quem vive e reside.
A vítima, solteira, com 25 anos de idade, vive e reside na casa
c sob dependência de seus pais Manoel Pereira Chaves e Rosa Cristóvão
dos Santos, débil mental e paraplégiea que de acordo com o auto de
exame de sanidade de fls. 25, “SOFRE DE COMPROMETIMENTO
MENTAL COM PROFUNDO RETARDAMENTO PSÍQUICO ALÉM
DE UM QUADRO PARAPLÉGICO, INC AP AGITANDO-A PARA
QUALQUER REAÇÃO DE DEFESA PESSOAL A QUALQUER TIPO
DE AGRESSÃO FÍSICA." ÀS fls. 27 consta fotografia da vítima em
uma cadeira de rodas, ladeada por seus pais que dá conta do que foi
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visto cm Iodas as audiências cm que a vítima foi trazida por seus pais.
Vê-se na fotografia com clareza o estado da vítima sem necessidade de
perícia.
“O CRIME COMO DELITO"
Trata-se de delito contra os costumes previsto no artigo 215. capí
tulo I do Título VI do Código Penal Brasileiro, especificamente, o crime
de ESTUPRO em que o objeto jurídico c a liberdade sexual da mulher.
O seu núcleo é “CONSTRANGER”’ (FORÇAR, COMPELIR, OBRI
GAR) a vítima, seja ela menor ou maior, virgem ou não, honesta ou
prostituta, sã ou alienada. O CONSTRANGIMENTO visa a "CONÍUNÇAO CARNAL”, isto é, a união sexual, a cópula vagínica. É im
prescindível que haja a introdução do Órgão copulador do agente na
vagina da vítima, à força, sem o assentimento ou entendimento desta e
daí a presunção legal de VIOLÊNCIA contra o dissenso da vítima. O
fundamento da ficção legal de violência é a "INNOCENT1A CONS1LI1
do sujeito passivo, ou seja, a sua completa insciência em relação aos fatos
sexuais, de modo que não se pode dar valor algum ao seu consentimento.
O ESTUPRO, na definição de Ribeiro Pontes (in decisões em ma
téria criminal — Florianópolis — 1940), é o ato pelo qual o indivíduo
abusa de seus recursos físicos ou mentais para, por meio de violência,
conseguir ter conjunção carnal com uma mulher. O seu tipo subjetivo é
o DOLO ESPECIFICO e o seu elemento subjetivo do tipo é o fim espe
cial de agir. Não há forma culposa. Dos crimes contra o costume é o
mais repugnante, pois atenta contra a liberdade da consciência íntima,
que tem na sua livre disposição física, um atentado de força à disposição
de consciência. Não é apenas uma violação legal mas antes de tudo
uma violência ao direito mais sagrado à liberdade íntima, que causa
indignação. No estupro a mulher é subjugada, "VIOLATA NON DOMITA”, na frase do poeta italiano assinalada por VIVEIROS DE CAS
TRO, autoridade indiscutível cm crimes sexuais cm sua obra (Os delitos
contra a honra da mulher — Rio — 1956).
Tão repugnante que é, decidiu o Tribunal dc Justiça de São Paulo
na apelação n.° 140.655, publicada na Revista dos Tribunais 545/545,
que na aplicação da pena, descabe a agravante do motivo torpe (art.
61, inc. II, alínea “A” do CPB com a redação dada pela lei 7.209/85,
pois ela já integra o próprio artigo 215. O estupro, pois, já c, por si só,
torpe.
O crime de estupro, ou violência carnal, é previsto em quase todas
as legislações, e severamente punido, inclusive na soviética. Entende-se
por violência, ensina AFRÂNIO PEIXOTO (Elementos de medicina
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legal — Rio — 1910) não só o emprego da força como o de meios que
privem a mulher de suas faculdades psíquicas ou que a coloquem na
impossibilidade de resistir c defender-se. Á resistência da vítima deve
ser real, sendo que PUGLIA adverte que nesta hipótese o Juiz deverá
levar em consideração a idade, o estado de saude ou de forças, o tem
peramento da vítima e todas as circunstâncias especiais do fato.
“A PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA"
Tratando dos crimes sexuais, sempre se tem admitido, ao lado da
violência real, a violência ficla, presumida ou indutiva. As condições
dessa presunção resultam ou da idade da vítima, — variável nas legis
lações — da incapacidade de resistência por doença mental, ou dessa
incapacidade por quaisquer outras causas.
Daí MANZINI doutrinar, acerladamente, que:
“O VERDADEIRO CRITÉRIO DA LEI, LÍMPIDO E POSITIVO,
É ESTE: ESSA IMPOE A CADA UM OU A DETERMINADAS
PESSOAS UM DEVER ABSOLUTO DE ABSTENÇÃO DE CON
JUNÇÃO CARNAL COM AQUELAS PESSOAS QUE A PRÓ
PRIA LEI TUTELA, E QUE. IMPLICITAMENTE, CONSIDERA
CARNALMENTE INVIOLÁVEIS, AINDA QUE CONS1NTAM”.
Nos crimes contra a liberdade sexual, a violência é presumida
quando:
1. A vítima não é maior de 14 anos;
2. A vítima é alienada ou débil mental, conhecendo o agente essa
circunstância: e
3. Quando a vítima não pode, por qualquer outra causa, oferecer
resistência.
Nos dois últimos casos, que mais interessam á apreciação desta ação,
presume-se a violência se a vítima é alienada ou débil mental, necessário
sendo para a incriminação, em cada caso concreto, que o agente tenha
conhecimento dessa circunstância.
Alienado, de ALIENUS, alheio, de ALIUS, outro, é o indivíduo
alheio ao seu meio social, outro que os indivíduos que o cercam, segundo
Prof. Afrânio Peixoto (í/i Elementos de medicina legal — Rio — 1910).
ALIENAÇÃO MENTAL é o conjunto de estados patológicos em
que perturbações mentais apresentam um caráter anti-social.
A DEBILIDADE MENTAL, a idiotia e a imbecilidade são distúrr
bios de evolução cerebral durante a concepção ou nos primeiros anos
de vida, acompanhados de numerosas anomalias somáticas, produzindo
um déficit intelectual considerável no decorrer da vida, segundo o tipo
clínico estudado.
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A violência é ainda presumida sc a vítima não pode, por qualquer
outra causa, oferecer resistência, seja esta resultante de casos mórbidos
(enfermidade, grave debilidade orgânica, paralisia, etc.) ou especiais con
dições físicas (como quando o sujeito passivo é um indefeso, um alei
jado ou se encontra tolhido de movimentos).
“O INC. Ill DO ARTIGO 226 DO CPB"
A razão do aumento da pena, se o agente c casado, resulta de que
este não pode, como o homem solteiro, viúvo ou divorciado, resgatar
a sua falta pelo casamento. Há a impossibilidade de reparação do mal,
em virtude do estado civil do autor do crime.
“OS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME"
Os fatos estão na evidência das circunstâncias do delito descrito
__depoimentos
das pessoas arroladas pelo Ministério Público, bem como
nos
no interrogatório do réu e no depoimento das testemunhas arroladas
pela defesa, que não negaram c foram mais além. ao dizerem que tinham
conhecimento do fato que lhes foi narrado pelo próprio acusado, dando
apenas, um deles, a versão de que o réu estaria bêbado e não saberia
o que teria ocorrido.
Apesar de todos os depoimentos levarem a confirmar o lato crimi
noso, as pessoas arroladas pela defesa limitaram-se a dizer o que ouviram
do próprio réu.
Resta pois a prova material, as circunstâncias, a palavra do acusa
do no interrogatório c as pessoas arroladas pelo Ministério Público e pela
defesa, especialmcnte as da Promotoria, que reputo como de valiosa coe
rência na descrição, sequência de idéias e isenção de paixões.
O réu é comprovadamentc casado c vive com a família.
A vítima, segundo os laudos médicos acostados ao inquérito policial,
é mentalmente comprometida e fisicamente paraplégica. O réu tinha
conhecimento desses fatos, pois era vizinho seu e as duas famílias se
conheciam e se freqüentavam.
Pelas circunstâncias, ao praticar um ato sexual com uma peâsoa men
talmente debilitada e paraplégica, o réu praticou uma violência, por
presunção de dissenso da vítima, tendo conhecimento de seu estado men
tal e esta não ofereceu reação em virtude de sua incapacidade física.
Segundo a prova testemunhai, coerente e sem contradição a vítima
se dirigiu à casa do réu, como sempre fazia, e lá, ao entrar, deparou
com este deitado sem camisa no quarto lhe acenando com uma nota de
Cr$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros) juntada aos autos. A vítima, que
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conhecia dinheiro e sabia que com ele comprava balas, foi ao encontro
do réu para pegar a nota c este aproveitou-se da oportunidade, fechou
a porta, arriou as calças e levou a vítima à cama, colocando-lhe a mão
na boca e baixou-lhe as calças e penetrou-lhe com seu membro varonil
saciando seus instintos. Aliás é nesse aspecto a única divergência, quando
o réu e uma de suas testemunhas que narrou o que ouviu do próprio
réu dissera que estava bêbado, não se lembrava de nada, mas a vítima
é que lhe atacou e quando acordara lhe falaram que ele houvera estu
prado a vítima mas que não se lembraria, versão esta rejeitada pelas pró
prias evidências dos fatos. Continuando portanto a versão das testemu
nhas, ao terminar o seu animalesco coito, que nas palavras da vítima
— “LEVANTOU SUAS PERNAS E COLOCOU UM NEGÓCIO. DURO
EM SUA VACINA QUE SENTIU GRANDE DOR” —, o acusado ves
tiu a roupa da vítima c esta foi embora se arrastando e deixando o rastro
de sangue por onde passava quando a comadre MARIQU1NHA foi chamar a mae da vítima. A paraplégica estava muito nervosa, sangrando
c com uma das mãos fechada com o dinheiro dado pelo réu. A esposa
do acusado foi vista logo a seguir, pálida, lavando o sangue derramado
e dizendo não saber o que havia acontecido, pois realmente não estava
em casa.
Essa a versão das testemunhas arroladas pela Promotoria e que me
pareceu mais coerente em contraste com a contradição defensiva do. réu
cm seu interrogatório.
A prova arrolada pela defesa não divergiu da versão criminosa.
A testemunha Inajá Fernando da Silva confirmou o crime em todos os
seus aspectos, apenas testemunhando com muita propriedade o bom com
portamento do réu no trabalho, onde ele tinha conhecimento, pois tam
bém trabalha no escritório Regional da EM ATER/PE nesta cidade. A
testemunha Antônio Carlos de Freitas ainda se aventurou a criar uma
fantasia defensiva contraditória mas ressalvando que fora o próprio acusa
do quem lhe contara, para não falar que o réu lhe falara anteriormente
que a vítima lhe procurava mas nunca manifestou a intenção de praticar
sexo com ela. A simples menção a esse fato demonstra claramente a
intenção dolosa contra a vítima, ele já pensava no que fazer e já preme
ditava a sua ação, arquitetando o seu plano visando saciar seus instintos
se aproveitando do dissenso da vítima, da sua situação de 'paraplégica
em não oferecer resistência e de sua superioridade masculina, aprovei
tando-se de que a vítima em sendo sua vizinha c costumava frequentar
sua casa e conhecia dinheiro, que servia para comprar balas e chicletes,
disso o réu se aproveitou.
Não vislumbro controvérsias no bojo dos autos. Pelo contrário,
entendo coerentes os depoimentos das testemunhas e os julgo de real
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valor e importância em cotejo com a evidência e encontro das demais
provas produzidas. Isento de paixões, vejo neles o desejo de justiça.
julgo também de elevada importância a colocação final do ilustre
patrono do réu cm suas conclusões finais. Ouso transcrever alguns tre
chos para ilustração:
“. .. pois acreditamos que todo ser humano tem seu momento de
fraqueza, aí um minuto de loucura, praticando portanto um ato
abominável”.
“Consciente está a defesa de que o réu já pagara preço muito
alto...”
‘‘... entendendo que deve condenar o acusado, REQUEREMOS
que o faça no artigo 213 do CPB, atribuindo ao acusado a pena mí
nima prevista no artigo diminuída de um terço. .. e concedendolhe sursis."
Essas foram as palavras que desfecharam as razões finais da defensoria, de um patrono bravo mas sensato, diante da torpeza de um
crime repugnável e de árdua defesa Subjetivamente, o próprio advogado
admitiu o crime e suas circunstâncias e pediu o abrandamento da apli
cação da pena.
Tenho pois por provada a denúncia c mais não me cabe a não
ser aplicar a punição legal, que considerando todos os requisitos do
crime, circunstâncias do crime, personalidade c intensidade do dolo do
agente, o estado de debilidade física e dissenso mental da vítima, a tor
peza e repugnância do delito, entendo que a pena deverá ser aplicada
além do mínimo legal, apesar de não ser exacerbada face à primariedade
do réu. mas aumentada em razão de seu estado de casado que o im
possibilita das condições para reparar o dano físico, moral e contrário
à lei e aos costumes.
Não vejo circunstância que atenue a pena, pois a única aplicável
esbarra na razão de que o réu confessou o fato, mas lhe ofereceu ver
são diversa e contraditória, chegando mesmo a inverter a autoria, entendo
pois, que em assim sendo, a confissão não foi espontânea, foi sim ardi
losamente dolosa na proporção em que a sua consciência não lhe permi
tiu negar o fato mas criou circunstância diferente para dar a impressão
de vítima, como disse, invertendo a autoria.
Resta, pois, aplicar a punição, que é a pena de reclusão e pena em
nosso país, que não tem estrutura de recuperar criminoso nenhum, é
pena. Tem o espírito dc punir, dc castigar, dc apenar. De fazer, de
compelir a pagar por um erro. A penalogia deveria ter, com efeito,
mais importância que a criminologia, pois a sua hesitação, lentidão ou
falta geram a certeza da impunidade e incentivo ao crime e antes de
cortar o mal pela raiz, eslimula-o, levando e transformando criminosos
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eventuais cm criminosos natos e, nessa escola, a crimes e mais crimes
cada vez mais bárbaros, sem explicações. Isto é o retrato deste caso em
que o réu é primário c bem conceituado em seu meio, mas capaz de um
desvio de comportamento incontrolável que o leva à barbárie.
Do exposto, julgo procedente por inteiro a denúncia, devidamente
provada e em consequência CONDENO ALFREDO CASSIMIRG DA
SILVA, devidamente qualificado no relatório desta sentença, nos termos
do artigo 21 > c.c. o artigo 224 do CPU à pena de quatro anos de reclu
são e a aumento da quarta parte nos termos do inciso III do artigo 226
e a torno definitiva em cinco anos de reclusão a ser cumprida cm regime
semi-aberto em penitenciária designada pela SUSIPE.
Tendo em vista todos os fatos aqui expostos, entendo necessária a
prisão do apenado, negando-lhe os benefícios da lei 5 941 de apelar em
liberdade. Expeça-se incontinenti o mandado de prisão.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se desta decisão o Órgão do Mi
nistério Público, o réu e a parte ofendida.
Expeça-se precatória com o inteiro teor da decisão desta sentença
à Comarca de Ouricuri para intimação do defensor do réu.
Não havendo recurso, e com o trânsito cm julgado, preencha-se o
B.l. e expeça-se a competente carta de guia encaminhando o apenado
à Penitenciária.
No mais cumpra o escrivão o seu regimento.
Surubim-Pe., 17 de outubro de 1986
FERNANDO CERQUEIRA NOBERTO DOS SANTOS
Juiz de Direito
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Comarca de
Rio das Flores
Proc. 4.676

ESTUPRO COM PRESUNÇÃO DE VIO
LÊNCIA — Para uma condenação é insu
ficiente apenas a palavra da vítima, quan
do todas as circunstâncias favorecem o
acusado.
(Sentença cio fuiz de Direito José Roberto
Cabral)

(OÃO CARLOS VIEIRA DA SILVA foi dado como incurso nas
penas do artigo 213 c/c 224, alínea “a”, do Cód. Penal, porque," se
gundo a douta peça vestibular, ‘‘cm 18 de janeiro do corrente ano, por
volta das 10:00 horas, na Fazenda Santa Rita — estrada Sebastião La
cerda, nesta cidade, o denunciado após adentrar no interior da resi
dência da ofendida Ivanuzia Gonçalves da Silva compeliu esta a manter
consigo conjunção carnal.” Segundo, ainda, a denúncia, o denunciado,
sabendo que os pais da ofendida, uma menor recatada e honesta com
apenas 13 anos de idade (cf. fls. 6), estavam ausentes, dirigiu-se à refe
rida residência e ardilosamente, depois de carícias, manteve relação
sexual com a mesma, desvirginando-a, conforme auto de exame de corpo
de delito de fls. 22.
O acriminado foi regularmente citado (fls. 36-v1?).
No interrogatório de fls. 37/37-v.°, o denunciado negou a autoria
do fato descrito na denúncia, confirmando apenas ter estado na casa da
ofendida, no dia c hora dos fatos. Negou o acusado ter mantido relações
sexuais com a vítima, ao mesmo tempo cm que afirmou que a vítima
era do tipo namoradeira, muito saída e ‘‘pra frente”. Não imputou a
relação sexual da qual adveio a gravidez da vítima a pessoa certa e
determinada.
Defesa prévia às fls. 38, sem rol de testemunhas.
Às fls. 42/5, inquiriram-se a vítima e as testemunhas arroladas na
denúncia.
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A ofendida, às perguntas deste Juiz e das. partes respondeu, cm
resumo:
"que não chegou a namorar com o acusado c nem mesmo tinha laços
de amizade com ele; que, o acusado chegou e foram para a sala
onde passaram a conversar; que, em dado momento, sem qualquer
promes. a de casamento, sem reação contrária por parte da ofen
dida, mantiveram os mesmos relações sexuais... que à época dos
fatos a declarante namorava Ailton, irmão do acusado... que o
namoro da declarante com o irmão do acusado estava firme.. . que
no dia e hora dos fatos cerca de cinco irmãos da declarante se en
contravam brincando no terreiro da casa; que, apesar disso, a declarante não teve receio algum de seus irmãos chegarem e flagrarem
o casal, Sendo certo que a declarante sabia que seus pais só viriam
à noite; que não saía muito e antes de Ailton teve três namorados,
Luiz Carlos, Mauri e Luiz Carlos”.
O pai da ofendida, às fls. 43, afirmou:
"que desde o início suspeitava do acusado, isto pela maneira com
que loão Carlos olhava a sua filha. . . que, tomando conhecimento
do fato, o declarante teve uma conversa com a mãe, pai e o próprio
acusado, tendo este na ocasião negado terminantemente o fato”.
Por sua vez, as testemunhas Otácio Cândido de Oliveira e Lídio
Andrade (fls. 44/5) afirmam nunca terem visto a ofendida a namorar,
tratando-se de uma moça quieta c que, nem por ouvir dizer, sabem quem
teria sido o responsável pela gravidez da vítima.
As parles deixaram de requerer diligências. (Fls. 46-vP-47)
Em alegações finais, o digno Promotor de lustiça, após afirmar pro
vada a materialidade e entender que não resta dúvida alguma a respeito
da autoria, e que o acusado não provou que obrou com erro plenamente
justificável e que a vítima aparentava mais idade ou era dissoluta, plei
teou a sua condenação nos termos da denúncia. (Fls. 49/51)
Por sua vez, a Ilustre Defensora Pública, após lançar dúvidas sobre
os depoimentos da vítima, de fls. 10 e 42, dizer que o denunciado desde
o início negou a autoria, não se podendo tomar por base para julgá-lo
apenas as palavras da vítima, opina por sua absolvição, ex-vi do "in
dubio pro rco”.
Conclusos os autos, este Magistrado, valendo-se da faculdade pre
vista no art. 502 do CPP, determinou que fossem ouvidas três testemu
nhas referidas (fls. 55).
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Ailton Vieira da Silva, (fls. 58), irmão do denunciado, confirmou
ter sido namorado da vítima, tendo rompido o namoro após ouvir dizer
que ela estava grávida. Disse, ainda, que nunca manteve relação sexual
com a mesma, moça namoradeira, que antes de morar em Lacerda, mo
rava em Vassouras; que a vítima aparentava ter uns dezoito anos ou
mais...”
Já Roberto Carlos Gonçalves da Silva, de 16 anos de idade, irmão
da ofendida e ouc se encontrava na residência dos pais no dia e hora
dos fatos alegados na denúncia, disse perante este Juiz:
“que o acusado tinha o hábito de frequentar a casa dos pais do dcclarante; que, o declarante e seu irmão almoçaram fora da casa,
enquanto o acusado o fez no interior da residência, onde. inclusive,
se encontrava a vítima: que, sua irmã cada dia namorava um rapaz;
que, Ivanuzia namorava escondido, isto é, sem o consentimento do
pai; que, no dia dos fatos o declarante não notou nada de anormal
no interior da casa, no momento cm que lá se encontrava o acusado;
que, após trabalhar o declarante retornou a casa e em lá chegando
nada notou de anormal; que, Ivanuzia, em Vassouras não era de
namorar, mas aqui em Lacerda passou a fazê-lo com frequência. . ."
Às fls. 61, certificado está não possuir o acusado antecedentes
criminais na Comarca.
Na data dc 11 do corrente me foram estes autos conclusos.
É o relatório.
D E C I DO.
O acusado, o lavrador João Carlos Vieira da Silva, de 24 anos de
idade, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 215 c/c 224.
“a” do Código Penal.
Diz o artigo 215 do aludido Código:
“CONSTRANGER MULHER A CONJUNÇÃO CARNAL, ME
DIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA”.
O artigo 224 dispõe que "Presume-se a violência:
a-quando a vítima não é maior de 14 anos".
A materialidade do delito se clarividência no auto de fls. 22.
A autoria, deita venia, não nos parece provada, com u certeza que
necessita o julgador para condenar alguém, sobretudo quando se apóia
exclusivamente nas palavras da vítima c o denunciado é trabalhador,
de bons antecedentes, primário e uma condenação nestas circunstâncias
o lançará nas grades de uma cadeia.
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Dula venia, o juízo da condenação ó o juízo da certeza. A dúvida
autoriza a absolvição, com base no “non liquet" ou nç> “in dubio pro reo”
já consagrado no inciso VI do artigo 386 do CPP.
Ao comentar o artigo 156 do CPP, que impõe o ônus da prova a
quem alega, diz MAGALHÃES NORONHA:
“A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio con
sagrado em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério
Público a prova do fato e da autoria: compete-lhe documentar a
existência concreta do tipo (ntilhnn crimen sine typo) c de sua
realização pelo acusado. Vê-se. pois. que o ônus da prova cabe às
partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena
c convincente, ao passo que para o acusado basta a dúvida”. (Curso
de Direito Proc. Penal. pág. Ô7)
Também FREDERICO MARQUES, citado por Magalhães Noronha,
entende que se "dúvida ficar no espírito do juiz a respeito da ilieitude
ou da reprobabilidade do falo típico, cumpre-lhe aplicar o “in dubio
pro reo" e absolver o acusado, na forma do artigo 386, n.° VI do CPP,
"por não haver prova suficiente para a condenação'.
Tão grave é a condenação de um inocente que NELSON HUN
GRIA, com a autoridade que lhe é peculiar, afirmava ser “preferível
deixar impune um culpado a condenar um inocente”.
Ouvi o acusado, a vítima e as testemunhas e não me convene!, Jala
venia. que os fatos tenham ocorrido conforme narra a denúncia.
Argumentar-se-á que sendo a vítima menor e não dissolula, deve-se
aplicar o disposto no artigo 224, alínea “a" do Cód. Penal.
Data venia. dita presunção, que já era relativa, dia a dia, com a
evolução dos costumes c a precocidade da juventude, deve ser aplicada
com certa reserva.
já afirmava MAGALHÃES NORONHA, em sua obra já citada e
isto em 1966, isto é, dezenove anos atrás que:
“Fundada, portanto, a presunção da violência em innocentia consilii
da ofendida, não nos parece científico, justo e humano tê-la como
absoluta, no sentido de não se admitir qualquer exceção".
Ora, Jala venia. nas circunstâncias em que alega a vítima a ocor
rência do estupro, mesmo que houvesse uma prova robusta de que o
acusado foi o responsável, data venia. fatalmente cairia a presunção
da violência, eis que a vítima, com seu depoimento, demonstrou sufi
ciente capacidade para não permitir a relação e pelo contrário, optou
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pela mesma, “sem qualquer reação contrária...” e sem "receio algum
de seus irmãos chegarem e flagrarem o casal, sendo certo que a declarattle sabia que seus pais só viriam à noite”, (grifos nossos)
Apesar de não dissoluta, entendo, s.m.j., que não i esta donzela,
que levou o legislador penal a estabelecer a presunção da alínea “a"
do artigo 224 do C.P. Os tempos passaram c a jovem dos dias de hoje,
da influência nefasta da televisão não pode ser equiparada à dos tempos
de outrora.
Neste sentido, tem sido julgado:
“A presunção de violência constante do item “a" do artigo 224
do CP é apenas relativa, conforme proclamado na doutrina e na juris
prudência. Assim sendo, não c de ser admitida quando foi a vítima quem
forçou, pela sugestão e tentação, o acusado a possuí-la" (RT-466/331)
“Não se configura o estupro, pela violência presumida, se a víti
ma, inobslante possuir menos de catorze anos de idade, tinha complei
ção suficiente para manter o congresso carnal, tomando a iniciativa na
consumação" 'RT-445 '387(TISP)
Por oportuno, cite-se a excelente ementa do voto vencido do Insigne Desembargador BANDEIRA STEELE, na Ap. Criminal n° 6065 de
Cantagalo:
"Ê iuris tantum a presunção de violência pela condiçãp etária a
que alude a alínea "a" do artigo 224 do C. Penal. Na espécie dos
autos, tal presunção é de se afastar cm face da prova coligida.
Menor que se revela uma experimentada na sexualidade. As dcclarações pela mesma prestadas na fase inquisitorial c na ação penal
sobre revelarem experiência do sexo. apresentam contradições que
lhe comprometem a credibilidade. Inocorrência in casu de innucentia consilii. A absolvição do réu-apelante se impunha, data ve
il ia, com fulcro no inciso III do art. 386 do CPP. (Ementário,
Vol. 3, pág. 349)
No caso dos autos, apesar da grande valia que se dá à palavra da
vítima nos crimes contra os costumes, sobretudo quando a ofendida é
moça honrada e recatada, a prova dos autos deixa intransponível dú
vida quanto à autoria.
Isto porque, apesar de moça honrada, era a ofendida moça namoradeira, segundo seu próprio irmão ROBERTO CARLOS (fls. 59), que
não hesitou em dizer: “que sua irmã cada dia namorava um rapaz; que
Ivanuzia namorava escondido, isto é, sem o consentimento do pai”.
Diante desta afirmação, idônea e sem qualquer interesse em bene
ficiar o denunciado e dita com a espontaneidade do jovem .irmão, poderse-ia garantir que o responsável pelo ato sexual que gerou a gravidez
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na vítima e que deu origem a este processo foi realmente o acriminado
|oão Carlos Vieira da Silva? Data venia. não.
Nos crimes contra os costumes, a prudência e a responsabilidade
do Magistrado devem se sobrepor a tudo, principalmente em casos como
o dos autos, onde a possibilidade de se condenar um inocente é por de
mais existente.
Ao examinarmos estes processos sempre nos lembramos das valiosas palavras do Insigne VIVEIROS DE CASTRO:
“Diante de acusações falsas, mais numerosas do que os verdadeiros
crimes, o magistrado que tiver bem lúcida a noção de sua respon
sabilidade, deve sempre adotar como norma de conduta as seguin
tes regras:
1) Confiar sempre aos especialistas mais competentes da cidade
onde residir a resolução de todas as questões médico-legais que
sugerirem no processo.
2) Dirigir com grande cuidado a instrução criminal, de modo a
ficar o fato bem esclarecido, tendo em muita atenção os prece
dentes do acusado, a vida e os hábitos da ofendida e de sua
família, a possibilidade de uma exploração (chantagem), ou de
uma vingança etc.
3) Estudar as provas assim colhidas, não à luz das regras dos praxistas, estreitas e acanhadas, mas com a penetração fina e sutil
de um psicólogo". (DELITOS CONTRA A HONRA DA MU
LHER. pág. 134/5).
Em face do exposto e a tudo o mais que dos autos consta por en
tender este Magistrado não haver prova suficiente da autoria, para fins
de condenação (art. 38b,VI) e por considerar, ainda, que mesmo que
tal ocorresse não constituiría o fato infração penal em face de ser rela
tiva a presunção da violência (386, 111), com fundamentos nos men
cionados dispositivos do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusa
do da imputação que a (ustiça Pública da Comarca lhe laz nestes autos.
Custas pelo Estado.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Rio das Flores (RJ), 13 de junho de 1985
IOSÊ ROBERTO CABRAL
I uiz de Direito
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I.

ESTUPRO COM PRESUNÇÃO DE VIO
LÊNCIA — Para uma condenação há que
se ler uma prova concreta, em lace das
circunstâncias da conduta.
(Sentença do )uiz de Direito Sérgio |erônimo Abreu da Silveira)

RELATORIO
Ação Penal movida pelo Ministério Público contra GERALDO
GALVÃO DOMINGOS, vulgo “lOAQUlM". qualificado a Jls. 41.
dando-o como incurso nas penas do art. 213, c.c. o art. 224. “a , ambos
do C.P., pela prática de estupro cometido contra a menor BEATRIZ
BUENO DOS SANTOS, com 12 anos de idade, conforme fato descrito
na denúncia de fls. 32/.32-V, verbis:
“O denunciado residia há quase um ano na casa dos pais da víti
ma, pois além de parente, era merecedor de toda a confiança da família.
Todavia, já há tempos, vinha traindo essa confiança, uma vez que. des
de dezembro do ano próximo passado, aproveitou-se da ausência dos
pais da menor Beatriz Bueno dos Santos e. com ela, sob ameaças, manteve congresso carnal. pela primeira vez. exigindo-lhe silêncio. Dando
sequência a sua atitude delituosa, outras vezes, sempre com ameaça,
obrigava a desditosa criança a satisfazer seus instintos bestiais. A ja
vítima, uma menina de 12 anos, temerosa das promessas do denunciado
c sem qualquer informação sobre sexo, nada revelou aos seus respon
sáveis. Porém, no dia 22 de fevereiro do ano em curso, por volta das
18 horas, o denunciado e a vítima estavam conversando e, repentina
mente, ficaram cm silêncio, o que despertou a atenção da mãe da vitima,
que foi verificar o que estava ocorrendo e, estupefacta, constatou que o
acusado, com uma faca na mão, estava deitado sobre Beatriz, na taipa
do fogão, buscava manter relações sexuais com ela. Descoberto c as
sustado, fugiu não mais voltando.
246

Tudo conforme representação, atestado de pobreza, a.c. delito de
fls. e fls. c demais provas do inquérito policial junto."
Representação a fls. 3, atestado de pobreza a fls. 28, a.c.d. a fls.
15/14-v e antecedentes criminais a fls. 51.
A denúncia foi recebida pelo despacho de fls. 53, no qual loi de
signada data para interrogatório e determinada a citação do acusado
por edital, o que ocorreu conforme constam de fls. 34 e 35.
Entretanto, o réu não acudiu ao chamamento da maneira como lhe
foi feita, razão pela qual lhe foi decretada a revelia c nomeado defen
sor dativo para apresentação das alegações preliminares {fls. 37).
A defesa nada acrescentou a seu favor, reservando suas manifesta
ções para alegações finais, arrolando, contudo, testemunhas (fls. 38).
Porém, antes de se proceder a audiência de instrução criminal, o
réu compareceu espontaneamente para interrogatório, negando a imputação que lhe foi feita na denúncia (fls. 41 c 42), sendo, naquela ocasião,
revogada a decretação da revelia e concedido novo prazo para defesa
ou ratificação daquela já apresentada a fls. 38.
A fls. 44, o acusado nada de novo manifestou a seu favor, limitandose a arrolar outras novas testemunhas.
A nulidade da citação do acusado, não argüida — feita por edital,
sem que antes fosse tentada por mandado ou precatória, pois o réu é
conhecido c possui endereço certo (fls. 12) — foi convalidada pelo
seu comparecimento espontâneo para interrogatório (fls. 41/42) e ne
nhum prejuízo lhe trouxe, haja vista a revogação da revelia c concessão
de novo prazo para defesa.
A fls. 56/57 houve pedido de assistência por parte do representante
da vítima, tendo sido deferido com a concordância expressa do M.P.
(fls. 56-v) e, facultadas novas diligências (fls. 74), as partes nada reque
reram (fls. 79. 80 e 81).
Em razões finais, o Ministério Público (fls. 87 e 88) e a assistência
(fls. 82/85) pediram a condenação do acusado e, este, propugnou por
sua absolvição (fls. 90/105).
E o relatório.
II.

FUNDAMENTAÇÃO

Tudo bem visto e examinado, passo a decidir:
Trata-se de ação penal pública condicionaua — iniciada por re
presentação do pai da vítima, menor de 12 anos de idade, consioerados
pobres no sentido legal cm razao dos atestados de fls. 28 — denunciando
o acusado pela pratica de crime de estupro com violência presumida
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(art. 213, C.C. o art. 224, "a", ambos do C.P.), ocorrida a 22 de levereiro de 1985.
Para que exista o crime de estupro (art. 213, C.P.) é necessário o
coito vagímeo, isto é, a introdução do pênis na vagina da vitima e isto
não ocorrendo, quando muito poderá existir tentativa de estupro ou
atentado violento ao pudor.
No termo de representação (fls. 3) o requerente diz que o acusado
"tentou estuprar Beatriz Bueno dos Santos”; no relatório de ocorrência
policial (fls. ò) é narrado que “. . . segundo o solicitante, tentou estuprar
sua filha. .
a fls. 7-v, a vítima declara que “.. . o indiciado chegou
a rclar o pênis na vagina da declarante, mas não introduziu o membro
viril na mesma. . .” c "que antes disso, o indiciado jamais tentou alguma
a fls. 9-v, a mae
coisa com a declarante, sendo esta a primeira vez. .
da vítima declara que “o indiciado estava por cima da vítima sobre a
taipa do fogão de lenha, com uma faca em uma das mãos e com o pênis
na outra mao querendo introduzi-lo na vagina da rejerida menor...;
a fls. 10, o pai da menor, ratificando o teor da representação, diz que "a
faca utilizada pelo indiciado na tentativa de "estupro" foi trazida para
esta D.P. no dia 24/02/85. .
a fls. 21, o avô da vítima declara que
“no dia 22 de fevereiro, época em que o indiciado tentava manter re
lações sexuais com a vitima - ■
na denúncia (fls. 32) "... que o acusa
do, com uma faca na mão, estava deitado sobre Beatriz, na taipa do
fogão buscava manter relações sexuais com ela. Descoberto c assustado,
fugiu, não mais voltando"; e, no a.c.d. (fls. 14) é narrado que A pa
ciente não apresenta lesões externas e nenhum outro sinal de ler sofrido
violência. Ao exame ginecológico constataram hímen roto. cicatrizado,
defloramento antigo. Não havia sinais de esperma na cavidade vaginal.
Não havia sinais de escoriações." (grifei).
Os depoimentos c demais informações dos autos dão-me certeza de
que na data do fato narrado na representação c na denúncia (22/02/85)
o acusado não chegoú a ter conjunção carnal com a menor Beatriz, pois,
inclusive no a.c.d. não foram constatados vestígios de relação sexual re
centc (ausência de esperma e escoriações na mucosa vaginal).
Consoante os ensinamentos do saudoso Ministro Nelson Hungria, in
Comentários ao Código Penal, cd. Forense, vol. Vlll, pág. 126, n9 35,
4." edição, ano 1959,
"O estupro consuma-se com a immissio penis in vaginam. Basta
uma introdução parcial (que torne possível a cópula), e não é necessário o orgasmo ou a ejaculação. Não se faz mister o acaba
mento da cópula, com a immissio seminis. Se não há introdução do
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membro viril ou se ocorre o simples contato superficial dos órgãos
genilais, não poderá ser reconhecida senão a tentativa de estupro.
Assim, segundo a representação, denúncia e demais informações
constantes dos autos, quando muito poderia ter havido a tentativa de
estupro com violência presumida, mas, se difícil é a prova du estupro,
muito mais o é a da tentativa do mesmo delito.
As contradições dos depoimentos prestados pela vítima e sua genitora, tanto na fase do inquérito policial quanto da instrução criminal,
deixam dúvida se o réu realmentc tentou o crime que lhe foi imputado
na data de 22 de fevereiro de 1985.
O acusado, em interrogatório prestado espontaneamente (fls. 42)
declarou que antes daquela data já mantivera relações sexuais com a
vítima, mas negou firmemente as acusações que lhe foram atribuídas
na denúncia. Disse ainda que! quando da primeira vez que manteve
relações sexuais com a vítima, esta já não era mais virgem c que já
havia mantido contato com outra pessoa (Giovani de Tal), falo este
omitido e, posteriormente, negado pela vítima, porém, confirmado pela
testemunha c pelas testemunhas referidas.
Nelson Hungria (op. cit., pág. 127) diz que se deve tomar muito
mais cautela ao se perquirir a prova da tentativa de estupro, mesmo
quando há presunção de violência em razão da idade da vítima, pois,
para ele, a presunção é relativa (op. cit., pág. 259).
Os depoimentos prestados pelo acusado, testemunhas e testemunhas
referidas e cm acareação sempre foram coerentes, o mesmo não acon
tecendo com as declarações da vítima e seus pais, eivadas de contradi
ções, inclusive com relação ao local onde teria acontecido a suposta ten
tativa de estupro, pois. ora dizem ter ocorrido na taipa.do fogão de
lenha existente na cozinha, ora na cama dos pais da menor.
No depoimento de fls. 9 a mãe da vítima declarou que após a ten
tativa do estupro, ocorrida a 22/02/85, o acusado — então indiciado —
havia fugido, não mais retornando a sua residência (fato confirmado no
depoimento prestado em juízo a fls. 49), porém, no mesmo depoimento
prestado a fls. 49 esclarece que o acusado saiu de sua casa no dia 05
de março de 1985.
Como se não bastasse, o responsável pela menor valeu-se da ação
penal pública condicionada alegando estado de pobreza, contudo, 6 (seis)
meses depois (fls. 56/57) requereu lhe fosse permitido o ingresso no pro
cesso como assistente de acusação, contratando profissional de outra
cidade para acompanhar o feito, quando, para isso, sabe-se que são
necessários tempo e despesas de locomoção, logicamente exigidas pelo
profissional.
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Como arrumou dinheiro para isso?
A vítima, apesar de tenra idade, não deixa dúvida de que foi dcflorada por outro (há tempos, como diz o a.c.d.) c já possui certa ex
periência sexual, segundo os depoimentos colhidos na instrução criminal
c as contradições de seus depoimentos e de seus responsáveis não per
mitem que se lhes dêem confiança para configuração da tentativa de
estupro ou atentado violento ao pudor.
A denúncia deixa entrever que o fato ocorrido a 22 de fevereiro
de 1985 constitui crime continuado, quando diz que "Todavia, já há
tempos, vinha traindo essa confiança, uma vez que, desde dezembro
do ano próximo passado, aproveitou-se da ausência dos pais da menor
Beatriz Bueno dos Santos e, com ela, sob ameaças, manteve congresso
carnal, pela primeira vez, exigindo-lhe silêncio. Dando seqüência a sua
atitude delituosa, outras vezes, sempre com ameaça, obrigava a desditosa criança a satisfazer seus instintos bestiais. . .”.
Damásio de (esus, in Comentários ao Código Penal, Ed. Saraiva,
edição 1985, 2? volume, pág. 682, esclarece:
“Não se pode confundir delito continuado com delito repetido."
Mais acima, diz que:
“é insuficiente, para reconhecimento de continuidade, serem as in
frações da mesma espécie, obedecerem ao mesmo modus operand!
e serem próximas no tempo e no espaço. Para reconhecimento da
continuidade c indispensável que os delitos sejam perpetrados me
diante o aproveitamento das mesmas relações c oportunidades ou
com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva situação. Em
suma: é imprescindível que o infrator tenha agido num único con
texto ou em situações que se repetem ao longo de uma relação que
se prolongue no tempo. Nisto reside a essência da continuidade da
qual são sintomas, e nada mais que sintomas, as conexões espacial
e temporal e a homogeneidade do modus operandi.'
Na página seguinte (683), o grande mestre nos traz notícia sobre a
idéia da conexão temporal:
“Na conexão temporal (condição de tempo) a jurisprudência domi
nante nos tribunais de São Paulo exige que os crimes não tenham
sido cometidos em período superior a um mês (entre um e outro).”
Pelas explicações trazidas do mestre paulista, vemos que o fato nar
rado na denúncia não constitui crime continuado, pois a primeira rela
ção sexual (não provada) teria se consumado em dezembro de 1984,
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enquanto que a suposta tentativa de estupro ocorrera a 22 de fevereiro
de lL)85, portanto, dois (2) meses depois. Logo, não se trata dc crime
continuado.
O fato em julgamento é aquele ocorrido a 22 de fevereiro de lt)85,
não havendo prova de ter o acusado praticado o delito capitulado na
denúncia (art. 215 do C.P.) ou que convença ler o réu, pelo menos,
tentado o referido crime, diante de tanta contradição nos depoimentos
e não se pode julgar uma pessoa por atos pretéritos que estão fora da
demanda.
O Poder judiciário existe para distribuição da justiça e não para
acolher pretensões de sentimentos de revolta ou revanchismo.
Não pode também este juízo deixar passar despercebido o traba
lho despendido pelo nobre defensor dativo, Dr. Antônio Lisboa Gallo
que, honrando o compromisso e a gratuidade do cargo assumido, defen
deu ardorosamente o acusado.
Ill.

DECISÃO

Diante do exposto, não havendo prova de ter o réu praticado, em
22 de fevereiro de 1985, o crime de estupro (art. 215 do C.P.), que
lhe foi atribuído na denúncia e não existindo prova convincente de ter
o acusado, pelo menos, tentado o referido crime, com fundamento no
art. 586. II e VI, do C.P.P., JULGO IMPROCEDENTE a denúncia con
tra GERALDO GALVÃO DOMINGOS, vulgo "jOAQUlM”, qualifica
do a fls. 41. para ABSOLVE-LO do crime que lhe foi imputado.
Custas e taxa judiciária ex-lege.
Anote-se e comunique-se.
P.R.I..
Natércia, Mg., 19 de fevereiro de 1986
SÉRGIO IERÔNIMO ABREU DA SILVEIRA
259 luiz dc Direito Auxiliar, cm
exercício na Comarca de Natércia
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Comarca de
Ituiutaba — M. Gerais
Vara Criminal

EXERCÍCIO ILEGAL O A MEDICINA Delito não configurado. Curandeirismo.
Desclassificação negada. Absolvição do réu,
cujas intervenções espirituais caracteriza
vam, a toda evidência, conduta atípica em
matéria jurídico-penal.
(Sentença do |uiz de Direito Francisco José
Lopes de Albuquerque)

W.G.S., qualificado a fls. 02. foi denunciado como incurso nas sanções do art. 282 do C. Penal, sob a acusação de que, em 1977. o mesmo
se fixou nesta cidade “e. aqui. sem a necessária habilitação, nassou a
exercer ilegalmente a medicina, administrando remédios a inúmeras pessoas, inclusive fazendo operações espirituais”.
Recebida a denúncia, procedeu-se ao chamamento do R. por via
editalícia, face ao teor da certidão de fls. 19. Revel o Denunciado, deuse-lhe detensor dativo, o qual, regularmente intimado, apresentou delesa
prévia, expondo as razões pelas quais entendia ser o caso de imediato
arquivamento dos autos. Instruído o leito apenas com a inquirição das
testemunhas arroladas, na denúncia, as partes se manifestaram em alega
ções finais, oportunidade cm que o Dr. Promotor de Justiça veio plei
tear a desclassificação do crime capitulado na peça acusatória para a
figura delituosa do art. 284, II, do C. Penal. Por sua vez, o Dr. defen
sor colocou em realce o caráter humanitário da atividade empreendida
pelo Réu nesta Comarca, bem como a circunstância de que o mesmo não
exigia qualquer espécie de contraprestação pelas consultas realizadas,
nem prescrevia medicamentos às pessoas que o procuravam. Daí por
que não se pode acusá-lo de exercício ilegal da medicina e muito menos
de curandeirismo. Sua absolvição é. portanto, um imperativo de justiça.
Tudo visto e examinado, passo a decidir.
Preliminarmente, observo que o processo está em ordem e instruído
o quanto basta para a decisão final.
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Quanto ao mérito, dou pela improcedência do libelo inaugural,
diante do que retratam as provas carreadas para os autos.
Como bem salientou o digno representante do Ministério Público em
seu derradeiro pronunciamento, resultou provado "que o Réu não mi
nistrava qualquer remédio c nem praticava qualquer outro ato físico,
fazendo as suas ‘curas’ através da oração, da invocação do nome de
Deus".
Com efeito, parece-me fora de dúvida que o denunciado não chegou
a exercer ilegalmente, nesta cidade, a profissão de médico. Sua atividade
cingiu-se à orientação espiritual que ministrava, habitualmente, a um
sem número de pessoas que, acometidas de enfermidades diversas c, em
sua maioria, desenganadas pela medicina, a ele recorriam na esperança
de cura ou, pelo menos, de um lenitivo para o mal que as alligia.
Nem por isso, todavia, merece acolhida a pretensão condenatória
manifestada nas alegações finais da Promotoria, ao fundamento de que
resultou configurado, na espécie, o delito previsto no art. 284. II. do
C. Penal.
Figurando no rol dos crimes contra a saúde pública, o curandeirismo é incriminado pelo simples risco que a sua prática habitual represen
ta para a saúde das pessoas, na medida em que tende a afastá-las da
orientação médica adequada.
"A ratio essendi da punição dos curandeiros está justamente na
repressão do perigo que representa o desvio por eles propiciado, daque
les que deveríam buscar um médico, para uma consulta regular, entra
vando o processo de cura pelo retardamento, e tornando impossível, às
vezes, a recuneração da saúde". (Ac. un. da A.3 C. Crim. dc IA SP. in
JURISPRUDÊNCIA DO TA/SP. Azevedo I ranccschini. vol. 3. p. 288).
Não é este. a meu ver, o caso dos autos, pois ficou suficientemente
demonstrado que o Réu não se portava como um curandeiro vulgar,
que explora a boa fé das pessoas cm proveito próprio, atribuindo-se laculdades curativas extraordinárias. Ao contrário, tudo o que vieram in
formar as testemunhas a respeito do comportamento do Réu nesta cidade
o recomenda sobremodo, principalmente no que concerne à assistência
espiritual que, durante o período compreendido entre os meses de janeiro e março de 1977. W.G.S. prodigalizou a milhares de pessoas acometidas dc graves perturbações da saúde lísica e mental.
Nem se diga que, assim procedendo, o Réu chegou a comprometer
a incolumidade pública, subtraindo enfermos da ação da medicina. As
testemunhas J.L.P. e A.K.M., quando inquiridas pela autoridade policial,
fizeram expressa referência a recomendações que o Réu costumava diri
gir aos doentes que a ele recorriam, no sentido de convencê-los a pro
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curar um facultalivo ou prosseguir no tratamento médico a que antes
se submetiam.
Reinquirido em juízo, I.L.P. foi incisivo ao declarar que “a ati
vidade do acusado se limitava à orientação espiritual, sem qualquer
intervenção de natureza médica c sem qualquer interesse de lucro”,
acrescentando que “as pessoas eram atendidas cm conjunto, sem qual
quer preocupação de sigilo". Para a testemunha M.J., "a orientação que
o acusado dedicava a seus clientes não tinha a menor relação com o que
se pode entender como consulta médica".
Por sua vez, |.D.P. não hesitou cm afirmar, "de ciência própria,
que centenas de pessoas, portadoras de doenças diversas, foram exa
minadas c curadas pela ação espiritual do acusado", entre as quais
“um dos irmãos do depoenle".
A mesma testemunha revelou conhecer o fato “de ter o Réu feito
um curso de medicina até o terceiro ano, no Rio de Janeiro, sendo
que, segundo consta, o acusado interrompeu seus estudos porque foi
dado como portador de doença mental, quando, na verdade, apresen
tava as primeiras manifestações de mediunidade, desenvolvida poste
riormente graças à orientação do médium ‘Chico Xavier'. . .
Como se vê, o Réu nada fez para merecer uma condenação nela
prática de curandeirismo. Suas intervenções cspiriíuais não tipifica
ram, a meu sentir, o delito previsto no art. 284, II, do C. Penal, e
muito menos qualquer outra figura delituosa, caracterizando, antes,
uma conduta atípica sob o aspecto jurídico-pcnal. tal como a do pastor
cuja absolvição foi decretada pela l.a C. do TAC SP. em acórdão de
03-08-72, publicado no vol. 446 da Revista dos Tribunais com a se
guinte ementa:
CURANDEIRISMO — DELITO NÃO CONFIGURADO — AB
SOLVIÇÃO — “Sc a cura que o réu apregoava, para os males de
quem o procurava, era pedida comunitariamente, através de ora
ções, tal prática não configura o delito de curandeirismo, tendo
em vista a liberdade de culto assegurada pela Constituição. Não
tipifica curandeirismo a ação de quem, sem prescrever, ministrar,
fazer gestos, diagnosticar ou desviar pessoas da procura de assis
tência médica para cura de doenças, sem exigir propina limita-se,
misticamente, a pedir, comunitariamente, através de orações, alivio
para os alheios males", (pág. 414).
Merece transcrição, ainda, o que afirmou Bento de Faria sobre o
o curandeirismo praticado com “gestos, palavras ou qualquer outro
meio”. Segundo o autor, nessa definição “devem entender-sc todos os
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atos de fraude, praticados por indivíduos sem morai e sem qualquer
cultura, e que podem, assim agindo, prejudicar a saúde física ou men
tal de alguém, com ou sem remuneração... ' (C.P. BRASILEIRO, ed.
1959, vol. VI, pág. 297).
De outra feita, quando exercia o cargo de Procurador Geral da
República, assim se pronunciou o notável criminalista sobre a prática
do espiritismo com finalidades lucrativas:
"É meu pensar, porém, que o espiritismo, nas suas diversas conceiluações, segundo tenho notícia, como doutrina científica, sistema
filosófico ou crença religiosa, deve ser respeitado quem assim o pro
pagar ou professar apenas buscando demonstrações em proveito da
ciência, ou seja, orientado por objetivos dc filantropia. Apenas não
deve ser tolerado quando praticado para permitir o êxito da fraude, em
proveito próprio, ou cm prejuízo da saúde pública, cuja tutela incum
be. inquestionavelmente, ao Estado. Assim, qualquer sistema repressi
vo que não atenda a esse critério há de conculcar o direito de liberda
de, fazendo desaparecer o atributo essencial da vida dos cidadãos li
vres". (apue! Djalma Barreto, PARA PSICOLOGIA, CURAN DEI RISMO E LEI, cd. 1972. págs. 48/49).
Pelos fundamentos de fato c de direito que acabo de expor c
tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação penal para
absolver o Réu W.G.S. da imputação formulada na denúncia. Custas
pelos cofres públicos.
Oportunamente, cncaminhc-se o processo ao Egrégio Tribunal de
Alçada para o necessário reexame desta decisão, ex vi do art. 7- da
lei n." 1.521/51, sobrevenha ou não recurso voluntário da douta Promotoria.
P.R.I.
Iluiutaba, 23 de fevereiro de 1983
FRANCISCO IOSE LOPES DE ALBUQUERQUE
|uiz de Direito da 1“ Vara
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Comarca dc
Salvador - Bahia
2.° Tribunal do Júri
Proc. 298

HOMICÍDIO QUALIFICADO — Absolviçao. Julguda improcedente a denúncia,
por náo haver indício sujiciente de que os
réus sejam os autores do crime. (Art. 409
do Código de Processo Penal).
(Sentença do Juiz de Direito Moacyr Pitta

Lima)
1. O representante do Ministério Público, lastreado no inquérito
policial, ofereceu denúncia contra GERALDO PIRES DE AMORIM,
D1LSON TEIXEIRA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS CERQUEIRA e
LUIZ EAGUNDES BRAZ, devidamente qualificados nos autos, como
incursos os três primeiros nas sanções do artigo 121, combinado com
o artigo 25 do Código Penal, e o último como incurso nas sanções do ar
tigo 121. § 2.", 1. do Código Penal, sob a acusação de que os mesmos, no
dia 24 de janeiro de 1971, por volta das 19:00 horas, na Colônia Agrí
cola Lafaiete Coutinho, mais conhecida como Pedra Preta, assassinaram os indivíduos LUIZ CARLOS DOS SANTOS e JOS1AS S1LVESTRE DOS SANTOS.
Narra a peça inicial acusatória que os denunciados cm companhia
de mais de três centenas de marginais empreenderam uma fuga daquela
colônia corrccional, quando as vítimas foram trucidadas, em virtude
de serem informantes da polícia.
2. Recebida a denúncia e citados os réus para a ação penal, fo
ram efetuados os interrogatórios de Dilson Teixeira dos Santos e Luiz
Fagundes Braz, decretando-se a revelia dos demais. Com a nomeação
dos dignos advogados João de Melo Cruz, Tilson Santana e Jackson
Azevedo, para promoverem a defesa dos réus, foram oferecidas ale
gações preliminares. No sumário foram inquiridas as testemunhas arro
ladas na denúncia.
Em alegações finais, a douta promotoria pública e os ilustres advo
gados de defesa solicitaram a impronúncia dos denunciados.
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3. Vergonhosamente a Colônia de Pedra Preta ainda existe co
mo marco maior da ilegalidade estatal. Ê o campo de concentrarão onde
são recolhidos c custodiados, ã margem da lei, os miseráveis e despro
tegidos da sorte, ditos marginais. Sem a abertura de inquérito policial,
autoridades policiais, cometendo crime de responsabilidade, ao seu alvedrio penalizam aqueles que eles julgam irrecuperáveis, encaminhan
do-os para aquele antro de perniciosidade por tempo indeterminado,
sem qualquer valoração à liberdade humana, em nome. segundo eles,
da segurança pública, como se com a existência daquele antro execrá
vel, delitos deixassem de ocorrer e houvesse realisticamente segurança
para os membros da comunidade.
Nos idos de 1960, o insigne mestre IVAN AMERICANO DA
COSTA, na época Promotor Público desta Capital, ao oferecer denún
cia de um dos múltiplos crimes ocorridos naquela enxovia, com a par
ticipação de dois menores de vinte e um anos, salientava:
"A chamada COLÔNIA DE PEDRA PRETA, de proprieda
de do Estado, vive. de há muito, no regime da mais ostensiva ile
galidade.
Inaugurou-se ali, com ofensa aos mais sagrados direitos in
dividuais, um aberrante sistema penitenciário a que se submete,
sem prisão legalmentc ordenada e sem processo, uma legião de in
divíduos desamparados, a carpir as agruras e os tormentos do
mais desenfreado arbítrio policial. Parece que a juventude sem
assistência, nos limites da menoridade. além ou aquém da fronteira
da responsabilidade penal, mas perto dela. é a vítima inerme de
um mal conceituado PODER DE POLÍCIA, que infringindo a
Constituição e. mais exalamente, os §§ 2.,,, 20 e 27 do seu artigo
141. aprisiona tantos quantos se tornam suspeitos de criminalida
de e, obedecendo à lei do menor esforço, ao invés de abrir os in
quéritos indispensáveis, prefere segregar sumariamente do convívio
social os prováveis infratores, conduzindo-os, de um lance, ao
guante dos trabalhos forçados. A COLÔNIA DE PEDRA PRETA
é assim uma espécie de "ILHA DO DIABO” para cujos horrores
são transportados aqueles que a POLÍCIA onipotente, à revelia dos
órgãos judiciários, considera perniciosos à coletividade, a um su
perficial e despreocupado exame, sem atenção à complexidade do
problema bio-psicológico c legal, fazendo tabula rasa de todas as
normas jurídicas e de todos os imperativos da cultura humana.
Quando aquilo se podia transformar em uma verdadeira co
lônia agrícola, possibilitando a execução das medidas de segurança
previstas no artigo 88, § l.°, inciso III, do Código Penal, ou in257

corporar-se à própria PENITENCIÁRIA, a Administração Publica
teima obstinadamente, por falta dc uma orientação legalista, em
manter a vergonha dos prepotentes esquemas feudais de PEDRA
PRETA. Um comissário ou um delegado, mais seguramente um
preposto qualquer da Delegacia de Furtos e Roubos, investe-se na
disposição soberana de tripudiar sobre a liberdade alheia e decre
ta. dc ímpeto, por autêntica letlre de cachet, o internamento dc
um pobre coitado na fazenda maldita, onde a técnica persuasiva
de um DOM1NGÃO irá suprir, com os recursos do seu experi
mentado tirocínio, Iodas as deficiências legislativas e orgânicas do
Estado. Quando os incriminados não matam antes, na própria de
legacia, a fim de obter, com o processo, um meio que lhes obste
a remoção para aquele odiento reduto digno das evocações do século
dezoito, o resultado ainda é mais doloroso e confrangedor, como
o que se relata na presente denúncia."
4. Os subsídios colhidos nos autos revelam que na data aponta
da na denúncia existiam quase quinhentos homens recolhidos na Co
lônia de Pedra Preta, com seis componentes da Polícia Militar cuidando
da segurança, quando explodiu um motim, com completa danificação
do imóvel e fuga de quatrocentos e cinqüenta homens. Os policiais que
cuidavam da segurança informam que tiveram que esconder-se para ga
rantia e preservação de suas vidas, lendo cm vista a completa impossi
bilidade de controlar o motim.
Posteriormente verificou-se que os indivíduos apelidados de “Epi
lepsia” e "Mercedes” haviam sido assassinados, constando que os mes
mos se prestavam ao serviço de informantes da polícia.
Todas as testemunhas ouvidas no sumário são taxativas em infor
marem da completa impossibilidade de indicação dos autores do delito,
porquanto não assistiram quando as vítimas foram espancadas.
Os depoimentos testemunhais também esclarecem que os quinhen
tos homens recolhidos na Colônia viviam como animais e que as brutalidades e atrocidades ocorriam ali diuturnamente. Como feras huma
nas revoltaram-se c foi efetivado o motim visando à liberdade.
Não sabemos o que se revela mais grave no presente processo, se
o delito descrito na peca vestibular ou a existência daquela COLÔNIA,
onde com desrespeito a todos os princípios humanísticos prepostos po
liciais encaminhavam seres humanos, sem culpa formada, para uma con
vivência indigna e atroz.
Quantos indivíduos foram violentados sexualmente naquela casa
mantida pelo ESTADO? Quantos, por um deslize qualquer, foram para
ali conduzidos e revoltados transformaram-se em bandidos e deixaram
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de se recuperar por culpa do Estado? Quantos praticaram o delito de
homicídio para consecução de transferência para a Casa de Detenção, a
fim de fugir do sofrimento? A imprensa nesses longos anos foi farta
em lal noticiário.
Por culpa do ESTADO, quanta miséria e indignação!
5. A conclusão sentenciai à vista do conjunto probatório é o afaslamento do jus accusalionis, consoante requerimento da douta promotoria pública e dos ilustres advogados de defesa, para que os réus sejam
impronunciados, em virtude da impossibilidade de se nomear os indi
víduos que praticaram a ilicitude.
6. Entretanto se alguém pudesse ser pronunciado no presente pro
cesso e se isso fosse possível, a pronúncia seria contra o Estado, pelo
crime continuado que pratica, com a criação e manutenção às custas do
dinheiro público da famigerada c ignóbil COLÔNIA DE PEDRA PRE
TA, ou outro nome pomposo que se denomine.
7. Transcorridos quase vinte e cinco anos das observações colo
cadas com tanta oportunidade e devoção ao dever profissional pelo
culto mestre IVAN AMERICANO DA COSTA, que tristeza, dc lá para
cá, tendo ocorrido tantas transformações da nossa Capital, de tão res
peitáveis tradições, a COLÔNIA DE PEDRA PRETA, como herança
macabra, continua na mesma ilegalidade, custodiando indefesos e des
protegidos, sem que as autoridades maiores se sensibilizem no absurdo
que aquele antro representa para um ESTADO que, por ser grandioso,
não pode desprezar a CARTA MAGNA e o ordenamento jurídico, cm
nome dc uma falsa e enganosa SEGURANÇA PÚBLICA.
8. Aí está — escreve RUY — num enunciado singelo, nitidamen
te expresso o limite dos direitos c deveres mútuos entre o indivíduo e
os agentes da autoridade.
Esta resulta da lei c com ela coincide. Dc sorte que o funcionário,
transpondo o círculo da lei, ipso facto de sua autoridade se despiu. Não
é desde então um funcionário: é um delinquente. Resistir-lhe será mais
que o direito do homem livre: será em certos casos o seu dever. Eu
creio na lei, e não creio senão nela, mas na lei em sua verdade, cm sua
inteireza, cm seu espírito desinteressado, sem cumplicidade com as con
veniências dos amigos, nem capitulações ante as exigências do poder
(REVISTA JURÍDICA, Vol. XXI, RIO, 1921, p. 503).
9. Neste quadro de ilegalidade ostensiva, onde a garantia consti
tucional “NINGUÉM SERÁ PRESO SENÃO EM FLAGRANTE DELI
TO OU POR ORDEM ESCRITA DE AUTORIDADE COMPETEN
TE" não merece acatamento, estão as autoridades policiais que custo
diam indivíduos na COLÔNIA DE PEDRA PRETA sujeitas a sanções
259

administrativa, civil e penal, na forma disciplinada na Lei n.° 4.898. dc
9 de dezembro dc 1965.
10. No início da atual administração do eminente Governador
IOÃO DURVAL CARNEIRO, a imprensa noticiou com alarde que S.
Exa. iria dar um fim à famosa COLÔNIA DE PEDRA PRETA, no
entanto tal notícia infelizmente não foi verdadeira, c aquela providên
cia, que seria um marco indelével de respeito aos direitos humanos, co
locando o eficiente, probo c digno Governador no altar onde só se
sentam os magnânimos, não se efetivou, continuando a COLÔNIA DE
PEDRA PRETA servindo dc palco para cerceamento da liberdade de
muitos, que ao ali ingressarem nos dias de hoje, têm a cabeça raspada,
para uma melhor identificação dos seus algozes c as infelizes vítimas
ali permanecerão se o remédio heróico do habeas corpus não for im
petrado em seu favor.
11. Se fosse permitido a um modesto juiz dc primeiro grau. ao
invés de distribuir justiça, requerer ao primeiro magistrado do Estado,
cuja sensibilidade de espírito, senso de justiça e formação crista são dc
todos conhecidos, seria argumentado:
Senhor Governador, cm nome da “DECLARAÇÃO DOS DIREI
TOS DO HOMEM", em nome do respeito aos direitos humanos, cm
nome da lei constitucional e ordinária, em nome da equidade, da jus
tiça, da caridade e em nome dc DEUS, determine, com o poder que lhe
foi outorgado pelo povo, o FIM da COLÔNIA DE PEDRA PRETA,
pois muitos irmãos nossos já sofreram o holocausto naquela casa infer
nal. e V. EXA , tomando essa atitude generosa c altaneira, estaria senão
aos olhos dos homens, mas especialmente aos olhos de DEUS, cometendo
um ato de verdadeira FRATERNIDADE CRISTÃ, aliada a sua obriga
ção maior de primeiro magistrado do ESTADO em não contribuir para
uma ilegalidade, que choca, afronta e entristece qualquer pessoa que
tenha uma mínima formação jurídica c cristã.
12. Em uma parte da peça monumental escrita pelo sumo mestre
RUY BARBOSA, a respeito do julgamento de lesus. encontramos alguns
mandamentos que merecem a reflexão de todos, especialmente dos ma
gistrados:
"Mas. Herodes também não encontra por onde condenar a
lesus. e o mártir volta sem sentença de Herodes a Pilatos. que rei
tera ao povo o testemunho de intemerata pureza do justo. Era a
terceira vez que a magistratura romana a proclamava. “Nullam cau
sam invenio in homine ipso ex his. inquibus eum accusalis. O cla
mor da turba recrudesce. Mas. Pilatos não se desdiz. Da sua boca ir
rompe a quarta defesa de lesus: “Que mal fez ele?" Cresce o con260

flito. acastclam-sc as ondas populares. Enião o proconsul lhes per
gunta ainda: Crucificareis o vosso rei? A resposta da multidão em
grita foi o raio, que desarmou as evasivas de Pilatos: “Não conhe
cemos outro rei senão César”. A esta palavra o espectro de Tibério se ergueu no fundo da alma do governador da província romana,
ü monstro de Caprea, traído, consumido pela febre, crivado de
úlceras, gafado de lepra, entrelinha em atrocidades os seus últimos
dias. Traí-lo era perder-se. Incorrer perante ele na simples suspeita
de infidelidade era morrer. O escravo de César, apavorado, cedeu,
lavando as mãos cm presença do povo: “Sou inocente do sangue
deste justo”. E entregou-o aos crucificadores. Eis como procede a
justiça, que se não compromete. A história premiou dignamente
esse modelo de suprema covardia na justiça. Foi justamente sobre
a cabeça do pusilânime que recaiu antes de tudo em perpétua infâ
mia o sangue do justo.
De Annas a Herodes o julgamento de Cristo é o espelho de
todas as deserções da justiça, corrompido pelas facções, pelos dema
gogos e pelos governos. A sua fraqueza, a sua inconsciência, a sua
perversão moral crucificaram o Salvador, e continuam a crucificálo, ainda hoje, nos impérios c nas repúblicas, de cada vez que um
tribunal sofisma, tergiversa, recua, abdica. Foi como agitador do
povo e subversor das instituições que se imolou [esus. E, de cada
vez que há precisão de sacrificar um amigo do direito, um advogado
da verdade, um protetor dos indefesos, um apóstolo de idéias gene
rosas, um confessor da lei, um educador do povo, é esse, a ordem
pública, o pretexto, que renasce, para exeulpar as transações dos
juizes tíbios com os interesses do poder. Todos esses acreditam,
como Pôncio, salvar-se, lavando as mãos do sangue, que vão der
ramar, do atentado que vão cometer.
Medo, venalidade, paixão partidária, respeito pessoal, subser
viência, espírito conservador, interpretação restritiva, razão de Es
tado, interesse supremo, como quer que te chames, prevaricação
judiciária, não escaparás ao ferrete de Pilatos! O bom ladrão sal
vou-se. Mas não há salvação para o juiz covarde.” (A OBRA DE
RUY BARBOSA EM CRIMINOLOG1A E DIREITO CRIMINAI.,
RIO DE IANEIRO, 1949, p. 122).
13. A COLÔNIA DE PEDRA PRETA não presta qualquer cola
boração na recuperação do homem. Naquela enxovia já foram cometidos
todos os tipos de violências imagináveis. É a universidade para doutora
mento na prática de crimes. Não é desse modo simplista que se enfrenta
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uma criminalidade, com desprezo c ensinamentos científicos dos mais
abalisados.
Enquanto o sistema penitenciário dc nosso Estado não possui de
pendências adequadas para o cumprimento do regime de prisão alber
gue e prisão semi-aberta, já previstas em nossa legislação c melhor dis
ciplinadas na renovação dos Códigos, não se justifica que o Estado, com
um custo considerável, continue sustentando um órgão ineficiente e
ilegal, quando aquele imóvel poderia ser convenientemente aproveitado
para cumprimento dc penas nos regimes precitados, ou mesmo ser
transformado em um presídio feminino, com uma destinaçao útil e legal,
suprindo uma grande lacuna no nosso sistema penitenciário.
14. Campanhas e movimentos já foram promovidos pela imprensa
por Colendos órgãos do nosso Estado, do maior quilate c respeito
Ordem dos Advogados, Conselho Penitenciário, Câmara dc Vereadores
e Assembléia Legislativa, no sentido dc que se sepultasse a COLÔNIA
DE PEDRA PRETA, e, lamentavelmente, a falta de sensibilidade não
permitiu que apelos tão veementes, signilicativos c com tanta representatividade fossem auscultados para expurgar de uma vez por todas, do
organismo social, a ilegalidade, o escarmento, a enxovia e o antro abo
minável em que sempre se constituiu a COLÔNIA DE PEDRA PRL IA.
15. Por tais motivos, com fundamento no artigo 409 do Código dc
Processo Penal, julgo improcedente a denúncia, para impronunciar Ge
raldo Pires Amorim, Dilson Teixeira dos Santos, |osé Carlos Cerqueira
c Luiz Fagundes Braz da imputação formulada.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Salvador, 3 de outubro de 1984.
MOACYR PITTA LIMA
|uiz dc Direito
Presidente do 2.” Tribunal do ]úri — Salvador .— Bahia
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Comarca de
Três Rios - R)
Cartório Criminal

HOMICÍDIO QUALIFICADO — Decisão
de pronúncia. Elementos iníegralivos. A
questão do motivo lútil.
(Sentença do |uiz de Direito |osé Maria
Ferreira)

O Dr. Promotor de justiça desta Comarca denunciou os acusados
LUIZ MANUEL SENRA, JACY JOSÉ GALVÃO c SHEILA MACHA
DO COSTA, todos qualificados nos autos como incursos nas penas dos
artigos 121, § 2.", incisos I, II e IV, c/c art. 25. por duas vezes, obs. a
norma do artigo 51, todos do Código Penal, sendo que pesa ainda so
bre a terceira acusada a agravante da letra “í" inciso 11, do artigo
44, pertencente também ao mesmo diploma legal, eis que “No dia l.°
para 2 de fevereiro de 1984, em hora que não foi possível precisar, no
km 7 da antiga estrada Rio—Bahia, em frente à entrada da saibreira
da Piedade, de propriedade do Sr. Souto, em Areal, Ties Rios, os acusa
dos mancomunados, com a intenção de matar, desferiram contra as vítimas Fábio Caldararo Costa e Carlos Eduardo de Carvalho golpes de
instrumento contundente sobre suas cabeças, causando-lhes algumas das
lesões descritas nos laudos de Exames Cadavéricos de fls. 72 c 73, que
segundo sua natureza c sede foram a causa eficiente da morte das
mesmas. Dias antes, Jacy, segundo denunciado e a vítima Carlos Eduar
do de Carvalho foram contratados por Luizinho, primeiro acusado, tu
do com a anuência da terceira denunciada, para matarem a vítima Fá
bio Caldararo Costa, conforme comprova o Laudo de Exame Grafotécnico de fls. 55/56, constatando ser verdadeiro o bilhete de fls 57, es
crito pela vítima Carlos Eduardo de Carvalho, pouco antes de ser assas
sinada, que diz em sua íntegra o seguinte: "CASO EU MORRA, fui
contratado para matar um homem com laci da moto aquele que me
procurou aqui por 500 mil a mando do Luizinho de Areal. 01-02-84’;
e comprovante de depósito e caderneta de poupança do 2." acusado, de
Sentença conlirmadu pelo T|R|, julgando recurso oferecido pela defesa.
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fls. 55. no valor de Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzei
ros). O crime foi cometido à traição, de surpresa e mediante dissimula
ção de recurso que tornou impossível a defesa dos ofendidos, conforme
se depreende da própria trama, em que: primeiro, a vítima Carlos
Eduardo, que fazia parte do plano executor, foi morta, e segundo pela
maneira em que foram encontrados os cadáveres, totalmente carboniza
dos e calcinados, num lugar ermo. sem que fosse evidenciado qual
quer esboço de reação por parte dos assassinados, haja visto o Laudo
do local de mortes violentas dc fls. 61/62. ilustrado as fls. 65/68. Foi
o cerne do conluio a paixão abjeta do primeiro denunciado com a ter
ceira acusada, esta esposa da vítima Fábio, que em corolário resultou
na presente barbárie."
A denúncia veio informada pelo inquérito policial de fls. 6
uscjuc 91.
Laudo de exame do local, às fls 66/67. com fologramas dc fls.
68/75, Auto de exame cadavcrico de Fábio Caldararo Costa, às lis. 74
75 e de Carlos Eduardo de Carvalho, às fls. 77.
Luiz Manoel Senra foi interrogado às fls 108/v., jacy josé Galvão, às fls 109/v., e Sheila Machado da Costa, às fls 111/v., todos ne
gando as imputações que lhes são feitas.
Através despacho de fls. 115/v., deste juízo, foi revogada a de
cretação de prisão preventiva da acusada Sheila Machado da Costa.
Sob o patrocínio dc defensores constituídos, veio a defesa prévia
de Luiz às fls. 116, de Sheila às fls. 118 e de jacy às fls. 120, todos
arrolando testemunhas.
Em alegações finais, o M.P. pleiteia pela pronúncia dos réus, dc
conformidade com a denúncia.
As defesas dos acusados, por sua vez, requerem a impronúncia
dos mesmos, face a fragilidade das provas.
A seguir vieram qs autos conclusos para esta sentença de pronún
cia, impronúncia, desclassificação do delito ou absolvição sumária, como
preveem os artigos 408 a 411 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Esclarece a jurisprudência que "Não é preciso a certeza para a
pronúncia, bastando a presunção de responsabilidade." (Tribunal de jus
tiça de Minas Gerais, in Rev. Forense, Vol. 155/271; "Para a pronún
cia é necessário que haja prova convincente do crime c indícios sufi
cientes de autoria. É ela um ato provisório, não tendo por fim tornar
certa a responsabilidade do denunciado pelo fato criminoso apurado.
A pronúncia pressupõe, pelo menos, a opinião sobre quem seja o autor
do crime. Não é preciso a certeza, bastando o assentimento da mente.
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pela qual o |uiz se inclina pela acusação." (Tribunal de Justiça de Mi
nas Gerais, in Jurisprudência Mineira — Vol. 1/233).
A autoria ressalta-se pelos depoimentos testemunhais, tanto na fase
de inquérito, quanto perante este |uízo.
A materialidade acha-se positivada através dos laudos de Exame
Cadavérico (fls. 74/75 c 77) c laudo de Exame do local (fls. 66/67),
ilustrado com fologramas de fls. 68/73.
Não se pode julgar um delito sem compreendê-lo antes, princípio
de uma psicologia judiciária esse que nos faz entender que o ato deli
tuoso entra numa extensa cadeia de atos pessoais.
Tudo começou quando a Polícia encontrou, junto ao cadáver da
vítima Carlos Eduardo, um bilhete contendo o seguinte: “caso eu morra
fui contratado para matar um homem com Jaci da moto aquele que me
procurou aqui por 500 mil a mando do Luizinho de Areai. 0 l-02-84"(sic).
A partir desta pista não foi difícil chegar-se aos denunciados.
O primeiro, Luiz Manoel Senra é conhecido por “Luizinho” e comenta-se em Areai que ele linha um relacionamento mais íntimo com
Sheila, mulher da vítima Fábio, fato que tanto ele quanto ela admitem
e as testemunhas confirmam.
O segundo, Jacy José Galvão, residente em Areai, proprietário de
uma moto, confessa que transportou na garupa de sua moto a vítima
Carlos Eduardo, no dia do crime, do Posto dc Gasolina da Posse até. o
Distrito de Areai.
A terceira, Sheila Machado da Costa, teve vários desentendimen
tos com Fábio, inclusive atirou contra ele e tem um relacionamento
íntimo, talvez até um romance, com Luiz.
Quanto a autoria do bilhete, não resta dúvida de que era dc
Carlos Eduardo, face ao exame grafotécnico de fls. 60 a 61, no qual
comparou a letra do bilhete com outros escritos da vítima.
É preciso procurar a causa do crime, aconselham, não os tratadistas de Direito Penal, os criminólogos, os juristas em geral, mas Conan
Doyle, Agatha Christie c muitos outros autores dos célebres romances
policiais. Isto é verdade. É um truísmo, pois não pode haver crimen
sine causa. A causa, então, o ato de Luiz terá sido o ciúme, pois Fábio
vivia atormentando a vida de Sheila e deixara de conversar com Luiz
em virtude do relacionamento deste com a mulher daquele. E para que
o ciúme o leve a acionar a pedra c com ela reduzir a vítima ao nada,
preciso é que se caracterize esse crime, não mais como expressão do
amor normal que Luiz deve nutrir por Sheila, ávido de exclusividade,
mas como um verdadeiro ciúme patológico. Somente este é capaz de
chegar ao extremo e eliminar o objeto que impeça o acendrado amor.
265

Faz-nos pensar que o denunciado Luiz não é mais do que um pas
sional no seu mais alio grau, um monodeísta, em que a paixao amorosa
alinge um certo grau obsessional.
Tudo indica que se a acusada Sheila não participou diretamente
para a trama criminosa, pelo menos tinha conhecimento dela o que vale
dizer conivência. Tinha ela “motivo” ou talvez interesse na morte de
Fábio, haja vista os fatos que antecederam o crime, ou seja. agressões
mútuas e agressão com arma de fogo feita por ela. Seu confessado rela
cionamento com Lltiz vai além do que contam os autos, pois tão logo
veio a notícia do "bilhete” ela procurou a mãe de Carlos Eduardo para
que entregasse a ela todos os escritos e documentos da vítima para, por
certo, tentar apagar as provas contra Luiz.
Quanto ao denunciado Jacy. foi mero executor da trama arquite
tada por Luiz e se propôs a cumpri-la com a ajuda da vítima Carlos
Eduardo, o qual persuadiu o advogado Fábio a ir com ele até o local
do crime, antiga Rodovia Rio-Bahia, próximo ao Distrito de Areai. Jacy,
ao executar o crime cuidou também de eliminar Carlos, caracterizando,
na linguagem policial, "queima de arquivo’ .
Carlos Eduardo, conhecendo lacy. autor de outro homicídio prati
cado na zona boêmia desta cidade, temeroso de seu destino tão logo a
“empreitada” fosse cumprida, elaborou o "bilhete narrando suscintamente toda a trama.
De tudo resulta e até mesmo cabe a certeza de que Jacy José Galvao e a vítima Carlos Eduardo Carvalho foram contratados por Luiz
Manoel Senra, tudo com o conhecimento e anuência de Sheila Macha
do da Costa, para matarem a vítima Fábio Caldararo Costa, advogado
militante nesta Comarca c com escritório e residência no Distrito de
Areal. O bilhete incriminador é corroborado pelos interrogatórios dos
acusados, em que pese a negativa da autoria, e também pelos depoimen
tos das testemunhas ouvidas tanto na fase policial, quanto em juízo.
Enfim, as versões trazidas aos autos pelos denunciados nao con
vencem .
Como se vê de fls. 2/5 o Órgão do Ministério Público ao capitular
o crime, entendeu que foi violado o artigo 121, agravado pela circuns
tância do § 2.u, incisos I (mediante paga ou promessa de recompensa).
II (motivo fútil) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimu
a defesa do
lação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível i.......
ofendido).
“Motivo fútil é, no pensar de Manzini, o que por insignificante, a
média dos delinqüentes não seria capaz de justificar o crime com fun
damento nele. Não se confunde com motivo frívolo, representa elo causa
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va, sem a mínima importância." (Des. Ivair Nogueira hagiba. Do Iwmicídio, pág. 145).
"Do ponto de visla penal, o motivo fútil é o motivo, relativa e
objetivamente, insignificante, que não podia, por si, in concreto, ou no
comum dos casos, explicar a ação praticada." (Pedro Vergara, Das Pe
nas Principais e sua aplicação, pág. 315).
£ — fútil — quando por sua frivolidade, não podia absolutamen
te determinar a prática de ato algum. f. o pretexto gratuito, inadequa
do, despropositado, desproporcionado, nas circunstâncias dadas, de
acordo com o meio e a época, à extrema reação que é o crime. (Rober
to Lira, cf. Bento de Faria, Cód. Penal Brasileiro. Vol. II, 2“ parte,
pág. 38).
A seu turno, esclarece a jurisprudência dos nossos Tribunais o seguinte sobre o assunto: “Ciúme não c' inotivò' fútil." (Rev. For. 266/
307 e R.T. 519/462); “Não é fútil. se havia séria divergência anterior
entre eles.” (T.J.S.P., R.C. 158.563, R.T. 524/351).
As provas colhidas neste processo demonstram que o crime de homicídio praticado pelos denunciados não pode ser qualificado pela agra
vante do motivo fútil, dadas as circunstâncias em que os fatos se verificaram.
As agravantes do inciso 1 (mediante paga ou promessa de recompensa) e do inciso IV (à traição, de emboscada ou mediante dissimu
lação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofen
dido) ficaram sobejamente comprovadas nos autos.
Pelos motivos expostos e tendo cm vista as considerações de fato
e de direito pertinentes à espécie, julgo procedente, cm parte, a denún
cia de fls. 2/5 para PRONUNCIAR, como pronuncio, os réus LUIZ
MANUEL SENRA, |ACY |OSÉ GALVÂO e SHEILA MACHADO
DA COSTA, como incursos nas penas do artigo 121, § 2.", incisos I
e IV, c/c art. 25, por duas vezes, observada a norma do artigo 51,
todos do Código Penal, sendo que pesa ainda sobre a terceira acusada
a agravante da letra “P, inciso II. do artigo 44, pertencente também
ao mesmo diploma legal, sujeitando-os a julgamento pelo Tribunal do

Júri.
Recomendo os réus Luiz Manuel Senra c )acy lose Galvão na
prisão onde se encontram e. passada esta em julgada, lance-se o nome
dos réus no Rol dos Culpados.
P.R.I.
Três Rios, 09 de abril de 1984.
|OSP. MARIA FERREIRA
|uiz de Direito
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Comarca de
Teresópolis - R|
Cartório Criminal

HOMICÍDIO QUALIFICADO — Decisão
de pronúncia. Impossibilidade de conheci
mento das hipóteses previstas no artigo
411 do Código de Processo Penal, em face
do absoluto silêncio do acusado no inqué
rito e na instrução criminal. Inteligência
do artigo 186 do diploma processual es
pecífico.
Exame c rejeição das qualificadoras apon
tadas na denúncia, por serem elementos
constitutivos da tipificação. Rapidez no
agir não configura surpresa, razão pela
qual não deve ser entendida como qualificadora.
Prisão não decretada pelo fato de o acusado
pertencer ao corpo de jurados da Comarca.
(Sentença do Juiz de Direito José Arman
do Pinheiro da Silva)

SÉRGIO AZEVEDO DE OUVEIRA foi processado nesta Vara
Criminal como incurso nas penas do artigo 121 § 2.", incisos I e IV
do C. Penal, por ter no dia 29 (vinte e nove) de setembro de 1983, por
volta das 20:00 horas, na rua Bela Vista n.° 180. nesta cidade, des
ferido disparos de arma de fogo contra JOÃO BATISTA DE OLIVEI
RA, causando-lhe a morte, tudo conforme consta na denúncia de fls.
2/3, ofertada a este |uízo em data de 11 de novembro do mesmo ano,
c assinada pelo insigne Promotor de lustiça, então em exercício nesta
Vara Criminal, Dr. Marcelo Antonio Menezes Oliveira, cuja presença,
aliás, se fez patente neste processo de maneira douta e equilibrada.
A denúncia capeou inquérito policial regular, iniciado pelo Re
gistro de Ocorrência de fls. 2 e onde se ouviram, entre informantes e
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testemunhas, 28 (vinte c oito) pessoas, compondo-se ainda dos autos dc
apreensão das cápsulas deflagradas encontradas no local do delito, às
fls. 12, do revólver da vítima, às fls. 15, de um gravador e três fitas,
às fls. 16, de um projétil de arma de fogo localizado no veículo da
esposa do indiciado, às fls. 41, veículo este depositado à disposição
da Autoridade Policial às fls. 45, bem como se ilustrou o inquérito
policial com diversas peças técnicas, a saber: Auto de exame cadavêrico
de fls. 57/60, laudo de local de fls. 101/104, laudo de exame de arma
de fogo de fls. 105/111, laudo de exame químico de fls. 112/115 e
vistoria em veículo de fls. 129/155.
O então indiciado SÉRGIO AZEVEDO DE OLIVEIRA, chama
do a depor no dia seguinte ao evento, logrou ausentar-se sem autoriza
ção da Delegacia Policial, interrompendo o seu depoimento de maneira
estranha, segundo consta do .termo de fls. 57 c informação de fls. 56,
tendo sido ouvido posteriormente às fls. 86/89, onde foi qualificado c
identificado, sendo certo que reservou-se a prestar informações cm Juí
zo, porém, requereu juntada de petição, assinada conjuntamente com
seu advogado, onde em termos rasos confessa ter sido o autor do delito
— fls. 84/85. Também no inquérito a mulher do indiciado MARIETEL EDELSTE1N DE OLIVEIRA, chamada a depor, requer seja dis
pensada de prestar declarações, sob o argumento de que se encontrava
respaldada pelo artigo 206 do C.P.P., ilustrando o seu pedido com
nobre parecer do Prof. Hélio Tornaghi, de fls. 118/120, sendo certo
que as perguntas que lhes seriam formuladas estão todas consignadas
no termo respectivo. Sem outros incidentes, encerrou-se o inquérito po
licial com o longo e bem arrazoado relatório dc fls. 155/151. da lavra
do ilustre Delegado Titular da 101." D.P., Dr. Hekcl Raposo, concluin
do a investigação policial pelo indieiamento dc SERGIO AZEVEDO
DE OLIVEIRA como autor de homicídio qualificado contra a vítima
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e tentativa de homicídio contra sua
própria esposa MARIETEL EDELSTEIN DE OLIVEIRA. Com o Bo
letim Individual, de fls. 155. foi o processo remetido a Juízo às fls.
156, onde se fez juntar os termos de declaração de fls. 157, e deu-se
vista ao M.P., às fls. 158.
Antes de ofertar a denúncia, requereu o Dr. Promotor viessem
aos autos o laudo das fitas apreendidas às fls. 12 e reprodução datilografada do exame cadavêrico. Cumprida em parle a requisição supramencionada, o Dr. Promotor ofereceu denúncia contra o indiciado, tãosomente pelo crime de homicídio qualificado, requerendo o desmem
bramento do procedimento para apuração autônoma do delito de ten
tativa de homicídio, pelo qual fora também indiciado. Em meu despa
cho de fls. 167, recebi a denúncia, determinei a citação c designei
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dia e hora para o interrogatório, ocasião em que acolhi o requerimento
do Órgão Acusador e determinei o desmembramento do feito, requisi
tando da Autoridade Policial novo procedimento para a apuração espe
cífica do homicídio tentado.
Citação regular às fls. 170 e interrogatório do acusado às fls. 171,
ocasião em que após confessar-se autor do delito “sub examem”, lou
vando-se na disposição do artigo 186 do C.P.. P., preferiu o acusado
não responder as perguntas que lhe foram feitas. Nesta ocasião, logo
após o interrogatório, proferi despacho, às fls. 172 e verso, onde deter
minei fosse a testemunha 1ÜI.ANDA DELFIM DE OLIVEIRA c
informante MARIETEL EDELSTEIN DE OLIVEIRA ouvidas neste
fuízo; contrariando a pretensão anterior das mesmas, quando declinaram
endereços fora da Comarca, bem como proferi outras decisões visando
sanear o processo até aquele ponto. Defesa Prévia às fls. 174/177, onde
o acusado por seus patronos indicados arrolou oito testemunhas e
requereu diligências junto ao Instituto Médico Legal e ao Instituto de
Criminalística, o que deferi. Às fls. 178, estranho requerimento da defesa,
indagando-se quanto à autoria de marcas e destaques efetuados no pro
cesso, o que gerou respostas da Autoridade Policial de fls. 214/215.
Pedido de Assistência às fls. 192/198. o que contou com a apro
vação do M.P. às fls. 199, e foi deferido às fls. 205, por despacho de
minha autoria, às fls. 203 204. a informante MARIETEL EDELSTEIN
DE OLIVEIRA, através de ilustre advogado, requer sua dispensa no
Sumário de Culpa, e para assegurar sua pretensão impetrou Habeas
Corpus junto ao Egrégio Tribunal de lustiça de nosso Estado, obtendo
medida liminar que lhe assegurou abster-se de depor até decisão final
do “writ".
Sumário de Culpa pela Assentada de fls. 216, onde decidi várias
questões de ordem levantadas quer pelos acusadores, quer pelos defen
sores, ocasião em que ouviu-se IOLANDA DELFIM DE OLIVEIRA,
ISA DUARTE NEVES. IONAS LOPES DE CARVALHO, IVALDO
ALVES DOS SANTOS e VERA LUCIA QUINTERO RABELLO, jun
tando-se documentos e fragmentando-se a audiência por motivo imperio
so. Nos autos, às fls. 246/262, o laudo de exame das fitas gravadas
anteriormente mencionadas, e às fls. 263/274 as respostas periciais
solicitadas na Defesa Prévia. Continuação do Sumário de Culpa pela
Assentada de fls. 281. já sob a Presidência do Doutíssimo luiz Titular.
Dr. Joaquim Cyrillo Rantista Mouzinho, que fez se ouvissem as teste
munhas ELZIRA PEREIRA DE CARVALHO, LUIS CARLOS COE
LHO e ELIANE ROSA DA MOTTA, decidindo ainda Sua Excelência,
com a coragem e sabedoria com que é dotado, sob a esdrúxula inserção
no registro de ocorrência de seu nome, tomando a seguir as providências
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processuais que se fizeram exigir na ocasião. Determinou ainda este
grande magistrado, às fls. 293, que se solicitassem informações a cerca
do Habeas Corpus ajuizado pela informante MARIETEL, formando-se
também o segundo volume dos autos.
Folha de Antecedentes Pinais às fls. 297, laudo de vistoria em
imóvel, às fls. 306 usque 309 e notícia da denegação do Habeas Corpus
antes mencionado, o que gerou a designação de audiência para a oitiva
da informante em questão. Insiste MARIETEL, às fls. 312, em não
ser ouvida neste Juízo o que indeferi pelo despacho de fls. 312, fazendo
realizar a Assentada de fls. 317, onde mais uma vez decidi sobre todos
os requerimentos apresentados e fiz tomar por termo as declarações de
MARIETEL EDELSTEIN DE OLIVEIRA.
Em Alegações Finais, o M.P. e a parte Assistente requereram
determinasse este Juízo a reprodução simulada, dos fatos, se limitando
a defesa em reiterar suas alegações anteriores. Às fls. 330, o acusado
requer sua dispensa na diligência requerida pela acusação, o que foi
tudo decidido pelo meu despacho de fls. 332, quando convertí o julga
mento em diligência, para o fim de requisitar da Autoridade Policial
se fizesse proceder à reconstituição do crime. Facultei ao acusado não
comparecer à diligência, patenteando as conseqüências processuais de
sua ausência. Às fls. 335, juntada de fotografia requerida pela defesa
e às fls. 344 a determinação pela Autoridade Policial do “modus faciendi” na reconstituição por mim determinada. Às fls. 345, a acusação
requer minha presença na diligência, o que deferi, comparecendo ao
local dos fatos no dia c hora previamente determinados. Aí, antes de
se dar início à diligência, o Dr. Promotor de Justiça, seguido da parte
assistente, requereram a desistência da diligência, razão pela qual fiz
lavrar o termo de fls. 348, onde deferi o requerimento, determinando,
de ofício, que se complementasse o laudo de local, assim procedendo
para aproveitar toda a estrutura policial e pericial que se faziam presentes
no local. Devolução dos autos a este Juízo às fls/ 351, c juntada do
requerimento da parte assistente às fls. 352, o qual foi deferido. Embora
ainda não remetida a Juízo a complemenlação do laudo dç local, por se
tratar de peça dispensável, entendi por bem proferir a decisão de pro
núncia. É o relatório. Fundamento. Decido.
Autoria confessada por petição na fase policial, e no interrogatório
judicial, emergindo ainda das demais provas colhidas, razão pela qual,
nos termos do artigo 197 do C.P.P., não tenho duvidas cm tê-la por
certa. Materialidade abundantemente comprovada pelas peças técnicãs
que informaram todo o processado, não restando dúvidas quanto a
mesma. O silêncio do acusado, nos moldes do artigo 186 do C.P.P.,
autoriza-me a não apreciar as suas razões de agir, desconhecendo assim
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a possibilidade aventada no artigo 411 da Lei adjetiva penal. O acusado
não quis defender-se, por isso deve ser pronunciado, pois não tenho como
examinar-lhe a conduta à luz do Direito.
Entretanto, ainda que onerado pela omissão de não narrar ao juízo
a dinâmica e os motivos do seu ato criminoso, não posso apenar-lhe de
modo a não examinar a perfeita adequação de sua conduta ao tipo
criminal. Este luiz, também como cidadão teresopolitano, lamentou
profundamente o evento ora examinado. O crime "sub judice” ofendeu
a paz e a tranqüilidade do nosso povo, arrancando lamentos e causando
dores em toda cidade. A vítima era um homem muito bom, segundo se
afere do processo c segundo se sabe a cada esquina de nossa cidade.
Empresário consciente dos deveres de cidadão, homem ligado aos pro
blemas comunitários, jovem e querido em seu meio social. O acusado,
a seu turno, é um empresário conceituado nesta praça, jurado deste
Tribunal, já tendo funcionado sob minha Presidência cm importante
julgamento, no mês de janeiro de 1983. Todos esses fatos aumentam a
responsabilidade do julgamento final desta óausa e criam dificuldades
para o andamento do processo. A imprensa, em sua totalidade, com
empenho e dignidade, ocupou-sc deste crime por todo tempo, desde a
sua ocorrência. Tudo foi triste e lamentável. Porém, nesta fase do pro
cesso, não se há de considerar as qualidades pessoais da vítima ou do
acusado, o que poderá e deverá ser levado em conta no momento da
aplicação da pena, se condenado for o réu. Neste exato instante, cumpreme tão somente a análise técnica da imputação que se faz a SERGIO,
enquadrando-se sua conduta nos limites da lei, com todo rigor, mas acima
de tudo com toda justiça. Não sou agora o cidadão que se entristeceu
com o ocorrido. Sou o juiz que devo cumprir com coragem e perfeita
consciência o meu dever legal. Não posso curvar-me a qualquer passionalismo, aceitar pressões ou atender pedidos. Tenho que julgar e é o
que vou fazer.
Estamos diante de um homicídio consumado. Resta examinar a
sua forma típica, estudando-se a dinâmica dos acontecimentos dentro
do que me foi dado apurar nos autos. Em suma, passo a examinar as
qualificadoras indicadas na denúncia.
Motivo torpe, expressão usada pelo legislador, logo em seguida a
referência ao homicídio mercenário, é aquele que ofende gravemente a
moral do homem normal, violando a ética reinante em seu meio de vida.
Como diz Magalhães Noronha,- motivo torpe é quando a razão que move
a vontade é vil, ignóbil e abjeta, ou como exemplifica o grande Nelson
Hungria, afirmando que torpe é o motivo que vivamente ofende a mora
lidade média e o sentimento ético-social comum, como o lucro, a cupidez,
o prazer do mal, o desenfreio da lascívia, a vaidade criminal, o despeito
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da imoralidade contrariada. Ora, SERGIO matou, segundo pude apurar,
levado pelos sentimentos e pela dor que lhe causava o esfacelamento
do seu lar. Quis defender, a seu modo. o seu conceito de marido, de
homem, de dono de um lar. Grande diferença existe entre o que os
doutrinadores chamam de torpe, vil, ignóbil e esta .ondula desesperada
de alguém que, errada ou corretamente, procura corrigir pela violência
o grande mal que se derrama sobre si: o lalecimento de sua vida
afetiva. Não me cabe, como já disse acima, apreciar agora as razoes
de agir do acusado, porém não sinto, como enunciou a denúncia, que
SERGIO lenha agido por motivo de vingança. Sinto, e a sentença é
expressão do que sente o |uiz, que SERGIO agiu em nome de um
orgulho, em nome de princípios morais que possuía e em nome de uma
dor que sentia, o que me parece bem distante da motivação torpe que
desejou a lei punir mais severamente. Elido, assim, a agravante do
inciso 1, do parágrafo 2.", do artigo 121 do Código Penal, deixando que
o Júri. no momento oportuno, examine os limites e a intensidade dos
sentimentos que impulsionaram SERGIO, mas, desde já, rejeito o argu
mento de que tenha morto IOÃO, seu melhor amigo, por motivos
repugnantes.
Quanto à segunda agravante, mais uma vez necessário se faz uma
análise isenta e cautelosa. É verdade que SERGIO agiu rapidamente
ao desferir os tiros fatais. Pode parecer que esta surpresa qualifica o
delito. Mas não penso assim. Uma dosagem de surpresa, por menor
que seja, é sempre necessária, indispensável até, para o êxito da emprei
tada criminosa, pois sem a mesma tornar-se-ia impossível ao criminoso
atingir a sua vítima, que se não for surpreendida, fatalmente esquivarse-á do ataque. O que a lei contempla, no elenco do inciso IV, do
parágrafo 2.", do artigo 121, não me parece ser esta atividade mais
ligeira do que os recursos defensivos da vítima, pois, repilo, tal celeri
dade parece-me essencial à substância do ato criminoso. A lei elenca a
traição, a emboscada, a dissimulação ou outro recurso similar. Heleno
Claudio Fragoso, em sua magnífica capacidade de resumir, assim explica
as qualificadoras mencionadas: “<i traição é o clássico “homicidium proditorium”, que é o praticado em circunstâncias que a vítima de nada
suspeita. A emboscada ocorre quando o agente aguarda a vítima, oculte
num lugar em que a mesma deve passar. A dissimulação consiste na
ocultação do verdadeiro propósito por parte do agente, que, assim,
surpreende a vítima, dificultando-lhe a defesa”. O ímpar mestre Nelson
Hungria afirma que o homicídio ã traição é o cometido mediante ataque
súbito e sorrateiro, atingindo a vítima descuidada ou confiante, antes
de perceber o gesto criminoso, exemplificando o mestre “... como um
ato criminoso que colhe a vítima de chofre, pelas costas”... Para a
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emboscada, Hungria oferece a seguinte explicação: “É a dissimulada
espera da vítima em lugar por onde terá de passar. É a tocaia, na
expressão dos nossos sertanejos. O criminoso, escondido, aguarda a
passagem da vítima desprevenida, que fica a sua mercê ’. Dissimulação,
“é ocullação da intenção hostil, para colher a vítima de surpresa. O
criminoso age com falsas mostras de amizade, ou de tal modo que a
vítima, iludida, não tem motivo para desconfiar do ataque e é apanhada
desatenta e indefesa,” diz Nelson Hungria. Ora, eu li, reli e bem exami
nei este processo. Ouvi as fitas gravadas. Presidi grande parte da
instrução. Senti as pessoas c fui ao local do crime. Estou convencido
de que a pranteada vítima sabia que a tragédia se avizinhava. As
circunstâncias que envolveram os seus últimos momentos, a quebra dos
seus costumes e dos seus horários normais, a sua embriaguez à véspera
da ocorrência, a sua quase despedida dos amigos nas fitas que gravou,
o seu apelo para que tais gravações fossem levadas ao Tribunal se algo
acontecesse, como se pode ver às fls. 255, nas suas expressões: "... não
sei o que pode acontecer amanhã. . .", ou às fls. 257, “.. . deixo João
Batista de Oliveira declarado que aconteça o que acontecer, esta fita
que se faça verdadeira para todo o sempre e que possa ser ouvida e
gravada, regravada, e ouvida em |uízo. .
tudo isto me convence ao
desespero de JOÃO BATISTA às portas da sua morte. SERGIO, na
noite anterior ao crime, foi ao escritório da vítima c lá travou com esta
uma violentíssima discussão, que fez com que os seus empregados se
preocupassem com a sua segurança, como se constata pelo depoimento
da testemunha 1VALDO, de fls. 224. No dia do crime, minutos antes,
segundo nos narra a própria esposa da vítima, 10LANDA, as lis. 218,
o acusado, já nos portais da residência da vítima, trava nova discussão
com esta e de modo inesperado se dirige asperamente a IOLANDA,
mandando-a para dentro, a qual cobra uma reação defensiva de seu
esposo que, já vencido, apenas ri e abaixa a cabeça. |OÃO já estava
entregue à certeza de que a tragédia iria acontecer .. Sua morte já
estava definida e ele tentava apenas sobreviver! Há nos autos, às fls.
272/274, um laudo fornecido pelo Instituto Médico Legal Afrânio Pei
xoto que, respondendo a quesitos da defesa, afirma que a vítima e
acusado, no momento dos fatos, estariam frente a frente, negando a
existência de disparo com a vítima deitada ao solo, ou de disparo a
curta distância ou ainda de tiro dc misericórdia.
Vê-se, assim, que estando |OÃO. segundo me convencí, aguardando
a qualquer momento o ataque de SERGIO, que se mostrava à época
transtornado c violento, não se pode considerar o crime executado à
traição. Da mesma forma não houve emboscada, pois o acusado avisou
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à vítima, por um telefonema, que estava indo em sua direção. A dissi
mulação também incxiste, pois as seguidas discussões e rompimento do
relacionamento amistoso não permitiríam tal ardil. JOÂO era dado ao
manejo de armas, pois consta dos autos que atirava freqüentemente
no quintal de sua casa Foi arrecadada no dia do crime uma arma de
sua propriedade, devidamente municiada. IOÃO tinha segurança parti
cular em sua residência. Tinha posses econômicas; era fisicamente
forte. Tudo mc faz crer que sua defesa seria absolutamente possível, e
que estava à espera do evento. Mais uma vez, hei por bem excluir da
imputação exordial qualificadora do inciso IV, do parágrafo 2.°, do
artigo 121 do Código Penal.
Isto posto, por estar absolutamente convencido de que a tragédia
que se abateu sobre a vítima foi causada por um motivo ainda não
totalmcnte revelado e que deve ser apreciado pelo povo, mas que não é,
em princípio sórdido, bem como por entender que SERGIO não dissi
mulou sua revolta, nem surpreendeu de modo absoluto seu desafeto,
JULGO, em parte. PROCEDENTE A DENUNCIA de fls. 2/3, para o
fim de PRONUNCIAR — SERGIO AZEVEDO DE OLIVEIRA como
incurso nas penas do artigo 121 “caput”, do C. Penal, determinando
seja seu nome lançado no Rol dos Culpados, bem como, se prosperar
esta decisão, sejam obedecidas as formalidades de lei, para que o acusado
se veja julgado pelo Tribunal Popular de Teresópolis.
' A folha penal do acusado indica quatro anotações, sendo três delas
por crime contra o patrimônio e uma de lesão corporal. Nos estelionatos,
sua punibilidade foi extinta, c no crime contra a pessoa foi ele excluído
da denúncia. Todos os delitos datam de mais de cinco anos, razão pela
qual, quer pelos resultados anotados na Folha Penal, quer pela época
dos acontecimentos, na forma do parágrafo único, do artigo 46 do
C. Penal, tenho SERGIO por primário. No que tange aos seus antece
dentes não posso ouvidar ter sido o mesmo jurado, conforme já se
disse anteriormente, além de ser comerciante domiciliado no distrito da
culpa. O acusado não apresentou qualquer dificuldade para a realiza
ção da instrução criminal. Obedeceu a todos os chamamentos judiciais
e, malgrado o sofrimento que lhe impunha a situação, compareceu <aos
atos do processo. Não vejo razões para decretar-lhe a prisão c, assim,
concedo-lhe o benefício do artigo 408. § 2.°, do C.P.P., pois considero-o
primário e de bons antecedentes.
P.R. e I
Teresópolis, 27 de janeiro de 1984.
JOSÉ ARMANDO PINHEIRO DA SILVEIRA
Juiz dc Direito
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l.a Vara Criminal
da Capital
Proc. 10.700
Acusado: AZIZ
YOUSSEF MELHEM

Absolvição
HOMICÍDIO SIMPLES
com fulcro no Art. 411 cio Código de Pro
cesso Penal, quando o juiz se convence da
existência de circunstância que exclua o
crime. Legítima defesa putativa.
(Sentença da )uíza Maria Lúcia de Almei
da Capiberibe)

Vistos, etc...
AZIZ YOUSSEF MELHEM, qualificado, foi denunciado como
incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal porque, segundo
a peça vestibular "O denunciado no dia 11 de junho de 1978, por volta
das 11.00 horas, na rua Ubatã, em frente ao número 176, fez disparo
de arma de fogo contra 10RGE TAVARES DA SILVA, causando-lhe
a morte, como faz certo o auto de exame cadavérico de fls. 23.
O crime ocorreu após desentendimento havido no interior de birosca
do denunciado”
Denúncia, instruída com inquérito policial, recebida aos 6/5/81
Certidão de óbito da vítima, às fls. 7/v.
Auto de apresentação e apreensão~de arma de fogo, às fls. 9.
Folha de Antecedentes Criminais, às fls. 21, não registrando ante
cedentes e às fls. 83 registrando anotação de I.P.M. instaurado em data
posterior ao falo, sem resultado.
Auto de exame cadavérico, às fls. 23/25.
Laudo de exame de local, de morte violenta (homicídio), às fls.
37/39, com fotografias acostadas às fls. 40/45.
Laudo de exame de arma de fogo (revólver), às fls. 57/58.
Laudo de exame de projétil, às fls. 70/71 .
Decretação da revelia do acusado, às fls. 111.
Alegações preliminares às fls. lllv.
Oitiva das testemunhas arroladas na denúneu às fls. 119/120 e
pela defesa às fls. 139/v.
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Interrogatório do acusado, que se encontrava revel até então, às
fls. 151.
Em alegações finais o Ilustre Representante do M.P. requer a
pronúncia do réu porque comprovadas autoria e materialidade c a douta
Defesa pugna pela absolvição porque caracterizada a legítima defesa ou
a desclassificação da imputação para crime culposo.
Tudo visto e examinado — Decido:
A materialidade restou positivada pelo auto de exame cadavérico
da vítima, acostado às fls. 25/25 e demais peças técnicas de fls. 9.
57/45, 57/58 e 7Ü/71.
Quanto à autoria restou a mesma suficientemente indiciada, pelo
interrogatório do acusado como pela prova oral colhida durante a ins
trução criminal.
Configurou-sc, no entanto, através da prova testemunhai produzida,
.a prática do fato descrito na denúncia, em legítima defesa putativa.
A descriminante putativa encontrava-se disciplinada no Código Penal no
art. 17, caput. 2." parte, como erro de fato c, atualmente alterado pela
Lei 7.209 de 11/7/84, insculpida no § l.° do art. 20 do mesmo diploma
legal. O dispositivo isenta de pena aquele que por erro pJenamente
justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse,
tornaria a ação legítima.
Comprovado ficou nestes autos que a vítima era pessoa agressiva
tendo agredido momentos antes dos fatos, no interior da birosca do
acusado, uma criança de sete anos. filha de Beatriz, após a interferência
desta entre a vítima e a empregada Maria Brígida, em decorrência de
proibição de venda de bebida alcoólica naquede dia, de jogo da copa
do mundo.
Dando continuidade a seu comportamento agressivo, a vítima
partiu em direção ao acusado, que acabava de chegar à birosca, dizendo
que "iria matar todo mundo” e levou a mão à cintura, na região das
costas, onde a depoente viu que havia um volume c um objeto que
brilhava" (fls. 119) e segundo depoimento de Maria Brígida (fls. 159)
“a vítima saiu e voltou em atitude ameaçadora, levando a mão por
dentro da camisa”. Ora, a agressão estava prestes a realizar-se e o
acusado, como qualquer homem médio, imediatamente reagiu, pegando
o revólver que se encontrava debaixo do balcão, segundo o depoimento
de Maria Brígida, c deu um só tiro que veio atingir a vítima de forma
fatal. Na realidade, nem as testemunhas viram ou. descreveram a arma,
nem o próprio acusado a ela se refere expressamente, alegando no inter
rogatório que "a vítima pulou pra trás, puxou uma arma e disse “vou
matar esse galego”." Acrescente-se. ainda, que no laudo do exame de
local, às fls. 57/59, no item d revela-se que “não foram encontrados
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no local examinado quaisquer armas ou instrumentos vinculáveis ao
evento”.
Com efeito, o acusado diante das circunstâncias do fato julgou ser
lícito o seu comportamento, revidando por erro plcnamente justificado
suposta agressão contra sua pessoa, prestes a realizar-se.
Ressalte-se que a suposta agressão da vítima ao acusado foi injusta,
decorrente da negativa deste último e de sua empregada em servir
bebida alcoólica à vítima, proibição imposta por ser dia de copa do
mundo.
Quanto à moderação e necessidade não cabia ao acusado agir de
outra forma ao ouvir da vítima que iria matá-lo e, ato contínuo, levar
a mão à cintura, como se fora sacar uma arma, considerando, ainda, a
agressão física momentos antes a um menor e a má fama que gozava
a vítima na localidade.
EX POS1TIS
Julgo improcedente a denúncia formulada pelo M.P. em face do
acusado AZIZ YOUSSEF MELHEM, Absolvcndo-o das sanções do
art. 121, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 411 do Código
de Processo Penal.
Recorro, de ofício, ao E. Tribunal de Justiça do Estado, nos termos
da lei.
P.R.I.C.
Rio de Janeiro, 11 de abril dc 1986.
MARIA LÚCIA DE ALMEIDA CAPIBERIBE
Juiz de Direito
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Comarca de
Niquelândia-Goiás

HOMICÍDIO SIMPLES CONTRA DES
CENDENTE — Absolvição. Não há crime
quando o agente pratica o fato em legíti
ma defesa. (Art. 23-11 do C. Penal)
(Sentença do Juiz de Direito Antônio
Faria)

O nobre Representante do Ministério Público, em data de
13.02.1984, circundando o inquérito policial pertinente, ofereceu de
núncia contra CLARINDO FRANCISCO RUFINO, brasileiro, casado,
lavrador, com 60 anos de idade, filho de Francisco Rufino e Maria
Izidora, natural de Pouso Alegre-MG, residente e domiciliado na fazenda
“Córrego Galego”, neste município, incursando-o nas sanções do art. 121
“Caput”, c/com o art. 44, inciso II, letra “f”, segunda parte, do Código
Penal, com a nova redação dada pelo art. 61, inciso II, letra "e”, figura
intermediária, da Lei n.° 7.209, de 11.07.1984 — Novo Código Penal
— narrando que, segundo colhe-se da predita peça informativa, no dia
13 de dezembro de 1983, por volta de 22:50 horas, na residência do
denunciado, o mesmo, empunhando um facão vibrou-o contia seu filho
SEBASTIÃO DONIZETE DA SILVA, atingindo-o na região torácica
direita, cadaverizando-o instantaneamente, como faz certo o laudo de
exame cadavérico acostado às fls. I0/I0v.°.
Narra, ainda, o douto Representante do Órgão Ministerial que, no
dia do falo, houve uma reza próxima à casa do denunciado. Ao evento
compareceram Donizete e seu irmão Jorcelim, ao término da qual foram
beber em um boteco. Ao voltarem a casa, alcoolizados, principalmcnte
a vítima, este como de costume (quando bebe) passou a agredir os
circunstantes, membros da família, encurralando-os contra a parede; de
faca em punho, dizia que ia matar toda a família; investiu contra sua
mãe, mas Baltazar, seu cunhado, colocou um banco entre aquela e
Donizete; não satisfeito, enveredou contra seu pai, aplicando-lhe um
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pontapé no baixo ventre, momento em que este, apossando-se do facão,
desferiu-lhe o golpe letal.
Estando o denunciado preso em decorrência de flagrante, a denún
cia foi recebida, ocasicão em que foi determinada a citação e requisição
do indigitado junto à Delegacia de Polícia local, onde se encontrava
recolhido, para a audiência de interrogatório, à qual efetivamente ocor
reu na data aprazada, oportunidade em que o juízo, verificando não
estar em termos o auto de prisão cm flagrante, e com parecer favorável
do Dr. Promotor de Justiça, determinou a imediata soltura do denun
ciado.
A final do interrogatório, questionado se tinha defensor constituído
para o patrocínio de sua defesa, o denunciado respondeu negativamente,
motivo porque foi-lhe nomeado defensor dativo que ofereceu a defesa
prévia dentro do tríduo legal e rol de testemunhas.
No sumário foram ouvidas quatro testemunhas, das quais três
informantes, arroladas na denúncia e na defesa prévia.
Vindo as alegações finais, manifestou-se primeiramente a douta
Promotoria de Justiça, fazendo um retrospecto dos fatos e análise do
interrogatório do denunciado e dos depoimentos testemunhais e breve
relatório do processo.
Entende, outrossim, finalmente, não ser intuitivo que o denunciado,
naquele episódio, quisesse ceifar a vida do filho, a vítima. Mesmo
porque reinava completa harmonia no lar, conforme se infere das provas
dos autos.
Após análise dos articulados prévios da defesa, pondera o Repre
sentante do Ministério Público que o que se evidencia é a asserção de
que o denunciado agira cm estado de legítima defesa própria c de fami
liares seus. Sendo extreme de dúvida c a prova nesse sentido. Se o
mesmo tem o direito de se defender de injusta agressão, ainda que esta
parta do próprio filho; tem-no igualmentc c mais ainda o dever moral
de defender sua família, como cabeça do casal que é.
Pondera, ainda, que tanto a doutrina como a jurisprudência se
revelam intransigentes no que diz respeito ao deferimento dc absolvição
sumária, para que o imputado seja julgado pelo Tribunal do Júri, que
é o juízo natural, autorizam-na nos limites das circunstâncias que a
justificam.
Assim, entendendo, pois, que milila cm favor do denunciado a
excludcnte de criminalidade invocada por seu defensor e induvidosamente comprovada, com sustentáculo no art. 411 do Código de Processo
Penal, propugnou pela absolvição sumária.
O nobre defensor do denunciado, reconhecendo acerto nas alega
ções da douta Promotoria de Justiça, reforçou o pedido dc absolvição
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sumária ressaltando que, muito embora o denunciado tenha ceifado a
vida de seu próprio filho, fê-lo sem ter outra alternativa, acobilhado
pelos arts. 19 inciso II, e 21, “Caput”, do Código Penal, com nova
redação dada pela Lei n." 7.209, de 11.07.1984, em seus artigos 23,
inciso II, e 25, sem que tenha sido mandado a primeira situação.
Fazendo, também, um retrospecto da ocorrência, pediu, afinal, a absol
vição-sumária do denunciado.
Este, o relatório,
inculpa-sc nos presentes autos a CLARINDO FRANCISCO RUFINO, pela prática do homicídio contra a pessoa de seu filho, Sebastião
Donizete da Silva, ocorrido no dia 13 de dezembro de 1983, cerca de
22:30 horas, na fazenda “Córrego do Galego", mais precisamente na
residência do denunciado e da vítima, neste município.
Trata-se de crime material, que se consuma com o evento morte.
Entretanto, nos presentes autos, imputável a título de dolo, uma vez
que não consistiu na vontade livre e consciente do denunciado em causar
a morte da vítima, não se revelando, assim, o propósito homicida, o
qual se caracteriza, em regra, pelas circunstâncias em que á ação é
praticada.
A materialidade lesiva encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo de exame cadavérico acostado à fls. 10/10 v.°, não restando
dúvida quanto à existência do crime.
A autoria do fato delituoso também se encontra caracterizada pelos
depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal e,
inclusive, pela própria confissão do denunciado em seu interrogatório
de fls. 31/32 v.", não havendo nenhuma possibilidade de dúvida
quanto à mesma.
A prova testemunhai é rica em detalhes quanto ao ocorrido para
levar o Juízo a pender pelo acolhimento da pretensão da defesa, senão
vejamos: a testemunha Vanderlício Botelho Pimentel, a fls. 43, afirma:
“. . . não chegou a presenciar nada mas, pelo que ouviu dizer, a vítima
já chegara na casa de seus pais bastante embriagado, portando uma
faca com a qual furava as paredes e prateleiras, ameaçando matar o
pai, o denunciado, e a mãe; Que, o denunciado ainda tentou defender-se
com um banco, mas não sendo possível, lançou mão de um facão e
atingiu a vítima com o objetivo de defender sua mulher, mãe da vítima,
que' estava prestes a ser atingida por golpes de faca que a vítima pre
tendia desferir-lhe; Que, cabe. também por ouvi- dizer, que o denun
ciado não tinha intenção de matar seu filho, mas sim de imobilizá-lo
para que o mesmo não consumasse o seu intento, o que seria de matar
os pais.. ."
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Em que pese informante, expressivo é o depoimento de forcelim
Paula da Silva às fls. 44/44 v.°, onde o mesmo assegura: "... Que,
naquela noite, não sabendo precisar a hora, a vítima chegou em casa
bastante embriagado portando, na mão uma laca com a qual riscava
as prateleiras e paredes c falando palavrões: Que, o denunciado, naquela
hora estava dormindo c foi acordado com provocações da vítima que
passou a ameaçar de morte a todos os de casa com a faca que tinha na
mão: Que, vendo que seu irmão, a vítima, seria capaz de levar a termo
o seu intento, correu e subiu em uma fornalha, ao passo que seu pai,
o denunciado, veio do quarto correndo com um facão na mão, com o
qual estava dando “rabanadas" procurando o braço da vítima com o
objetivo de desarmá-lo, quando, então atingiu mortalmente a vítima;
Que, a iluminação da casa era feita com umas duas lamparinas: Que,
tão logo a vítima foi ferida, foi a mesma acudida pelo denunciado e
demais membros da família, mas o mesmo veio a falecer a caminho do
hospital; Que. o denunciado é um bom pai, combinava bem com a
vítima, nunca maltratou um'filho, nunca brigou com ninguém em casa,
que não tinha intenção de matar o filho e que seu gesto foi apenas de
defesa própria e dos demais membros da família..." e. mais adiante:
“. . . Que, a vítima bebia com muita frequência e tinha gênio violento
e tinha por hábito andar armado de faca e ameaçar as pessoas. . ."
Expressivo também é o depoimento da informante Sebastiana Maria
de Jesus, a fls. 45, que assegura: “... Que. naquela noite, seu filho, a
vítima, que também é filho do denunciado, havia chegado em casa bas
tante embriagado; Que, a vítima tinha uma faca na mão com a qual
ameaçava de morte todos os que estavam em casa e que pretendia mesmo
levar a termo sua intenção; Que, a vítima xingava com palavras de
baixo calão e que eram verdadeiras as suas ameaças; Que, a informante
atracou-se com a vítima para não ser ferida, mas em determinado
momento a vítima ia alcançar-lhe o pescoço com uma faca, só não con
seguindo seu intento porque o seu genro conseguiu atravessar na frente
um banco de madeira, onde a faca foi alojar-se; Que, enquanto os fatos
se desenrolavam o denunciado estava dormindo, tendo o mesmo acor
dado com o barulho c provocações da vítima, levantou-se munido de
um facão, com o qual tentou arrebatar a faca da mão do filho, porém,
como o mesmo estava bastante embriagado, cambaleou e acabou por
cair na ponta do facão, cujo ferimento lhe foi lata! instante após; Que,
o denunciado não tinha a menor intenção de matar o filho, mas sim
de defender a si próprio, sua mulher e as demais pessoas que se cncontravam em casa ; Que, seu marido, o denunciado, sempre foi uma pessoa
amorosa consigo e com os filhos; Que, o ambiente naquela hora estava
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iluminado por duas lamparinas; Que, tão logo a vítima foi ferida, a
mesma foi socorrida pelos presentes, contudo, o denunciado ao tomar
conhecimento do que havia ocorrido, não suportando a cena, des
maiou ...”
Não menos expressivo é o depoimento da testemunha (informante)
Sebastiana Maria de |esus, às fls. 55/56, que informa: “... Que, a
depoente estava dormindo quando loi despertada por barulhos de biiga
dentro de casa. Levantou-se assustada para ver do que se tratava e
deparou com seu irmão, a vítima, portando uma faca c ameaçando de
morte todas as pessoas que se encontravam dentro de casa, dentre as
quais seus pais, que também são os pais da vítima, seu cunhado Baltazar
e seu irmão lorcelim; Que, com a faca a vítima havia encantoado todos
os de casa, ameaçando-os e xingando palavrões, além de dizer que nao
tinha medo de ninguém, e que queria morrer naquele dia; Que, a vítima
estava bastante embriagado; Que, a depoente pelo fato de ser pequena,
ficou escondida atrás das outras pessoas; Que, a vítima, em dado mo
mento, pretendeu esfaquear sua mãe à altura do pescoço, só não tendo
conseguido o seu intento dada a presença de Baltazar, que atravessou
um banco de madeira na frente; Que, depois, a vítima agrediu seu pai,
o denunciado, com um forte chute no ventre, derrubando-o ao solo;
tendo aquele levantado e sido por mais duas vezes agredido pela vítima
a golpe de faca. a qual mais uma vez não conseguiu seu intento porque
todos se desvencilhavam dos golpes... ' c, mais adiante: ‘ ... Que,
todos ali presentes c ameaados pediam a vítima-que não fizesse aquilo,
ao mesmo tempo que rogavam proteção de todos os santos, tamanho
era o pavor de todos; Que. o denunciado conseguiu alcançar um facão
c com ele desfechou um golpe na vítima, visando arrebatar-lhe a faca
da mão para fazer que cessassem as agressões, entretanto, o golpe não
atingiu o alvo. que seria a mão da vítima, isso porque a mesma movi
mentou-se fazendo com que o facão o atingisse debaixo do braço direito,
próximo às regiões mamária e axilar quando, então, a vítima caiu ao
solo, cessando aí todo e qualquer tipo de agressão" e, mais adiante:
“. . . Que, seu pai nunca bateu em filhos c sempre mostrou ser um
homem muito carinhoso c cuidadoso com a mulher e com os filhos e
que o mesmo nunca leve nenhuma desavença com a vítima ou com
qualquer outra pessoa..." e que a vítima era pessoa "encrencada” e
muitas vezes pessoas quiseram bater nele por causa da pinga que o tor
nava inconveniente.
O denunciado, em seu interrogatório de fls. 51/32 v.°, expôs:
“. . . Sendo ali duas vezes agredido pela vítima, a qual deixou transpa
recer claramente as suas intenções dc ferir o pai, o denunciado, só não
283

conseguiu seu intento porque este negaceou"; Que, vendo que a vítima
estava descontrolada, o denunciado lançou mão do facão que próximo
de si, enfiado na parede, c com ele tentou atingir o braço da vítima
que portava a faca, com a intenção de desarmá-lo, porem, ao golpear,
a vítima esquivou-se e o facão acabou por alojar-se à altura no mamilo
direito...” c, mais além: "Que, não tinha a menor intenção de matar
o filho, mas sim desarmá-lo”.

Da análise de todo o conjunto probatório, conclui-se que a vítima
foi ferida na região torácica direita com um golpe de facao desferido
pelo denunciado, o que provocou-lhe a morte.
Quanto à tese esposada pela defesa, merece acolhida, nos presentes
autos, uma vez que se ressalta das condutas fáticas tenha o denunciado
agido em defesa própria e de terceiros, inclusive da família, ficando
caracterizado sua reação a agressão injusta e atual por parte da vítima,
já que o conjunto probatório apresenta-se coeso nesse sentido, tese essa,
aliás, arrimada pela própria Promotoria de lustiça em suas alegações
finais e já mencionadas por ocasião da denúncia. Não resta duvida,
porém, quanto a materialidade e autoria do fato, entretanto não merece
acolhida a pretensão punitiva.
Além de todo o bojado nos autos, fazem também este fuízo pender
pela absolvição sumária os ensinamentos do mestre JOSÉ FREDERICO
MARQUES: “.. . A legítima defesa
pode ser exercida para impedir a ofensa a direito próprio ou de
outrem. Admite-se assim a legítima defesa de terceiros. É que na
tutela dos bens jurídicos, o Estado faz prevalecer o interesse agre
dido ou posto cm perigo, sobre o interesse ou bem jurídico de quem
se põe contra a lei, atacando ou procurando atingir bens alheios
que o direito tutela.
O terceiro em favor do qual se exercita a repulsa pode ser qual
quer pessoa física ou jurídica.
— Não importa, como diz MANZ1N1, que se trate de capaz ou
incapaz. Se qualquer ser humano pode ser sujeito passivo de
crime (salvo nos casos em que o tipo especifica as qualidades do
ofendido), motivo não há para se estabelecer qualquer distinção
quando é a legítima defesa que está em foco.”
(Tratado de Direito Penal — Vol. 11, 2.“ ed. 1965 — pág. 116).
Sc pode haver legítima defesa de terceiro para evitar que alguém
atente contra sua própria integridade física, é dc MARISCO quem res284

ponde que, no caso, diz ele, defende-se a defesa do perigo que a si pró
prio infringe, e também o Estado, titular do direito, à incolumidade pes
soal de todos os seus súditos.
Q falo típico não é antijurídico porque o agente praticou o alo,
conforme ficou sobejamente provado, usando moderadamente os meios
necessários para repelir a injusta agressão da vítima, que era atual, a
direito seu e de outrem, no caso, demais membros de sua família, da
qual é o chefe zeloso. Ademais, a reação foi imediata e finda tão logo
cessaram as agressões da vítima. Não havendo nem mesmo que se falar
em excesso culposo.
Ademais, arrima-se o Juízo para a sua convicção em julgados dos
nossos tribunais, como os adiante:
“Legítima defesa — Revide a agressão iminente — Exclusão
configurada.
— Atua cm legítima defesa o agente que, com instrumento de
trabalho que tinha em mãos, fere quem proferiu ameaças de morte,
sendo estas sérias, tanto que o ofendido, munido com um balustre,
procura atingir o desafeto. (Ac. un. de 20.5.71, da 3.“ Câm. na
Ap. n.° 29.387, de Santa Cruz do Rio Pardo, rcl. Bomfim Pontes)
e, “Legítima defesa — Excludente caracterizada — Reação mode
rada do acusado às provocações da vítima — Estado alcoólico desta,
que não justifica os insultos proferidos".
— Ninguém é obrigado a suportar agressões de bêbados, ainda
que desarmados. O álcool provoca reações inesperadas, surtos de
violência, forças insuspeitas. Quando menos se espera, o embria
gado encontra na exaltação alcoólica energias capazes de surpreen
der o menos avisado (Ac. un. de 10.4.64, da 1.“ Câm. Crim. do
T.A.S.P. na. AP. Crim. n.° 45.044, de Catanduva, rei. Sylvio
Barbosa. “In” Rev. dos Tribunais”, vol. 367/180.
Isto posto, diante das razões expostas e dos demais elementos dos
autos. JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida da
denúncia para ABSOLVER o denunciado CLARINDO FRANCISCO
RUF1NO, acima qualificado, nos termos do art. 411 do Código de Pro
cesso Penal, por reconhecer existir circunstâncias que excluam o crime
e isente de pena o denunciado, já que o fato é típico, não antijurídico
e perfeitamente enquadrado no art. 23, inciso II, do Código Penal.
Nos termos do art. 411 do C.P. Penal, recorro “ex-officio" para o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado.
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Observadas as cautelas recomendáveis e o prazo de lei, subam os
autos.
Custas “ex-Iege”.
P.R.I.
Niquelândia, 7 de março de 1985.
DR. ANTÔNIO FARIA
|uiz de Direito
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8." lunla de Conciliação
e lulgamento do Recile
— PE

loco no maio — previdência
SOCIAL I.ITISCONSÔRCIO — Não po
de o lui: admitir a indicação de litisconsorte cuja existência real não foi compro
vada por quem o indicou e cujo encontro
não foi possível, ainda mais se tal admis
são pode ter o condão de lazer com que
a lide se projete indelinidamente no tem
po, com risco, inclusive, da gênese de uma
sentença inexeqüivel. por condenar pessoa
inexistente.
Provada a ocorrência da hipótese do art.
).u. consolidado, não há que se admi
tir nulo o contrato de trabalho ocor
rido entre banqueiro e cambista do jo
go do bicho, admitindo-se. in maximum, a
anulabilidade do contrato e. consequente
mente. que seus efeitos sejam considera
dos ex lunc.
(Sentença do luiz do Trabalho Edson de
Arruda Câmara)

Reconhecido o vínculo empregatício e contendo a sentença decla
ração que atinge a PREVIDÊNCIA SOCIAL, ainda mais que cha
mada esta à lide, para acompanhar seus interesses, sem que tenha
comparecido, tal conteúdo declaratório a obriga.
HÉLIO ALVES DA COSTA, já qualificado nos autos, ajuizou a
presente reclamação trabalhista contra AÊCIO MIGUEL ÂNGELO e
D)ALMA BELÉM, proprietários da Banca dc Bicho Indiana, locali
zada nesta cidade, pleiteando os títulos relacionados tios itens <t a / de
fls. 3, além de honorários advocatícios, dando à causa o valor de onze
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milhões, oitocentos c sessenta c oito mil, quatrocentos e quarenta e dois
cruzeiros (Cr$ 11.808.442,00).
Segundo a inicial, foi admitido no emprego, como cambista, em
04 de agosto de 1976, sendo dispensado, imotivadamente. cm 21 de
outubro de 1983. sem qualquer indenização; percebia, em média, salá
rio de CrS 316.666.00 mensais e durante a prestação de seus serviços
jamais recebeu férias, I3.u mês. repouso remunerado, nem teve os de
pósitos relativos ao FGTS recolhidos pelos reclamados.
Às fls. 9 dos autos consta a defesa dos reclamados, onde argúem.
inclusive, a prescrição bienal, negando o vínculo empregatício e postu
lando pela improcedência da reclamação.
Em aditamento à contestação (fls. 8), o reclamado presente à au
diência, Aécio Miguel Ângelo, requereu o chamamento à lide. como lilisconsorte passivo, o Sr. lose Bezerra dos Santos.
Regularmente citado, o referido litisconsorte não foi encontrado.
O processo foi instruído com interrogatórios do reclamante e do
reclamado Aécio Miguel Ângelo, tendo a |unta dispensado a produção
das demais provas.
Houve razões finais e não foi possível conciliar.
É o relatório.
Decidimos;
Em primeiro lugar, cumpre-nos demonstrar quem e quem no pre
sente processo.
O polo ativo da presente relação processual está perfeitamente de
limitado. Ocupa-o o reclamante HÉLIO ALVES DA COSIA.
Do lado oposto, há. em realidade, um esboço daquilo que poderia
mos dizer «/go difuso, mas que, cm realidade, o encaminhamento pro
cedimental ocorrido até fls. 12 (ala do dia Ü2-04-84) nos coloca em po
sição de extrema tranquilidade para fixar quem deva ser lixado no
polo passivo da relação processual ora em julgamento. Com efeito; ajui
zada a reclamação contra AÉCIO MIGUEL ÂNGELO c D|ALMA BE
LÉM (BANCA DE BICHO INDIANA) — fls. 3 — a reclamada de
fls. 8 afirmou que o reclamante trabalhara com exclusividade para
D)ALMA BELÉM (que está em lugar incerto e não sabido) e requer
o chamamento à lide. como litisconsorte, de |OSÉ BEZERRA DOS
SANTOS, indicando endereço. A notificação ao litisconsorte foi devol
vida pela EBCT, com a indicação “DESCONHECIDO . Nao há nos
autos o mais tênue elemento que diga da existência do litisconsorte no
mundo real e a sua indicação, em princípio, foi aceita por este |uízo,
sempre se propoe a dar credibilidade a tais indicações: para este Juízo,
toda indicação litisconsorcial é sincera, em princípio. Até mesmo aque
la que. para que o feito se projete no tempo ud aelenuun. busca trazer
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à lide pessoa inexistente. Ainda que não seja este o tuso dos autos, a
reclamada não se empenhou, em momento sequer, a demonstrar que o
litisconsorte é pessoa existente para o mundo do Direito, não sendo justo
que este luízo deixe que o feito tome o perigoso caminho da procrastinação, ainda mais que. em seu depoimento pessoal, o reclamado pre
sente se confessa um dos titulares da Banca de Bicho, a qual lhe veio
por via de sucessão, como se depreende de fls. I2v. (interrogatório do
reclamado): "que Djalma Belém era o dono da banca de bicho’V ha
vendo se afastado do negócio e desaparecido e que o depoente (Aceio
Miguel Ângelo) se encontra à frente do negócio, com mais três pessoas.
Ora, se Ac:eio foi. reclamado e se ora se encontra como partícipe de
SOCIEDADE DE’ FATO, com mais três pessoas (que, com Aécio, são
solidariamente responsáveis), não há porque não se o fixar no polo
passivo da presente relação de Direito. Assim:
Reclamante: HÉLIO ALVES DA COSTA
Reclamado: AÉCIO MIGUEL ANGELO
Por fim, já que buscamos o quem é quem. a PREVIDÊNCIA SOCIAI , como terceiro interessado, também deve ser enfocada. F.sta, chamad.: á LJe para cuidar de seus interesses, fez "ouvidos de mercador”,
como sempre acontece. Deste modo, o conteúdo declaraiótio contido
nesta sentença, e à mesma PREVIDÊNCIA dizente, uma vez ocorrido
o trân.siio cm julgado, deverá ser algo do necessário acatamento (art.
153, 8
. Constituição Federal).
Feitas estas considerações preliminares, passemos ao meritum
causae:
A teor da contestação, a relação de emprego não se acha negada.
É vago que sc diga que o reclamante prestou serviços a outra pessoa,
Esta outra pessoa, a teor do interrogatório, seria o indivíduo Dl ALMA
BELÉM, que era o dono da banca de bicho e que foi sucedido pelo
reclamado Aécio e outros, que embora não o tenham acompanhado na
lide, são co-responsáveis.
Assim, o reclamante foi empregade da banca de bicho (embora que
à sua época pertencesse a banca a outra pessoa), cujas obrigações, por
via de sucessão, se transferiram para o novo proprietário, com cujo peso
deve arcar.
O tempo de serviço, bem como o quantum salarial são induvidosos,
porquanto não contestados.
No tocante a férias, são devidos apenas os períodos não atingidos
pela prescrição bienal, já que esta foi invocada, acrescendo-se que o
titulo não se acha devidamente contrariado. O mesmo se diga quanto
ao n." salário.
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O aviso prévio é devido, tendo em vista o imotivado da dispensa
e o não vislumbre de causa justa para rescindir. A teor da inicial, o
aviso prévio deve ser de 30 dias e, nessa esteira, entendendo-se sei o
reclamante um mensalista, indevido o repouso remunerado, por já embu
tido na mensalidade.
A C l'PS deverá ser anotada com os dados da inicial.
Quanto ao FGTS, por não ser o reclamante um optante, e face o
imotivado da dispensa, faz jus ao quantum relativo à indenização simpies.

Como respaldo ao que se acha até aqui decidido, quer este fuízo

aduzir o que se segue:
Para alguns, desavisados quanto às peculiaridades do Processo
Trabalhista, adotando para isto, sem restrições as disposições do Direito
Civil, assim é que costumam proclamar a nulidade do fato, face à
ilicitude do objeto. Discordamos desse ponto de vista e com razões de
sobra.
Em realidade, se ilicitude existe, por esta deve pagar o banqueirode-bicho. Adotar-se o ponto de vista do cível, sem restrições, seria
favorecer o verdadeiro contraventor, promovendo o seu enriquecimento
ilícito, vez que, para o Direito do Trabalho, passaria este a ser empre
sário privilegiado que se Valeria de mão-de-obra alheia, sem ter de arcar
com os correspondentes encargos.
No máximo, seria de se admitir, em nossa esfera jurídica, que o
contrato fosse tido como anulável e, assim, os efeitos considerados
ex-nunc — jamais nulo — uma vez que o considere-se um contrato
nulo, seria estabelecer-se ou restituir-se, in integrum, o estalo quo ante.
E isto é inatingível, face o tipo de bens com que trata o Direito do
Trabalho, ou seja. a força de trabalho humana, que é irrcsiituível.
Ao depois, conquanto a teor do Direito posto seja a atividade do
"bicheiro” um ilícito contravencional, não há como se ignorar que o
mesmo Estado que formalmente elaborou a norma tolera, neste Recife
a atividade ora enfocada.
Há, deste modo, casas lotéricas vendendo o "bicho ostensivamen
te, portas abertas, sem que o Estado, através de sua Polícia, as moleste.
Isto é público c notório!
E, assim, portas abertas, atuando livremente, os banqueiros con
tratam u mão-de-obra alheia, como qualquer empresa, não tendo, por
isso mesmo, o Direito do Trabalho não prestar sua tutela a tais relações
que são, cm realidade, relações de emprego.
Passa-se o “bicho” às escancaras. Há, por parte de todos, uma
presunção de legalidade. Diversamente de outros pontos do Brasil —
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como Rio e São Paulo, onde há, pelo menos, a mis-en-scène do “cslouro" e da perseguição às “fortalezas” do “jogo-do-bicho ’ — nesta Recife
o que poderia ser considerada uma contravenção penal (venda do "jogodo-bicho") parece não o ser. .. Toda a população joga. Não há clan
destinidade, e sim ostensividade. Ninguém molesta a ninguém e o jogo
va trés bien...
Sentado em sua banca, o “passador do bicho" atua natural e livre
mente, como qualquer escriturário de qualquer empresa, trabalhando
para seu empregador — o "banqueiro do bicho". É, enfim, uma ativi
dade a mais nesse contexto de desempregados, nesta cidade tão carente
de empregos e que, a despeito do que se costuma apregoar aos quatro
ventos, não é esta uma cidade que cresce economicamente, mas, como
incha,
já disse o sociólogo Gilberto Freyre, “uma cidade que incha. .
diriamos nós, cidade doente que é, à custa de tanta miséria e desemprego — desemprego que é, admitamos, minimizado pela atividade do
cambista que abriga a tanta gente carente de emprego regular.
Por esta razão, rejeitamos o óbice da decantada (por alguns) ilicitude do objeto do contrato, para admitir a atividade adstrita ao Estatuto
Laborai e, desde que constatados os pressupostos do art. 3.", consolidado
— como no caso vertente — ter por totalmente válida e eficaz a relação
de emprego e os consequentes direitos dela decorrentes, inclusive o
resultante direito de amparo por parte da Previdência Social, cuja tônica
tem sido a rejeição dessa legião de subempregados, constituída por
cambistas do chamado "jogo-do-bicho”, num indesejável posicionamento
positivista e insensível à realidade social, da qual de há muito se encon
tra afastada.
Os valores finais apontados na inicial nos parecem exorbitantes,
tendo em vista a prescrição bienal argüida, pelo que os desprezamos,
adotando, assim, nossos próprios cálculos supra elaborados, título a

título.
No tocante à Correção Monetária, o valor da condenação deve ser
transformado, desde agora, em ORTN, considerado o valor vigente neste
mês de abril/84, ou seja, Cr$ 10.235,07 por ORTN. Adotamos tal
posição, não só tendo em vista o espírito do item n.0 1 I da Carta resul
tante do II Encontro de Juizes do Trabalho (Recife. 29 e 30 de março
de 1984), que estabeleceu posições com as quais comungamos, também
por entendermos que é finalidade inarrcdávcl do Direito o perseguir o
mais de perto possível a realidade do fato social (Ex facto oritur jus),
e que este nos mostra, com solar clareza, uma moeda enfraquecida e
que se desvaloriza a cada dia, não sendo, pois, justo (e o valor de Justiça
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é aquele com o qual maior compromisso tem o julgador) que o crédito
do empregado se atualize apenas de noventa cm noventa dias.
ISTO POSTO e pelo mais que dos autos consta, c na forma da
fundamentação supra, respeitando-se. inclusive, a prescrição bienal
invocada pela reclamada, decide a S." Junta de Conciliação e Julgamento
do Recife, ã unanimidade, julgar a reclamação PROCEDENTE. EM
PARTE, para condenar AECIO MIGUEL ÂNGELO (BANCA DE BI
CHO INDIANA) a pagar ao reclamante a importância de .................
Cr$ 4.195.824.^. que convertemos em 409.9458 ORTNs. referente a
férias (em dobro, simples c proporcionais), 15," salário, aviso prévio e
indenização simples, tudo acrescido de juros de mora e correção mo
netária.
Deverá, ainda, a reclamada anotar a CTPS do reclamante, com os
dados da inicial (admissão em 04.08,76; demissão: cm 21.10.85;
salário: Cr$ 316.666,00 por mês; função: cambista do jogo do bicho),
pena de, não o fazendo, fazê-lo a Secretaria da Junta.
Oficie-sc ao IAPAS, dando-se-lhe conta do inteiro teor da presente
sentença.
Oficie-sc, também, à DRT, para os devidos fins.
Custas de CrS 244.337.84. pela reclamada, sobre o valor de alçada.
Notifiquem-se.
EDSON DE ARRUDA CÂMARA
Juiz do Trabalho
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Vara Criminal
Comarca dc Itaocara
Proc. n." 3.430

LEGITIMA DEFESA RECIPROCA — A
dúvida sobre quem deu início à autoria
conduz à impronúncia de ambos os réus.
(Sentença do Juiz Otávio Rodrigues)*

Denúncia do ilustre membro do M.l\ contra os acusados CLP.HER
CELESTINO e PEDRO PEREIRA RIBEIRO, qualificados às fls. 5 v.°,
como incursos nas penas dos arts. 121, c/c 12, II, ambos do Cód. Penal,
por terem no dia 5/4. 81 efetuado diversos disparos dc armas dc fogo,
visando cada qual atingir o outro. Um dos acusados, Cleber, foi atin
gido de raspão. Esclarece a denúncia que o tiroteio foi típico de filme
dc “far west”, cada qual efetuando disparos visando atingir o outro.
Auto de apreensão de armas (fls. 6).
Perícia nas armas às fls. 20/21 .
Interrogatórios (fls. 51 e 52), onde cada acusado deu sua versão
ao fato, sendo certo que Cleber foi empregado de Pedro e por questões
de ordem trabalhista ficaram inimigos. Alegaram,que no dia do tiroteio
encontraram-se na rodoviária desta* cidade por acaso c, a partir dessa
informação, cada um relata que atirou para se defender dos disparos
que o outro efetuou cm primeiro lugar.
As prisões preventivas foram revogadas face à prova de trabalho
e idoneidade apresentada.
FAC dos acusados anexadas às fls. 87 e 88, sem anotações.
Pela acusação foram ouvidas 3 testemunhas (fls. 91/93) c pela
defesa mais 3 (fls. 114/6).
As parles e o M.P. sc pronunciaram em alegações finais por
escrito.
E o relatório. TUDO VISTO E EXAMINADO, PASSO A
DECIDIR:
*

Sentença confirmada.

293

A tônica das defesas dos acusados é que houve “legítima defesa
recíproca”, pois impossível se tornou esclarecer quem atirou cm quem
em primeiro lugar, daí o pedido de ambos pela absolvição.
A tese da legítima defesa recíproca inexiste na Lei. É figura criada
pela doutrina e tem sido aplicada cm alguns casos. IZla é mencionada
por MAGALHÃES DE NORONHA — DIREITO PENAL — vol. I,
Saraiva, 1971. pág. 207:
"Não existe legítima defesa recíproca. Têm sido apontados exem
plos que aparentemente parecem contradizer o que se afirma mas
não procedem. Se, para haver legítima defesa é mister existir
agressão injusta, não se compreende como esta possa ser ao mesmo
tempo justa c injusta: ilícita para caracterizar a legítima defesa de
um c lícita (quando não será agressão) para caracterizar a justifi
cativa do outro.
É exato que na prática tratando-se de lesões recíprocas e não po
dendo o liüz estabelecer a prioridade da agressão absolve os dois
por legítima defesa. Trata-se de mero recurso para não condenar
um dos protagonistas que é inocente. Isso. entretanto, não destrói
a impossibilidade da legítima defesa recíproca.".
A figura da Legítima Defesa recíproca foi criada por Ferri — in
Legittima Defesa Recíproca — em Scuola Positiva — 456 e in Difesa
Penale, III, Turim, 1925, pág. 227.
Ferri era defensor ardente da existência dessa construção doutrinária.
A esse respeito é esclarecedora a lição de ANÍBAL BRUNO na
sua antológica obra DIREITO PENAL — parte geral — Tomo l.°,
Ferense. 1967 — pág. 569:
“Não é de admitir-se a Legítima Defesa Recíproca, que Ferri sus
tenta decididamente, com apoio em fatos que supõe demonstra
tivos da espécie. Mas as razões não convencem, No que se
considera L.D. Recíproca, há sempre um que agride, o outro se
defende, embora nem sempre seja possível definirem-se as situa
ções
e muitas vezes ocorre o extremo de negar-se o crime a
ambos os litigantes, a falta de provas quanto ao verdadeiro
agressor..."
Este Juiz em rápida pesquisa, não muito profunda, encontrou na
obra fUSTIÇA PENAL, de OSWALDO COSTA. Goiânia. 1980. pág. 71,
decisão jurisprudência! de 1instância com a seguinte ementa:
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“LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS: No caso de dois adver
sários que mutuamente se feriram, havendo dúvida sobre qual
deles tenha precedido na agressão, será compreensível que se
absolva um e outro, como se ambos tivessem agido em legítima
defesa".
Na mesma obra, à pág. 72, consta a seguinte decisão:
"No caso de dois adversários que mutuamente se feriram, havendo
dúvida sobre qual deles tenha precedido na agressão, será com
preensível que se absolva um e outro, como se ambos tivessem
agido em legítima defesa" (Revista dos Tribunais, Vol. 278,
pág. 523).
Assim, vistos esses ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais
examinemos a hipótese dos autos; trata-se de efetivo tiroteio entre os
dois acusados, sendo certo que eles eram inimigos. Todavia, restou
incomprovado qual deles iniciou o “duelo”. É quase certo que se encon
traram casualmente na rodoviária, porém testemunhas ouvidas, tanto na
fase policial como em luízo, não souberam esclarecer a origem exata
da altercação entre os acusados.
Algumas testemunhas chegaram mesmo a dizer que foi Cleber
quem deu o primeiro tiro (fls. 114); outra disse que foi Pedro (fls. 115).
Por mais que este )uiz lesse c relessc os autos não chegou a uma con
clusão sobre o verdadeiro causador do tiroteio.
Todavia, c inconleslc que ambos são primários c dc bons antece
dentes (fls. 87/8, depoimentos e documentos).
Por isso. torna-se inviável pronunciar ambos, pois a sentença dc
pronúncia exige o convencimento do luízo de que houve crime e que
haja indícios de que o réu seja o seu autor (art. 408, C.P.P.). Ora, pela
própria dinâmica dos fatos narrados é impossível que ambos os acusados
desejassem matar o outro no mesmo instante. É óbvio que um iniciou
o combate antes do outro, agredindo-o; porém torna-se difícil saber
quem iniciou o tiroteio e qual deles agiu em legítima defesa.
Os elementos dos autos não respondem a esta dúvida terrível que
impede de sã consciência que o luízo pronuncie um inocente para fazer
Justiça condenando o outro.
Todavia, nos crimes dolosos contra a vida existe uma solução
intermediária que é a sentença de impronúncia prevista no art. 409, do
C.P.P. que permite, cm qualquer tempo, seja instaurado o processo, se
houver novas provas.
295

Está solução é a preferida deste Juízo, do que pronunciar e levar
a Júri uma pessoa que com absoluta certeza agiu em legítima defesa c
que, consequentemente, é inocente. Resta a possibilidade de no futuro,
se novas provas chegarem ao processo, possa se condenar o verdadeiro
culpado.
Assim, este Juízo, em consonância com a doutrina e jurisprudência
citadas, entende que, no caso dos autos, houve a reciprocidade de
legítima defesa, embora não exista esta figura na I.ei, por ser mera solu
ção doutrinária e jurisprudencial para resolver uma questão que se
afigura sem resposta nos autos; há que se preservar a inocência de um
dos acusados.
Face ao acima exposto e não estando o Juízo convencido de que
existam nos autos indícios suficientes de que sejam os réus autores do
crime e, com fulcro no artigo 409 do C.P.P., ]ULGO IMPROCEDENTE
a denúncia e IMPRONUNCIO os acusados.
Custas na forma da Lei,
P.R.I.
Itaocara, 9 de setembro de 1982.
OTÁVIO RODRIGUES
14.° Juiz de Direito da l.“ Reg. Jud.
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Vara Criminal
Comarca de [iparaná-RO
Proc. n.° 2.814

PATROCÍNIO INFIEL — Rejeição 'da
denúncia por inepta, verificando a impos
sibilidade jurídica do pedido.
(Scnlença do )uiz Roosevelt Queiroz
Costa)

Nos autos em epígrafe foi ofertada a Denúncia em desfavor dos
advogados: ARMANDO REI GOTA FERREIRA, ALICE BARBOSA
RE1GOTA FERREIRA e IAMIL VILAS BOAS — como incursos nas
penas do art. 355 parág. único para os dois primeiros e o “caput” para
o último (preceito do CPB). e relatou constar no proc. cível 1.178/81
— 1.“ Vara Cível —: conluio entre os denunciados, os dois primeiros, advs. da executada SERRARIA CINCO IRMÃOS LTDA., enquan
to que o último, âdv. de ROBERTO |OTÃO GERALDO, tendo o ter
ceiro substabelecido “sem reservas” os poderes conferidos pela vítima
(ROBERTO), ‘para fraudar os interesses’ desta, configurando o ‘■crime
de patrocínio infiel’, acrescentando a peça inaugural, que o primeiro,
advogado do exeqte. e exeeda., substabeleceu os poderes à segunda,
agora adv.a de ambos e com o ‘fraudulento substabelecimento’ propôs
a desistência e extinção daquele feito, alegando composição, essa, inexis'
tente, ocorrendo “patrocínio simultâneo, tipificando. . . crime de tergi
versação, deixando a vítima no prejuízo" (fls. 2/3) e acostou documentos (fls. 4 usque 26).
Antes de virem conclusos para verificação do juízo de admissibili
dade, os denunciados peticionaram em judicioso articulado de 12 lau
das c nele à colação: doutrina e jurisprudência que transcreverei em
‘opportunum tempore’, tudo, objetivando — rejeitasse a denúncia e
seu arquivamento e no seu desenvolver argumentam que o M.P. "equivoca-se em sua nebulosa narração, por ignorar o verso da verdade”,
jamais houve patrocínio infiel ou tergiversação, no episódio focado;
houve sim insatisfação do Sr. Roberto que de forma imprópria e de
má-fé procurou malvados e aéticos advogados que “urdiram a doida
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versão. .. que a denúncia. . ., é imprecisa e omissa. . . nao descreve a
materialidade do crime e nem dispõe da autoria ou pelo menos do
concurso dos autores... tudo degradante e mentiroso. Aliás Aldous
Huxley dissera: “uma mentira repetida por trinta vezes pode parecer
uma verdade". (Os grifos não são meus). Também agregou documen
tos (fls. 41 usque 97).
RELATADOS EM SÍNTESE
DECIDO.
1. O processado até então perdura sem recebimento da peça
vestibular, devendo a mesma ser analisada como efetivamente analiso
da forma que segue.
2. Cumpre-me evidenciar de pronto que o pronunciar dos denun
ciados, o reputo de grande relevo, seja pelos esclarecimentos até então
desconhecidos e, perfeitamente aceitáveis, porque em consonância com a
prova documental, seja principalmente pelos documentos hasteados no
petitório, no qual se fizeram inclusos.
3. Quero crer que se o nobre, diligente, dinâmico e zeloso par
quet tivesse, na ocasião da apresentação de sua peça prcludial, ém
poder dos referenciados does., tidos como Yiovos c alguns desconheci
dos da Promotoria, não teria espevitado a acusação que por impera
tivo legal deixará de ser recebida.
4. Coincidentemente, o magistrado deste decision é o mesmo do
originário da acusação, i. é., do processo cível, onde os denunciados de
senvolveram o munus advocatício de forma regular e perfeita, tanto
que obteve SENTENÇA DEFINITIVA, exaurindo no juízo de primei
ro grau o conflito intersubjetivo c litigioso de interesses.
5. Importante ressaltar que os denunciados não negam a atua
ção procedimental no processo cível, mas o atuar foi na estrita obediên
cia aos cânones traçádos na Lei Instrumental c norma material. Veja
mos o que retrata o processo.
6. A execução (vl. principal de CrS 1.825.050) teve início com
o terceiro denunciado c no polo passivo, como adv., o primeiro (fls.
04/14). Chegou-se à fase avaliatória que resultou em CrS 6.300.000,
contou-se os autos e teve o montante de CrS 14.145.936, concluindo-se
os consectários de lei e logo a arrematação cm 26-11-84 (fls. 49), co
mo arrematante, o próprio excqte.-vítima que diga-se “en passant", con
ferindo com o alegado de que foi arrematação branca, porque nada
depositou.
7. Acresce notar que no mesmo dia 26 a suposta vítima-cxeqte.
peticionou no feito criminal, onde transmudada em réu, através do pri298

meiro denunciado (fls. 50/51), ancorado em instrumento público com
amplos, gerais e ilimitados poderes outorgados em data anterior (23/
nov.), não só para promover, como para defendê-la nas ações propos
tas. Dentre outros, poderes especiais de:. . . transigir, desistir, confes
sar,. . . receber citações. . . podendo inclusive substabeleccr.” (fls52).
8. In casu é de se proceder os reclamos dos peticionários de fls.
29/40 — que agiram em razão de mandato e sem ânimus de trairem
o dever profissional, ou seja, infiéis aos deveres de profissão e também
não vejo a configuração do patrocínio simultâneo ou tergiversação do
parágrafo único do citado artigo 355.
9. Repriso: com a arrematação (fls. 49), desapareceu a lide, o
que deu ensejo ao indigitado substabelecimento “a posteriori" (fls 14)
e como reforço — desconhecido pelo Órgão Ministerial — o instru
mento público citado —, o que denota que entre denunciados e vítima,
tudo se fez às claras, sem subterfúgios e, perfeitamente possível por
se tratarem, como se tratam, de pessoas maiores, capazes e esclarecidas
(adv., os denunciados e Prefeito, a vítima).
10. Igualmente transparece nítida a composição entre o primeiro
denunc. e vítima, no acerto do procuratório público, quando efetiva
mente se fez résidir no juízo criminal (fls. 50/51) em que esta respon
de por ação penal pública, tendo no rol de acusados, outros vinte e
um, e os demais instrumentos destes (fls. 83/97) mais uma vez a conotação de verdadeiras as razões dos denunciados e assim são as circuns
tâncias espelhadas nos autos, dessumindo-se a LICE1DADE dos atos na
ação cível.
1 1. Sobremais, é de se ater à relevância da prova de acerto amis
toso à pretendida vítima, pelos documentos (fls. 43 e 48): depósito em
sua conta bancária de CrS 17.000.000 c mais pagamento ao seu patrono de CrS 6.000.000 (em 13/dez. c 27/nov./84) e, repetindo: bem
anteriores à denúncia que se deu quatro meses após, não se tratando
portanto de tentativa de se exculparem. O findar do processo se teve
no tempo desejado, sem provocação ou coação.
12. O possível descontentamento da vítima-exeqte não é motivo
de ação penal, senão ação própria de prestação de contas que, segundo
o denunciado primeiro, irá propô-la sem demora.
13. Destarte, se conclui que o ponto nodal da “vcxala quaestio ,
em sua solução, está no próprio processo sem necessidade de alcançar,
numa instrução, provas outras, e nem se fale imprescindível o desate
da questiúncula, porque desmerece recebimento instaurador de ação penal.
14. Transcrevendo a título de ilustração, in CPP e Legislação Com
plementar, NILSON VITAL NAVES, p. 9 preleciona:
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14.1. "Podendo ser sintética, não pode, no entanto, ser vaga. im
precisa e omissa nem amparar-se em suposições, e deve discriminar, na
co-autoria a participação de cada réu, cf. RT| 30/329, 35/517, 57/551,
43/115... e RHC n. 58.484, DJU de 13/02/81’'. (Grifei).
15. O inteligente enfoque, sem dúvida, está a referir a peça iniciadora de ação penal, que mais à frente faço encaixilhar, e vejamos a ju
risprudência na hipótese dos autos:
15.1. “O crime de patrocínio infiel só é punível a título de dolo
(genérico); vontade livremente dirigida à traição do dever profissional,
sabendo o agente que está prejudicando o seu cliente. Sem intenção ma
léfica, não é identificável o crime. Assim, não se enquadrará no art. 355
o entendimento com o ex adverso, sobre um acordo transacional razoá
vel, ou qualquer fato comissivo ou omissivo, decorrente de imprudência,
negligência ou imperícia (TACR1M-SP-HC, Rei. [uiz ROCHA LIMA
— JUTACR1M 69/103, CP e sua Interpretação jurisprudência!, vol. 2,
p. 482, de Alberto S. Franco e outros).
15.2. "Não basta à configuração negligência ou imperícia. sendo
necessário dolo ou malícia” (TACrSP. Ap. 81.925. RT 467/381).
15.3. “Não é suficiente o dano potencial para a tipificação do
patrocínio infiel, sendo preciso que ocorra real evento lesivo” (TACrSP.
HC 49.168, RT 464/373).
15.4. "Após haver cumprido o mandato recebido, pode o advo
gado promover ação contra o cliente que antes defendia” (TACrSP, HC
70.924, RT 495/315).
16. Ainda ponderável asseverar que a consumação do patrocínio
infiel "caput” (art. 355) — é crime material que só concretiza com o
efetivo prejuízo causado pela traição, diferente do seu parág. ún.. que
é crime formal (CP anotado de CELSO D.).
17. Reprisando: inexiste a materialidade do falo, que consiste em
trair o dever profissional, prejudicando interesse cujo patrocínio fora
confiado aos causídicos na ação civil. Inarredável, que é elemento do
tipo, o prejuízo, não houve, “in casu”.
18. O laureado mestre EDUARDO ESPlNOLA anotou com sa
bedoria que cumpre verificar os requisitos de ordem substancial e lormal, devendo a denúncia ler validade por falta de meras formalidades,
mas é incisivo na exigência de condição essencial:.
18.1. ...‘‘relate um fato criminoso, assim configurado em artigo
da lei penal, e cuja existência resulte de elementos de credibilidade apon
tados como suscetíveis de receber uma comprovação suficiente no curso
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do processo; fato esse imputável ã pessoa, ou pessoas, cuja punição se
pleiteia,
18.2. “Assim, pela circunstancia de não constituir crime o fato,
de que a queixa ou denúncia da narração, é óbvio não pode ser recebida
a queixa ou a denúncia, dando corpo a uma ação penal sem significação
alguma, por evidente falta de finalidade."
19. Também aplicável é o ensinamento do saudoso mestre HE
LENO FRAGOSO •— que nos casos que tais: juridicidade da ação
se exclui pelo consentimento válido, o que também clarividência os
autos.
20. O ilustre goiano Des. ROMEU IMRES Dl CAMPOS BARROS, in “Lineamentos do Dir. Proc. Penal”, citando fosé Frederico Mar
ques: “...a pretensão punitiva, se não descansar em fato típico, não
tem possibilidade jurídica alguma. Só se pune em razão de conduta
enquadrável em preceito típico. Uma conduta atípica não é punível, e
por isso INEPTA a acusação que a tenha por objeto." (Destaquei).
21. Assim é a decorrência do art. 1.0 do CPB, em q. se infere o
princípio: “Nullum crimen sine lege” — nenhum fato constitui crime
se não está descrito em lei como tal.
22. Em suma e cm verdade, a DENÚNCIA deixa muito a desejar
pela sua imprecisão de autoria 'pelo menos do concurso dos autores’;
indeterminada no que tange à materialidade; vaga na narrativa ‘com
todas as circunstâncias’; o comportamento dos presumíveis infratores não
subsume ao modelo legal pretendido e em nenhum outro.
23. Derradeiramente: Ocorre a inépcia, não apenas por falta de
formalidades da peça acusatória, mas, conf. já explícito, também por
inobservância do art. 43. Com Frederico Marques, o douto TOURINHO
FILHO: “Inepta também será a denúncia ou queixa, se não forem obser
vadas as prescrições do art. 43 do Cód. de Proc. Penal. Diz-se que,
nessa hipótese, ausente uma condição genérica ou específica, o direito
de.acão torna-se manifestamente inviável."
EX POS1T1S, considerando o que mais consta dos autos e com supedâneo nos arts. 41 e 43, inc. 1, do Estatuto Processual Penal, verifi
cando a impossibilidade jurídica do pedido, e ainda tendo em vista a
pertinência dos arts. 3.“, do mesmo Diploma c/c 1.33Ü, 1.301 (ambos
do CCB)’ 38 e 914 c seguintes (CPCB), e reportando-me ao RHC n. 58.
423-3-GO, Rei. Min. CUNHA PEIXOTO e Rei. p/o acórdão Min. SOA
RES MUNOZ, do STF, (inserto na LEX |URISP. do STF, vol. 28,
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págs. 351/357) REJEITO A DENÜNCIA in limine por INEPTA, (fls.
2/3). A posteriori: arquivem-se, dando-se baixa.
P.
R.
INTIMEM-SE
E CUMPRA-SE.
Jiparaná/RO, l.° de julho/1985.
ROOSEVELT QUEIROZ COSTA
Juiz Titular da l.B V. Cível em exercício na Vara Criminal.
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12.“ Vara Criminal
da Capital
Proc. 31.355

RESPONSABILIDADE MÉDICA — Ci
rurgia. Infecção hospitalar. Impossibilida
de técnico-cientíjica de obter-se a elimina
ção absoluta do risco de infecção. Cautela
máxima que se impõe ao médico na con
cessão de alta, de forma a evitar o ultrapassamento dos limites do risco necessário.
Conduta tipicamente contrária ao dever.
(Sentença do Juiz de Direito Jasmim Si
mões Costa)

MAHIR COSTA FILHO. IBRAHIN ANTONIO BITTAR IUNIOR
c AMADO CALIL FILHO, qualificado às fls. 161, 162 e 160, respec
tivamente, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 121,
§ 3.°, do Código Penal, porque, nos termos da denúncia de fls. 2, em
resumo, teriam dado causa à morte de Gleuza Coutinho de Freitas, sub
metida a cirurgia no dia 22 de julho de 1977, na qual intervieram como
cirurgiões os dois primeiros acusados, o que teriam feito com imperícia,
em razão de não haverem utilizado as técnicas necessárias, de forma a
evitar o aparecimento de foco infeccioso; o terceiro, por força de haver
dado alta à paciente, quando esta já apresentava a sintomatologia que
a levaria à morte, fato ocorrido à 1:45 hora do dia 27 de julho de 1977.
Dos autos consta o inquérito de fls. 4/199, no qual se inclui, entre
outras peças, a notitia criminis encaminhada à Autoridade Policial às
fls. 6/23.
Em fuízo, após haver sido deferida a assistência requerida pelo
marido da vítima (fls. 202), procedeu-se ao interrogatório do primeiro
acusado a fls. 218, do segundo a fls. 219, do terceiro a fls. 220, sendo
oferecidas alegações preliminares a fls. 222.
No sumário foram ouvidas cinco testemunhas, às fls. 245/250v.° e
257/258, c às fls. 267/270 as arroladas pela defesa.
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Em audiência, por proposta do Juízo e manifestação de concordân
cia das partes (fls. 270), foram os debates orais substituídos pela apre
sentação de memoriais, o que fez o M.P. às fls. 274 '275, argüindo, em
síntese, a inexistência de prova do nexo causai entre a ação dos reus
e o resultado morte, apresentardo-os o Assistente de Acusação, às fls.
276/305 a que anexou os documentos de fls. 306/348, onde sustenta
a peça acusatória, e a defesa as fls. 349/369, onde se argüi, em resumo,
a inexistência de prova da culpabilidade dos acusados, e mais, o não
haver sido demonstrada a existência de nexo causai entre a ação dos reus
e a morte da vítima.
É n relatório.
TUDO VISTO E ATENTAMENTE EXAMINADO, PASSO A
É uniforme a prova dos autos no concernente à sequência dos fatos,
desde a causa motivadora da internação, até ao epílogo com o resultado
morte, tudo ocorrendo em um espaço de tempo com celeridade tal. a
tornar duvidoso o propalado avanço técnico-científico de nossos dias,
dar por confirmada a displicência no atendimento medico hospitaou o
lar, mormente em sendo este buscado na rede hospitalar previdenciaua
ou estadual.
Acidentou-se a vítima em 19 de julho de 1977, e no mesmo dia
levada a um posto de emergência do I.N.P.S.. onde teve imobilizado
seu membro inferior esquerdo, daí encaminhada ao Hospital de liaumato-Ortopedia do I.N.P.S., onde constatada tríplice fratura na ro
tula esquerda, ficando internada, submetendo-se a cirurgia no dia 22,
tendo alta a 25. para já no dia imediato, dadas as condições em que se
encontrava, ser passível de nova internação, já agora no Hospital Cardoso
Fontes, onde ingressa em estado de choque, constatando a equipe me
dica a existência de foco infeccioso no local objeto de intervenção, de
terminando choque séptico, com agravo do quadro mórbido, tentada a
desarticulação do membro necrosado. vindo a paciente a falecer durante
a intervenção, no dia 27 de julho de 1977, à 1:45 hora.
A análise que se impõe feita para apreciação da hipótese, é dc limitar-se no tempo, entre a intervenção (19/7) e a alta (25/7), com apreciação das condições cm que feita a cirurgia e concedida a alta, seja, se
numa e noutra, houve, ou não, falta ao dever de diligência, e, na hipotese positiva, sc foi essa conduta contrária ao dever qnc conduziu’ao
resultado morte.
Declara a testemunha de fls. 245, médico, irmão da vítima, que nc
dia anterior à alta estivera no hospital, tendo tido a oportunidade de
verificar que sua irmã "não se encontrava cm condições de receber alta
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c eslava com o membro inferior totalmente engessado, tendo sido sur
preendido com a alta no dia imediato, e em visita à sua irmã, na resi
dência desta, no dia imediato à alta, teria constatado que o tubo de gesso
houvera sido substituído por uma calha, estando sua irmã em estado
de pré-choque, referindo-se, para mais, à inexistência de condições de
higiene no ambiente hospitalar, especificamente na passagem que ante
cede a sala de cirurgia, passagem essa que seria obrigatória aos médicos
cirurgiões, referindo-se à existência de uma porta divisória entre a sala
de cirurgia e a passagem referida, dizendo desconhecer a existência, ou
não, de porta outra além daquela onde esteve em contato com os médi
cos e a sala própria à cirurgia.
Outra testemunha, igualmente médico e irmão da vítima (fls. 249),
refere-se à circunstância de sua irmã lhe haver relatado que, ao lhe ser
concedida a alta, queixara-se de fortes dores na região onde houvera
sido feita a cirurgia, reclamos esses não considerados, acrescentando ha
ver a alta sido concedida pela manhã, e só à tarde transportada para
sua residência. Indagado sobre o resultado dos exames bacteriológicos
de sangue c secreção da perna afetada, cuja cultura teria revelado a
presença de "pseudomonas sp” e "streptococcus sp”, respeclivamente,
conforme documento de fls. 247, firmado pelo médico Dr. Amaury de
Carvalho, diretor do hospital, como médico, admitiu que "um paciente
que tenha presença de pseudomonas e streptococcus, pode ser Içvado,
cm razão dessas presenças bacteriológicas, a um resultado letal, mas
isso desde que se acresçam inúmeras condições, como a exemplo, tem
po, descuido de tratamento, etc.; que o depoente admite que a presença
das bactérias na paciente, no caso concreto, tenha decorrido da cirurgia
c ou do ambiente hospitalar, conquanto igualmente admita que qualquer
pessoa possa ter ditas bactérias, sem que sc haja submetido a qualquer
espécie de cirurgia”.
As demais testemunhas nada acrescentaram de relevante, que não
sejam as considerações de ordem técnica feitas pela testemunha de fls.
257/258, quando declara "que é praxe obrigatória a tomada de todas
as cautelas possíveis, por ocasião em que sc pretenda fazer uma inter
venção cirúrgica, de forma a evitar a infecção do local passivo da ci
rurgia, mas, mesmo em sendo tomadas todas as cautelas de praxe, é
possível um surgimento do quadro infeccioso, por razões as mais di
versas, entre outras, contaminação de material, contaminação de am
biente, violência de germes, baixa de resistência individual da pessoa' ,
acrescentando "que não existe possibilidade técnica de precisar-se o
quanto de tempo necessário para a ocorrência do estado infeccioso”, de
clarando mais ter tido conhecimento de outra morte no mesmo hospital,
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em razão de processo infeccioso, c, após tecer considerações sobre os
pseudomonas c streptococcus , concluir, finalmente, "que o processo infeccioso não é dependente do erro técnico na cirurgia, isto porque esta
cirurgia pode ser feita com o maior rigor técnico, e advir para o paciente
uma infecção”.
Estas considerações são as mesmas que feitas pelas testemunhas
arroladas pela defesa, referindo-se a de fls. 267, médico, presidente da
Comissão de Controle das Infecções Hospitalares, que as condições do
centro cirúrgico do hospital estavam conforme as exigências técnicas,
o que confirmado pelo presidente da Comissão Central, e que a morte
da paciente naquele hospital, "cm sendo a primeira, possivelmente, não
seria a última, isto porque tal fato poder-se-ia repetir, por maiores que
fossem os cuidados”.
Essa mesma testemunha, após declarar “que o índice de mortes no
HTO, decorrente de infecção por ato cirúrgico, tem o percentual zero ,
reconhece o falecimento de outro paciente — losé Coutinho Azeredo ,
o qual teria se submetido a uma intervenção cirúrgica no mesmo hospitai, dias após a morte da vítima referida na denúncia.
Esses mesmos dados, informações e conceitos nos sao dados pela
testemunha de fls. 268v.u, o qual aponta o centro cirúrgico do HTO
como modelo internacional, em razão de estar instalado na conformidade
com lodo o avanço tecnológico conhecido, possuindo, inclusive, o cha
mado fluxo laminar, que ensejaria a filtragem das partículas existentes
no ar, até ao percentual de 99,9%. confirmando que, da cultura proce
dida no material colhido no joelho, constatou-se a existência de streptococcus, e no sangue, pseudomonas, concluindo no sentido de que as
pseudomonas encontradas no exame "não podem ser apontadas como
causa eficiente da morte, assim como não podem ser indicadas como
resultantes da não assepsia na cirurgia”, considerações técnicas estas em
tudo confirmadas' pela testemunha de fls. 269v.0, a qual reitera que
"é sempre possível a ocorrência de uma infecção pós-operatória, por
causas alheias à própria intervenção cirúrgica", aduzindo mais que, o
haver sido constatado, por ocasião da cultura, a existência de strepto
coccus na ferida “não seria a causa eficiente da morte, isto porque não
se encontrava no sangue”.
Abstenção feita às considerações de natureza técnica, temos unís
sona a prova no sentido de que a alta foi concedida pelo terceiro acusado,
aludindo as testemunhas à circunstância de ser a mesma decorrente da
manifestação de acordo da equipe, fato a que os acusados igual mente se
referem, e que esta alta deu-se pela manhã, só sendo procedida a rctirada da vítima do hospital na parte da tarde do mesmo dia.
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Temos assim que, no concernente à infecção, confirmam os ciados
da literatura medica, no sentido da impossibilidade cjc obter-se a elimi
nação absoluta do risco da infecção, sim e tão só uma grande redução
da taxa de incidência, com o avanço do progresso na técnica de barreira.
Mesmo em uma sala de operações limpa, com o denominado fluxo de
tipo laminar, a que se refere a testemunha de fls. 268v.'\ como sendo
o instalado na sala de cirurgia do HTO, a redução da concentração de
bactérias carregadas pelo ar ao nível da ferida é da ordem de 80%,
quando o pessoal da limpeza usa trajes padronizados, concentrações
essas que se reduzem a 95% quando o pessoal da limpeza usa sistema
de aspiradores tipo capacete.
[números os fatores que contribuem para a alta incidência de mor
tes por sepsia nos pacientes traumatizados, entre eles a natureza da lesão,
o estado nutricional do paciente, as afecções clínicas pré-existentes e a
integridade dos mecanismos de defesa do paciente, sendo que estes, mes
mo que intactos, não prevenirão a contaminação bacteriana, mas permi
tirão ao paciente traumatizado resistir com maior eficácia ao desafio
séptico dessa invasão bacteriana.
Estas conclusões, de ordem eminentemente técnica, buscamo-las na
literatura médica, no resumo de simpósios sobre infecções cirúrgicas, le
vando-nos elas e a prova colhida nos autos à conclusão de que o resul
tado morte da vítima não está preso ou interligado ao atuar dos dois
primeiros acusados, por um nexo de causalidade necessária, por isso
que prova inexiste de haverem eles atuado com falta ao dever de dili
gência. Intervindo, como cirurgiões, não foram os criadores de situação
de perigo, e o dever de evitá-la no curso da atividade médica é relativo,
assim porque, tal atividade, por sua própria natureza, implica cm um
risco que pode conduzir, algumas vezes, inevitavelmente, a um resultado
de dano, lesão ou morte.
Em não sendo esse comportamento perigoso, como não é, contrário
ao dever, assim porque corresponde a exigências sociais reconhecidas,
em atuando com a atenção devida, mantendo apenas dentro do risco ne
cessário, não há falar-se cm culpa. Esta só se configuraria se houvessem
os dois primeiros acusados ultrapassado os limites do risco permitido, e
prova em tal sentido inexiste, ao contrário, conforme a prova dos autos,
"teriam agido com todas as cautelas necessárias”.
O mesmo não é de dizer-se quanto ao terceiro acusado, que con
cedeu a alta hospitalar (fls. 85v.°), a qual deu-se pela manhã do dia 25,
só transportada a paciente, para sua residência, à tarde do mesmo dia.
isto em razão das dificuldades de transporte, isto porque, informa a tes307

temunha de fls. 270. a retirada deu-se com o uso de uma ambulancia
do hospital, “e ficou, assim, na dependência de disponibilidade .
No mesmo dia da alta. à noite, conforme relato unânime de seus
familiares, sendo dois irmãos médicos, a vítima se apresentava taquicárdica. com anúria, sendo atendida pelo Hospital Cardoso Fontes, menos de 24 horas após a alta, apresentando-se em estado de choque, dispnéica cianótica, fazcndo-sc diagnóstico de choque séptico e pneumonia
aguda infecciosa, desidratada, com o membro inferior esquerdo edemaciado. com equimoses e flictema. Havia ainda suspeita de choque sép
tico por anaeróbio e embolia gordurosa (fls. 95/98).
Vê-se, pois, que do momento da alta. manhã do dia 25, até à noite
do mesmo dia, evoluiu a paciente de um quadro normal (hipótese única
de ser concedida a alta) para um outro de gravidade extrema, ao ponto
de, menos de 24 horas após, apresentar-se um quadro mórbido, alar
mante, uma sintomatologia fatal.
A conclusão que se impõe é que essa "alta foi concedida sem
observância de critério rigoroso que a ciência médica preconiza para
hipóteses idênticas e, cientes disso, é que os acusados se referem à ma
nifestação de concordância de uma equipe para que a alta ocorra (fls.
218/220), apontando-se o terceiro acusado como simples "executivo da
efetivação da alta’', atuante, como sempre, o espírito de classe.
Não nos aventuramos a desmentir a assertiva, mesmo em não ha
vendo qualquer prova em tal sentido, o contrário se deduzindo do re
lato feito pela testemunha ouvida na fase extrajudicial às fls. 57/38,
üo qual se depreende que tão só o terceiro acusado, em companhia de
um enfermeiro, fez o último contato com a vítima, o qual teria retirado
a parte de cima do aparelho de gesso, tendo ela depoente sido igualmente
atendida pelo terceiro acusado, após encontrando a vítima na enferma
ria, naquele mesmo dia, sabendo por uma enfermeira que Dona Glcuza
estava em alta”.
De qualquer sorte, tenha ou não havido “concordância da equipe”,
a responsabilidade pela alta e suas consequências é de quem a firma,
posto que ela corresponde à afirmação médica da existência da norma
lidade do paciente, a admitir a obtenção de egresso do hospital.
Ainda conforme as conclusões da literatura médica, cuja leitura
nos foi imposta para apreciação e julgamento da hipótese, a prevenção
da infecção músculo-esquelética c seu tratamento mais eficaz depois
que a mesma ocorre, representam os objetivos permanentes da pesquisa
ortopédica, e conforme a esta, um percentual muito elevado das infecçoes pós-operatórias das feridas limpas é causado por bactérias aeróbias gran-positivas, sendo que uma infinidade de bactérias aeróbias
308

gran-negativas e anaeióbias forma o restante dos microrganismos que
infectam as feridas limpas, recomendando-se a obtenção de muitas cul
turas teciduais aeróbias e anaeróbias por ocasião da cirurgia para se
conseguir um diagnóstico bacteriológico preciso.
Sc há tão elevado risco de infecção, a anteceder a alta hospitalar,
há que fazer-se um apurado exame do paciente, e à vista do menor sin
toma clínico, é de proceder-se a uma série de testes laboratoriais e da
prova bacteriológica.
Uma sepsia importante é quase sempre assinalada por impotência
funcional, sendo a prova uníssona, nestes autos, no sentido de queixarse a vítima de fortes dores no local da cirurgia, ate ao instante em que
recebeu a alta e nesta oportunidade mesmo, sem que cautelas maiores
houvessem sido tomadas nesta última oportunidade.
Houve, pois, negligência do terceiro acusado, posto que se houvesse
com maior cuidado visto a ferida cirúrgica (se efetivamente a viu por
ocasião da alta), teria nela constatado o início de evolução irregular,
suave que fosse o rubor ou virtual edema, a desenvolver-se até a necro
se, em tão curtíssimo espaço de tempo.
Aos jovens médicos que se sujeitam a baixo salário e más condi
ções de trabalho, primordialmente aos que atendem em hospitais pú
blicos c do INAMPS, recomendável seria que seus protestos fossem
abrangentes de uma revolta de classe quanto às instruções que recebem
para diminuir os custos hospitalares e liberação de leitos em condições
incompatíveis com a condição clínica dos pacientes, causas maiores do
péssimo atendimento oferecido pela rede hospitalar.
Quiçá seja esta a hipótese dos autos.
Não decorreu da ação ou omissão do terceiro acusado o surgimento
do foco infeccioso, mas a evolução do quadro até à sintomatologia que
à morte levaria a paciente decorreu, inquestionavelmente, de sua negli
gência, de uma violação do cuidado, atenção ou diligência requeridas
para a hipótese efetivamente considerada, onde o surgimento de foco in
feccioso é previsível, e a concessão de alta só é de dar-se em estando
inteiramente afastada a possibilidade de seu surgimento, sendo certo,
como já anteriormente ressaltado, que o queixar-se a vítima de fortes
dores no local já era indício de anormalidade, pelo que por mais esta
razao a alta não deveria ter sido concedida, e em a concedendo o terceiro acusado, ultrapassou ele os limites do risco necessário, cm con
duta tipicamente contrária ao dever, pondo-se frente a resultado pre
visível.
ISTO POSTO.
Atendendo às diretrizes do artigo 42 do Código Penal;
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Atendendo a tudo mais que dos autos consta,
IULGO, em parte, PROCEDENTE a ação para ABSOLVER os
dois primeiros acusados, MAHIR COSTA FILHO c IBRAHIN ANTONIO B ITT AR IUNIOR, da imputação que lhes foi feita, o que assim
decido com fulcro no artigo 586, IV, do Código de Processo Penal e
CONDENAR o terceiro, AMADO CALIL FILHO, como incurso no
artigo 121. § 3.°, do Código Penal, à pena de 1 (hum) ano de detenção,
condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas do processo e da
taxa judiciária devida.
Com fulcro no artigo 696 do Código de Processo Penal, concedolhe o “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do artigo
767 do mesmo diploma processual.
. .
Lançado o nome do réu no rol dos culpados, seja o mesmo intimado
para a audiência admonitória.
P.R.I.
Rio de Janeiro, em 12 de março de 1983.
JASM1M SIMÕES COSTA
juiz de Direito
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Comarca de
Casimiro de Abreu — R|
Proc. 1.169

ROUBO QUALIFICADO— A retratação
da confissão extrajudicial deve ser repeli
da, quando se apresenta isolada do restan
te dos elementos de convicção carreados
aos autos. Se logo após a subtração o agen
te entrega u vítima o produto do roubo,
não existe crime consumado e sim mera
tentativa.
(Sentença do Juiz de Direito Reinaldo
Ribeiro da Silva)

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra
CARLOS ROBERTO MARCHON, devidamente qualificado, dando-o
como incurso nas sanções do artigo 157 — § 2.° — inciso II do Código
Penal, por ter o mesmo, no dia 28 de dezembro de 1980, cerca das 19,30
horas, em companhia do menor Ilamar Roeles Peixoto, chegado até a
rodoviária desta cidade em um auto Volkswagen e ali avistando Moacir
José Machado, fez ver a este que iria para Macaé, oferecendo-lhe “ca
rona", que foi aceita, seguindo em direção à estrada Serramar, onde
estacionou o carro e empurrou Moacir para fora, jogando-o ao chão e
desferindo-lhe um soco, após o que o menor Itamar segurou a vítima,
passando o Acusado a revistá-la, logrando subtrair em seu proveito e do
menor a quantia de Cr$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos cruzeiros),
uma carteira de cigarros e até mesmo um par de sandálias. A vítima,
mesmo lesionada, conseguiu chegar até a cidade, onde, cientificada,
pôde a Polícia efetuar a prisão em flagrante do Acusado.
Lavrado o auto de flagrante, onde foram ouvidos o condutor, a
vítima, duas testemunhas e o Acusado, este recebeu nota de culpa, foi
apreendido e entregue o dinheiro, ouvido o menor participante, contra
o qual instaurou-se o procedimento próprio previsto no Código de Me
nores, levantou-se a vida pregressa do Acusado, que foi identificado
criminalmente.
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Relatado o inquérito, pleiteou o Acusado o relaxamento de sua
prisão (sic), juntando-se aos autos ocorrência policial que dava notícia
de tentativa de extorsão por parte da vítima, que foi denegado, ao
tempo em que era a denúncia recebida.
Submetido a interrogatório, o Acusado negou a imputação que lhe
fora feita, vindo aos autos o auto de corpo de delito da vítima e a defesa
prévia com rol de testemunhas.
Em assentada foram tomados os depoimentos de cinco testemunhas^
e as declarações da vítima, respondendo-se a ordem de “habeas corpus'
impetrado pelo Acusado, afinal denegado, voltando o Acusado a requerer o relaxamento de sua prisão, novamente negado.
Com a desistência da oitiva de testemunha arrolada pela Defesa e
sem pedido de diligências, juntou-se aos autos decisão prolatada no pro
cesso n.u 1.190 onde também figurava o mesmo Acusado, vindo aos
autos, por fim, as alegações finais das partes.
E o relatório. Decido.
Constatou-se, “ab initio”, situação que não deve ser olvidada e ate
pelo contrário constatada, para que não mais se repita, pois que eviden
ciadora, pela própria natureza, do desprezo à lustiça e desrespeito ao Ma
gistrado, qual seja o fato de que o ilustre Patrono do Acusado chamado
a apresentar suas alegações finais em l.° de junho de 1983 (fls. 122),
recebendo a correspondência em 29.8.83, nao se sabe a razão do atraso,
ja cm 17 de fevereiro de 1984, era novamente instado a tal, sob pena de
comunicação à OAB. Retirados os autos do Cartório, sob carga, a 1." de
julho, somente foram devolvidos a 27 de setembro, coincidentemente
ou não, mesma data em que o Acusado estava sendo submetido a novo
interrogatório, pela prática do delito previsto no artigo 16 da Lei
n.° 6.368/76.
Trata-se de um ato que deslustra o reconhecido brilho do protissional que patrocina a defesa do Acusado e que deve ficar gravado,
para que se evite repetir.
A materialidade do fato é demonstrada pelos autos de fls. 8 e 9
e a autoria, conquanto confessada sem rebuços perante a autoridade
policial, foi retratada em luízo, embora despida de elementos de acei
tação, já que o Acusado não ofereceu um só motivo que justificasse ter
sido falsa tal confissão.
A prova dos autos, entretanto, é tranquila em demonstrar ter sido
o Acusado o autor do fato delituoso, senão veja-se.
Do próprio interrogatório verifica-se que o Acusado afirma ter
entregue o dinheiro à vítima, fazendo-o por empréstimo a Miguel Nasci
mento. Ora. se declarou às fls. 18 ter um salário de CrS 5.000,00 (cinco
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mil cruzeiros) mensais, qual seria a razão para emprestar a um desco
nhecido mais de um terço do mesmo, máxime quando disse ter família
para sustentar?
A prova testemunhai é convergente no sentido de demonstrar a
culpabilidade do R., vendo-se das palavras do co-partícipe, o menor
Itamar Rocies Peixoto (fls. 16 e 51). quê, de fato, a vítima estava no
carro, que foi tocado para direção diversa e que o dinheiro desta foi
efetivamente subtraído, embora haja divergência a respeito do ‘‘quantum”.
A vítima, sempre que ouvida (fls. 4-v c 49), também traz detalhes
da ocorrência e a testemunha Francisco Miguel do Nascimento chega a
citar nomes de diversas pessoas que assistiram à entrega do dinheiro ã
vítima (fls. 5-v e 50), numa demonstração incontroversa de que sua
versão é verdadeira, o que de resto também é comprovado pelas demais
testemunhas (fls. 46 e 48).
C verdade que o Acusado tentou esboçar uma defesa baseada em
dois fatos básicos, o primeiro, que a vítima estava embriagada, como
se isto constituísse alguma excludente ou dirimente; a segunda, de que
teria sido vítima de uma extorsão por parte da mesma ou sua família,
isto é, a família do Acusado.
Tal, entretanto, não passou do campo das alegações, pois quern
comunicou o fato narrado na ocorrência de fls. 27/27-v foi seu próprio
Defensor, que não se dignou de arrolar nestes autos as testemunhas
ali citadas. Diga-se de passagem, por oportuno, que ainda que tal ex
torsão tivesse realmente sido tentada, o que não foi provado, consti
tuiría fato autônomo, que por si só não teria como minorar a partici
pação efetiva do Acusado no fato delituoso praticado antes da mesma.
E nem se diga, como feito nas alegações finais( fls. 130), que a
advogada Dca Vitagliano presenciou a tentativa de extorsão, já que se
trata de uma das defensoras do Acusado, sendo, portanto, suspeita para
tanto.
A confissão extrajudicial do Acusado encontra perfeita ressonância
na prova dos autos. Isto é o quanto bastaria para conduzir a um decreto
de reprovação, já que a retratação veio apenas com o sentido de se
desculpar, porém, repita-se, restou isolada. A propósito, já ensinou
KARL MITTERMAIER — Tratado de le Prueba cn Materia Criminal
— Editora Hamurabi — Buenos Aires — 1979 — págs.. 307/8,
“verbis”:
“La revocation de la confesión o retractación tiene lugar de diversos
modos; se extiende a toda la confesión. cuando el inculpado. retractandc-se. afirma su cumpleta inocência. Pero. cn cuanto a esto,
313

conviene establecer las distinciones sefwlentes: l.°) La rctractación
recae muchas veces sobre una confesián que satislace todas Ias condiciones de credibilidad que se requieren, y sobre Ia que -ha podido
muy bien el luez fundar una condena.”
“Si la rctractación versa sobre una confesián enteramente regular,
ha lugar a aplicaria el principio, según el cual una declaración
tardia o parcial dei acusado, dada únicamente in interês de este
último, no puede destruir una prueba completa primitivamente presentada.”
Fácil é de sc verificar que a confissão anterior reúne todas as
condições de credibilidade, enquanto a retratação veio somente no in
teresse do Acusado, que nem mesmo disse por qual motivo confessara,
se coagido, ameaçado, constrangido ou qualquer outra forma que lhe
viciasse a vontade.
Acrescente-se que a confissão foi tomada cm presença de um Cura
dor, Dr. Luiz Fernando Borijes Macabu, advogado militante nos audi
tórios desta Comarca, que firmou com os demais o auto de flagrante.
Sobre o tema. que c nolêmico. os tribunais já decidiram assim:
“Há prova criminal válida na confissão da prática delituosa perante
autoridade policial, sendo irrelevante que o réu a tenha repudiado
no interrogatório judicial, sem ministrar comprovação de fatos que
a infirmem”. (TjMG — ac. un. da 1." Cam. Crim. — apel. 7.900
— Rei. Des. LIMA TORRES in furisprudência Mineira — vol. 56
— pág. 147).
"Constitui elemento probatório, a autorizar condenação, a confissão
do réu perante autoridade policial, constante do termo assinado,
assistido por testemunhas idôneas". (TAMG — ac. un. da 2.a Cam.
Crim. — apel. 10.408 — Rei. |uiz RUBEM MIRANDA in fulgados
do TAMG — Vol. 16 — pág. 425).
“Confissão extrajudicial — Válida a confissão ainda que extraju
dicial, mas em harmonia com os demais elementos que informem os
autos”. (TIRI — ac. un. da 1." Cam. Crim. — apel. n.ü 3.146 —
Rei. Des. PIRES E ALBUQUERQUE in Ementário — vol. 1 —
— pág. 361 — n.° 312).
Indiscutível e iniludivelmente demonstrada, pois, a autoria do fato,
inobstante a negativa seródia do Acusado, impõe-se seu reconhecimento,
para embasar um decreto de reprovação.
A questão do crime continuado, que voltou a ser colocada nas ale
gações finais, foi respondida na sentença que se estampa às fls. 117/
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118, pois é evidente que, se naquele feito não se logrou demonstrar
satisfatoriamente a prática do delito, isto não implica em dizer que o
mesmo teria de ocorrer no outro, porque distintos os eventos, embora
praticados em continuação.
Todavia e por força do disposto no artigo 383 do Código de Pro
cesso Penal, já que inexistente tanto na peça vestibular, quanto nas
alegações finais de ambas as partes, é de se considerar situação que
favorece o Acusado.
Verifica-se que uma vez praticado o fato delituoso e comunicado
o mesmo pela vítima à testemunha Francisco Miguel do Nascimento,
esta compareceu à residência do Acusado, logrando obter deste a devo
lução da importância retirada daquela, fazendo a entrega à mesma.
Ressalte-se, nesse passo, que não ficou bem nítida a questão da subtração
do maço de cigarros e do par de sandálias.
Admitindo-se, pois, esta ocorrência, teve o Acusado posse efêmera
da “res furtiva”, não se podendo admitir o fato como crime consumado,
ficando apenas na tentativa, como já sc decidiu:
“Não há crime consumado se o agente, logo após a subtração, é
perseguido e preso, sendo apreendidos em seu poder os objetos sub
traídos da vítima.” (TAMG — 2.a Cam. Crim. apel. 10.408 —
Rcl. Juiz RUBEM MIRANDA — in JULGADOS DO TAMG —
vol. 16 — pág. 426).
"Não se configura o crime de roubo consumado, mas sim de tenta
tiva. se o criminoso é preso logo em seguida à prática do fato, sem
que haja o apossamento da coisa subtraída”. (TAMG — ac. 8 —
un. da 1.” Câm. Crim. — apel. 7.369 — Rei. fuiz XAVIER LOPES
in ADCOAS — ano XIV — n.° 3 — pág. 45 — n.° 81.674).
“O delito de roubo, tal como o furto, somente se consuma quando
a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo pro
prietário, tenha sido totalmente iludida. Se o ladrão é alcançado,
ato seguido a apprenhensio da coisa, e vem a ser privado desta,
pela força ou desistência voluntária, não importa que isto ocorra
quando já fora da atividade patrimonial do proprietário: o furto c,
conseqüentemente, também o roubo deixaram de se consumar, não
passando da fase da tentativa.” (TACr SP — ac. un. da 8.° Câm.
de 15.12.83 — apel. 308.757 — Rei. [uiz CANGUÇU DE AL
MEIDA — ob. cit. ano XVI — n.° 12 — pág. 218 — n.° 96.319).
Ante o exposto e porque a prova dos autos é uníssona ao demons
trar os elementos configuradores do fato típico e bem assim a autoria
dos mesmos induvidosamente atribuída ao Acusado, hei por bem JUL315

GAR PROCEDENTE, em parte, a denúncia de fls. 2/2-v. para condenar CARLOS ROBERTO MARCHON. devidamente qualificado, como
incurso nas sanções do artigo 157 — § 2.° — inciso II. c/c 12
II.
ambos do Código Penal Brasileiro.
O Acusado é tecnicamente primário e à época dos fatos era menor
de 21 (vinte e hum) anos. As consequências do delito foram minoradas
pela devolução das "res furtiva", daí porque não há porque não se lhe
aplicar mais que a pena mínima cominada à espécie, isto é, reclusão de
4 (quatro) anos e multa de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros), a qual
é aumentada de 1/3 (um terço), passando assim para 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses e multa de Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros).
Considerando o disposto no parágrafo único do artigo 12 do C.
Penal, reduzo a pena imposta de 1/3, concretizando-a em 3 (três) anos,
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias e multa de CrS 5.400,00 (cinco mil
e quatrocentos cruzeiros).
Pagará o Acusado, ainda, as custas processuais.
Lance-se o seu nome no rol dos culpados, oficie-sc ao Instituto
Félix Pacheco e expeça-se em seu desfavor o competente mandado de
prisão.
P.R.I.
Casimiro de Abreu. 28 de setembro de 1984.
REINALDO RIBEIRO DA SILVA
luiz de Direito
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23.“ Vara Criminal
da Capital
Proc. 19.757

ROUBO OVA L1FICA DO
Tentativa.
Há concurso material — e não concurso
aparente cie normas, quando, após a sub
tração da coisa, o agente também seques
tra a vítima, constrangendo-a na sua liber
dade. Não se configura crime progressivo,
mas progressão criminosa.
(Sentença do luiz de Direito Gerson Sil
veira Arraes)

Ação penal pública movida em face de IVANILDO DA SILVA
ALMEIDA, DAVI DA SILVA ALMEIDA, DANIEL DA SILVA AL
MEIDA e ROBERTO PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos
como incursos nas penas dos artigos 157, § 2.°, 1 e II, c/c o 14, II e,
148 e 146, todos do Código Penal, porque, segundo refere a denúncia:
‘‘No dia 21 de maio corrente, por volta de 22:00 horas, nas proxi
midades do n.“ 117 da Rua Barão de São Francisco, no Andaraí,
nesta cidade, os denunciados, em concurso de ações c de desígnios
criminosos c mediante grave ameaça exercida pelo emprego de um
revólver c de uma faca subtraíram, para si, o veículo Volkswagen
— Brasília, cor bege, ano 80. placa R[ TY 4279, avaliado cm Cr$
6.000.000 (seis milhões de cruzeiros), de propriedade de MÁRIO
PEREIRA DUARTE. Consta dos autos que o lesado, no exato mo
mento em que procurava ingressar na garagem de seu prédio, foi
abordado pelos denunciados que o renderam, já que o denunciado
IVANILDO DA SILVA ALMEIDA lhe apontou o revólver descrito
no Auto de Apresentação e Apreensão de íls. 2, dizendo tratar-se
de um “assalto”. A seguir, os denunciados seqüestraram o lesado,
obrigando-o a permanecer no interior do veículo, sentado no banco
traseiro entre os denunciados DAVI e DANIEL, enquanto o de317

nunciado ROBERTO assumiu o volante do carro e o denunciado
IVANILDO postou-se ao lado do condutor.
Durante muito tempo, o lesado foi conduzido por lugares desco
nhecidos c escuros, sendo obrigado, mediante ameaça de morte, a
permanecer dc cabeça baixa, sem olhar para os seqüestradores.
Entretanto, ao atingirem a Favela de Gramacho, na Rua Irajá, em
Duque de Caxias, o veículo apresentou defeito na correia do motor.
Por isso, os denunciados, mediante grave ameaça exercida pelo emprego das armas, constrangeram o mecânico Sérgio Gomes do Rosário, residente no n.° 4.887 da Rua Irajá, naquela Favela, a efetuar
o conserto do veículo.
Enquanto Sérgio efetuava o reparo, passou pelo local uma viatura
policial em ronda, cujos componentes suspeitaram ao ver o lesado
Mário Pereira Duarte cercado por quatro elementos. Ao se aproxi
mar. o SGT-PM |osé do Carmo Merlin notou que o denunciado
IVANILDO jogou atrás de um tambor algo que, recolhido, ficou
constatado tratar-se do revólver.
Delidos os denunciados c inquirido o lesado Mário, esclareceu ele,
a custo, ter sido vítima de roubo e seqiiestro por parte dos denun
ciados, enquanto o mecânico Sérgio esclarecia ter sido constrangido
a efetuar o reparo.
Os denunciados confessaram a prática dos ilícitos, tendo sido arrecadado no interior do carro a faca utilizada pelo bando para amea
çar os ofendidos.
A denúncia foi recebida em 28/05/85.
A persecução criminal teve início com a lavratura do APE de fls.
7/10 e Registro de Ocorrência de fls. 21/22.
Auto de apreensão do veículo, de arma de fogo e de faca e, muni
ção, às fls. 6, a, de entrega, às fls. 17.
Notas da culpa, às fls. 12/15.
Depoimento de testemunha prestado na polícia, às fls. 16.
Individuais datiloscópicas, às fls. 24; 27; 30 e, 33.
Interrogatório às fls. 50; 51; 52 e, 53.
Alegações preliminares, às fls. 55; 56; 58 e, 59.
FACs dos acusados, às fls. 66; 67; 68; 81 e, 94.
Laudo de exame das armas de fogo apreendida, às fls. 70/71.
Prova da acusação, conforme depoimento de fls. 84 e v.°; 85 e,
86 e v.°.
Laudo de avaliação indireta dc veículo, às fls. 89/90.
Requerimento de substituição de testemunhas, levado a efeito pelo
4.° acusado, às fls. 96.
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As defesas dos 2.° c 3.° acusados, às fls. 105 e 106, renunciam os
poderes que lhe foram conferidos.
Prova de defesa, conforme depoimentos de fls. 111 e v.°; 112 e v.0;
113 e, 114.
Somente o MP requereu diligências.
Alegações finais do MP, às fls. 150.
Alegações finais dos acusados, às fls. 153/156, requerendo altera
ções no libelo; 159/161 e. 190 191.
Carta dirigida ao |uízo, pelo l.° acusado, às fls. 211.
É o relatório.
Autos conclusos.
DECIDO:

J

A materialidade do delito de roubo está consubstanciada através do
auto de apreensão dc fls. 6 e, do laudo de avaliação indireta de fls.
89/90, que dão conta efetiva da "res furtiva" e, do delito de constran
gimento ilegal, acha-se a mesma refletida nas declarações da própria
vítima, uma vez que, cm face da violência empregada pelos acusados,
foi vencida a sua resistência real.
Como ensina ANTOLISEI, in Manuale, p. 109, “a violência pode
ser própria ou imprópria. A violência própria 6 toda espécie de energia
física empregada sobre a vítima.
A autoria dos delitos dc roubo c de constrangimento ilegal se
acha perfeitamente configurada nos autos, uma vez que, nada obs
tante os réus terem confessado em luízo, as testemunhas ouvidas em
ambas as fases do processo revelam, à saciedade, que os acusados, efe
tivamente, em concurso, cometeram as ditas infrações penais mencio
nadas na denúncia.
Com efeito, no APF, a vítima MÁRIO PEREIRA DUARTE, às
fls. 9 declara que no exato momento em que ia entrar na garagem do
seu prédio foi assaltada pelos 4 (quatro) acusados, tendo um deles lhe
apontado um revólver.
A vítima SERGIO GOMES DO ROSÁRIO, às fls. 16, na polícia
prestou depoimento no sentido de que foi constrangida, mediante em
prego de arma de fogo, a reparar o defeito do carro pertencente a Mário
Pereira Duarte.
A instrução criminal, às fls. 84/86v.° corrobora a prova coligida
na polícia, tendo o proprietário do auto roubado, às fls. 86 e v.°, con
firmado a versão anterior, emprestando à mesma a indispensável serie
dade provinda do contraditório penal.
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Na esteira do entendimento esposado pelo honrado e culto Dr.
Promotor de Justiça, no caso concreto, entendo também ter ocorrido
o delito de seqüestro, tipificado no artigo 148 do Código Penal.
Há, no pormenor, duas correntes na jurisprudência, quanto ao con
curso de crime de roubo e dc seqüestro, propondo sanções diversas para
a hipótese em que a vítima é scqiiestrada por ocasião do roubo ou em
seguida ao seu exaurimento.
Uma corrente adota solução no sentido da ocorrência dc concurso
formal ou material de crimes (roubo e seqüestro), e a outra sustenta
a tese dc que só se verifica o delito de roubo.
Em que pese à autoridade daqueles que adotam a segunda teoria,
d. v., filio-me à primeira opinião, vale dizer, àquela que defende a con
figuração, no caso de concursos de crimes.
Entendo que não ocorre tão somente o crime de roubo, porque o
elemento subjetivo do seqüestro, segundo o nosso eminente e saudoso
NELSON HUNGRIA, in Comentários, vol. VI, pág. 196. “é a vontade
livre e conscientemente dirigida à ilegítima privação ou restrição da
liberdade alheia. Não há dúvida de que esse constrangimento ocorreu,
tendo a vítima sido privada, mediante violência, da sua liberdade.
A defesa do 1." acusado, às fls. 153/156. acena, em suas alegações
finais, para a solução da questão, segundo os critérios a uma. do crime
progressivo, alegando que teria ocorrido concurso aparente de normas
a duas. para o reconhecimento do crime continuado.
A meu sentir os acusados tiveram — durante o transporte forçado
da vítima — o propósito de privar ou restringir a sua liberdade, na conceituação técnico-jurídica dos vocábulos aqui empregados, e que dão
conta os verbos transitivos em epígrafe.
Não me impressiona a tese defensiva do I." acusado, porque a
respeito da sua inconveniência, na espécie, não ocorreu nem crime pro
gressivo. nem crime continuado.
Imperioso salientar, a propósito, que não havendo estreita coinci
dência entre a elementar de um e de outro crime (roubo e seqüestro),
verificou-se, na espécie, verdadeira progressão criminosa, i. e.. do crime
de roubo, os acusados passaram à ação do seqüestro. consciente e volun
tariamente.
Não se confunda crime progressivo com progressão criminosa, con
ceitos diametralmenle opostos e inconfundíveis.
Provada a materialidade do sequestro, através do eletivo constran
gimento sofrido pela vítima na sua liberdade, tem-se, por outro lado,
finalmentc, configurada lambém a autoria dos réus, pelo reconhecimento
levado a efeito pela mesma, em luízo.
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Aclolo, no caso dos crimes de roubo e seqücstro o concurso
material.
Trata-se de crime de roubo consumado, uma vez que os acusados
tiveram durante apreciável espaço de tempo a posse mansa e pacífica
da coisa, não mc impressionando o fato de a vítima ter permanecido
em companhia dos mesmos, dado que essa "permanência' derivou de
uma violência, e ocorreu mediante constrangimento indébito e ilegal,
exercido com emprego de arma de fogo.
Tenho, finalmente, como provadas as qualificadoras do emprego
de arma, e, do concurso de duas ou mais pessoas, previstas para o
crime de roubo. A arma foi apreendida.
O concurso de agente deriva de o fato ter sido objeto de atividade
de duas ou mais pessoas, tendo o evento de ser atribuído a todos os
concorrentes que, com a sua própria ação, contribuíram para determiná-lo.
Como leciona GIUL1Ü BATAGLINI, in Direito Penal, 2.° vo!..
Saraiva, pág. 525, “o liame, que une as atividades dos vários concorren
tes, realiza-se numa associação de causas conscientes, às quais é devido
o evento, daí porque a cada um dos co-participantes deve ser atribuída
a responsabilidade pelo todo".
Péssimos os antecedentes dos acusados.
Fixo as penas:
Atendendo às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo
a pena base, relativamente a todos os acusados:
— quanto ao crime de roubo, em 6 (SEIS) anos de reclusão, e ao
pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, fixados unilariamente em 1/2 do
SMR, pena que irrito de 1/3, ante o disposto na regra contida no § 2.°,
do artigo 157 do CP. tornando-a definitiva, em 8 (oito) anos de reclusão
e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. ante a ausência de causas
ou circunstâncias, de aumento ou de diminuição.
— quanto ao crime de seqüestro, em 2 (dois) anos de reclusão,
pena que torno definitiva, ante a ausência de causas ou circunstâncias,
de aumento ou de diminuição.
— quanto ao crime de constrangimento ilegal, cm 6 (seis) meses
de detenção, pena que também torno definitiva, ante a ausência de
causas ou circunstâncias, de aumento ou de diminuição.
Isto posto, julgo em parte PROCEDENTE o pedido, e condeno os
acusados IVAN1LDO DA SILVA ALMEIDA: DAVI DA SILVA AL
MEIDA; DANIEL DA SILVA ALMEIDA e ROBERTO PEREIRA DA
SILVA, como incursos nas penas dos artigos 157, § 2.°, I e II: 146 e
148, todos do Código Penal, as penas, cumuladas, de 10 (dez) anos de
reclusão e, 6 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 100 (cem)
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dias-multa. Os réus cumprirão a pena que lhes é imposta em regime
fechado.
Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.
Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram, recapturan
do-se o que se encontrar foragido.
Comunique-se à autoridade policial competente a presente decisão.
Paguem os réus as custas do processo e a taxa judiciária devidas.
Anote a Sr." Escrivã o que for de interesse estatístico.
P.R.I.
Rio de faneiro, 07 dc julho de 1986.
GERSON SILVEIRA ARRAES
luiz de Direito

Impresso em oft-set no ano de 1986,
na Editora Gráfica Serrana Ltda.
Rua General Rondon, 1500 —Petrópolis —RJ
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O INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO BRASIL 6 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 c 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 dc ter apenas pouco mais de um lustro de existência 0 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 em caráter pioneiro a série DIREITO CONCRETO, hoje em seu
sexto número, com o escopo de servir dc instrumento de difusão de tra
balhos dos seus associados, que nele têm um valioso veículo de divulgação,
qualidade e a dedicação profissional da Magistraprocurando mostrar
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 c das entidades
de classe.
Compicmentarmentc, 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.
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Abuso de poder
Ação possessórla — Direilo pessoal
Acidente de trânsito
,
Anulação de casamento
Anulação de registro de nascimento
Atentado violento ao pudor com presunç
do vlolôncia
Atentado violenlo ao pudor e roubo
Comorièncla
Contravenção florestal
Cotas condominials. Natureza Jurídica
Crime de Imprensa
Direito autoral — Proteção
Direito autoral — Violação
Direito eleitoral — Mandado de segurar

— Duplicata sem aceite
"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. ”
Ellézer Rosa
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Dúvida inversa
Dúvida — Registro de contrato de locaç
Enflteuse — Resgate
Estupro com presunção de violência
Exercício Ilegal da medicina
Falência — Pedido de restituição
Homicídio quallllcado
Homicídio simples
Homicídio simples contra descendente
Inventário (Regime de bens)
Jogo do bicho — Previdência Social Litisconsórcio (Ação trabalhista)
Leasing
Legítima defesa recíproca
Opção de nacionalidade
Patrocínio infiel
Processo de execução
Protesto de titulo pago

Responsabilidade civil — Acidente aére
Responsabilidade civil (Dia do Pendure
Responsabilidade civil — Lei 6.024/74
Responsabilidade civil. Reparação de
dano
Responsabilidade módica
Roubo qualificado
Roubo qualificado — Tentativa
Separação judicial
Testamento
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