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DIREITOS FUNDAMENTAIS: CERNE DO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Oriana Piske de Azevedo Magalhães Pinto(*)

Os Direitos fundamentais, com maior ou menor extensividade, apresentam 
classificações que assim os enumeram: direito de locomoção ou de ir e vir; direito à 
manifestação do pensamento; direito de reunião; direito de associação; direito de culto; 
direito à atividade profissional; direito à atividade econômica. Cabe ressaltar que a 
supramencionada enumeração é tão-somente exemplificativa.

Jorge Miranda, numa demonstração de abrangência quanto à universalização 
e internacionalização dos direitos fundamentais, destaca os conceitos afins e as 
categorias desses direitos, tais como: direitos fundamentais e direitos do homem; 
direitos fundamentais e direitos subjetivos públicos; direitos fundamentais e direitos 
de personalidade; direitos fundamentais e situações funcionais; direitos fundamentais 
e direitos dos povos; direitos fundamentais e direitos difusos; direitos fundamentais 
e garantias institucionais; direitos fundamentais e deveres fundamentais; direitos 
fundamentais individuais e direitos fundamentais institucionais.

1

Para Norberto Bobbio, os problemas fundamentais do nosso tempo são: o 
problema dos direitos do homem e o problema da paz, visto que da solução do problema 
da paz depende a nossa própria sobrevivência, enquanto a solução do problema dos 
direitos humanos é, a seu ver, o “único sinal certo de progresso civil.”

2
 Considera 

Bobbio que tais problemas estão interligados citando três documentos de inquestionável 
autoridade: a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), a Carta das Nações 
Unidas e a Conferência de Helsinque .

A Carta das Nações Unidas começa declarando a necessidade de “salvar as 
futuras gerações do flagelo da guerra que por duas vezes no curso desta geração trouxe 
inenarráveis aflições à humanidade”, e logo em seguida reafirma “a fé nos direitos 
fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade dos 
direitos dos homens e das mulheres, e das nações grandes e pequenas”. A Declaração 
Universal dos Direitos do Homem (1948) se inicia considerando que “o reconhecimento 
da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos, iguais e 
inalienáveis, constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. Chega 

(*)  Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
 Doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo Social Argentino (UMSA).
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a afirmar que os direitos do homem devem ser salvaguardados por normas jurídicas, “se 
quisermos evitar que o homem seja obrigado a recorrer em última instância à rebelião 
contra a tirania e a opressão”.

3

A conferência sobre segurança e a cooperação na Europa, conhecida pelo 
nome de Conferência de Helsinque, devido ao local onde se realizou e no qual foi 
concluída em 1

o
 de agosto de 1975, após ter afirmado no preâmbulo que o objetivo 

das nações firmatárias é “contribuir para o melhoramento de suas relações recíprocas e 
para assegurar as condições nas quais seus povos possam gozar de uma paz verdadeira 
e duradoura, livres de toda ameaça ou atentado à sua segurança”, dedica um de 
seus “princípios-guias” (o sétimo) ao problema da proteção dos direitos do homem, 
asseverando: “Os Estados participantes respeitam os direitos do homem e as liberdades 
fundamentais, incluindo a liberdade de pensamento, consciência, religião ou credo, 
para todos sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”, e em seguida insiste: “Eles 
promovem, estimulam o efetivo exercício das liberdades e dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais, e outros, que derivam todos da dignidade inerente à 
pessoa humana e são essenciais ao seu livre e pleno desenvolvimento.”

4

Norberto Bobbio, comentando esses três documentos internacionais, afirma 
que o primeiro associa cronologicamente o fim da Segunda Guerra Mundial à nova 
fase do desenvolvimento da comunidade internacional, que deve ter início com o 
fortalecimento da proteção dos direitos do homem, quase dando a entender que a causa, 
ou ao menos uma das causas do “flagelo” das duas guerras mundiais, foi o desprezo 
aos direitos do homem. O segundo destaca o reconhecimento dos direitos do homem 
como requisito para a instauração e manutenção da paz. O terceiro considera o respeito 
recíproco dos direitos do homem um dos princípios que devem guiar os Estados na sua 
política de distensão e de paz. 

Neste quadro, verifica-se que o grau de complexidade a que as sociedades 
modernas chegaram não mais permite que o Direito seja justificado a partir da autonomia 
privada, consoante o paradigma do Estado de Direito ou Liberal, nem a partir de uma 
autonomia pública ao nível do Estado, consoante o Estado Social. Para José de Oliveira 
Baracho Júnior,

o paradigma liberal foi superado em razão de sua incapacidade de 
ver o caráter público da própria dimensão privada, pela redução 
que empreende do privado à esfera do egoísmo, da propriedade 
privada absoluta, e, conseqüentemente, por fazer do âmbito formal 
um fim em si mesmo, uma proteção velada do status quo burguês, 
uma mera defesa da propriedade privada e dos interesses dos 
grandes capitalistas, por desconsiderar, assim, as forma de vida 
concretas, e, em suma, por seu apego incondicional ao indivíduo 
isolado e egoísta.

5
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Por outro lado, segundo o mencionado autor, o paradigma do Estado 
Social, 

demonstrou que a redução do Direito ao Estado retirou o vigor das 
tentativas de justificação racional do Direito, ao impor a consecu-
ção de finalidades materiais a todo custo e, assim, ao menosprezar 
as suas necessidades de legitimação formal. Este paradigma foi 
superado em razão de sua incapacidade de ver o caráter privado 
essencial à própria dimensão pública, enquanto locus privilegiado 
da construção e reconstrução das estruturas de personalidade, 
das identidades sociais e das formas de vida. É precisamente esse 
aspecto da dimensão pública que deve agasalhar necessariamente 
o pluralismo social e político, constituindo-se em condição sine 
qua non de uma cidadania ativa efetiva, que se reconstrói quo-
tidianamente na ampliação dos direitos fundamentais à luz da 
Constituição vista como um processo permanente. Exatamente a 
redução do público ao estatal conduziu aos excessos perpetrados 
pelo Estado Social e sua doutrina.

6

Nota-se que ambos os aludidos paradigmas são redutores da complexidade 
da relação entre o público e o privado, e funcionam como os dois lados de uma mesma 
moeda, precisamente por enxergarem tais esferas sempre em conflito e por eliminarem 
uma das dimensões em favor da outra. Com efeito, no paradigma do Estado Democrático 
de Direito surge uma pluralidade de esforços no sentido de resgatar a força integradora 
do Direito, enfraquecida nos mencionados paradigmas. 

Destaca com proficiência o aludido autor que 

tais esforços têm em comum a valorização dos princípios consti-
tucionais, que garantem a autonomia privada, e os que organizam 
processos decisórios públicos. Ou seja, a visão de que o público e 
o privado são, na verdade, esferas complementares e essenciais 
uma à outra para configuração do regime democrático; são esferas 
eqüiprimordiais, para empregar o termo cunhado por Habermas. 
E exatamente aí residiria o engano dos paradigmas anteriores, pois 
ao sacrificarem a esfera pública em favor da esfera privada ou vice-
versa, no afã de garantir a cidadania, eliminavam precisamente o 
florescimento e consolidação de uma cidadania universal e efetiva. 
É assim que o aspecto formal, processual, adquire novamente 
uma relevância superlativa, é claro que não mais entendido como 
mera garantia da esfera egoísta burguesa, mas como elemento 
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essencial para a configuração discursiva do jogo democrático e da 
cidadania.

7

Desta forma, como decorrência da complexidade que o novo paradigma 
incorpora, no enfrentamento dos problemas contemporâneos como o da adequada 
proteção aos direitos individuiais e coletivos, do consumidor, tutela do meio ambiente, 
direito ao acesso à Justiça, devemos ter em mente todos os fundamentos e argumentos 
relevantes, sejam eles jurídico-positivos, morais, éticos ou pragmáticos, para a 
concretização dos direitos de cidadania.

Ressalte-se que, para ser considerado Estado Democrático de Direito, é 
fundamental que o mesmo tenha uma estrutura política concebida sobre a tripartição dos 
poderes e consagre os direitos e garantias constitucionais. O princípio da separação de 
poderes, constituiu-se em máxima garantia de preservação da Constituição democrática, 
liberal e pluralista.

Lembra Paulo Bonavides, a respeito do sólido princípio da separação de 
poderes, que 

inarredável de todas as Constituições e projetos de Constituição já 
formulados neste País, desde 1823, data de elaboração do célebre 
Projeto de Antonio Carlos oferecido à Constituição Imperial, ele 
atravessou o Império e a República, rodeado sempre do respeito e 
do prestígio que gozam as garantias constitucionais da liberdade. 
A única exceção veio a ser a Carta de 1937, mas esta em rigor não 
foi uma Constituição e sim um ato de força de natureza institu-
cional, tanto que afastou, por inteiro, o País de toda a tradição de 
liberalismo e representatividade do poder. Veja-se que depois do 
desastre de 1937, nem as Constituições outorgadas pela ditadura 
de 1964, sem embargo da violência de seu autoritarismo, ousaram 
tocar naquele princípio.

8

Três monumentos constitucionais consagraram, desde os séculos XVIII e 
XIX, o princípio da separação de poderes, após a célebre teorização de Montesquieu: a 
Constituição dos Estados Unidos de 1787, nos artigos I, II e III; a da França de 1791, 
no Título III, artigos 3-5; e a da Bélgica de 1831, no título III, artigos 26-30.

Vale destacar, também, o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, e o artigo 19 da Constituição Francesa, de 4 de 
novembro de 1848. O artigo 16 da Declaração reza: “Toda sociedade na qual a garantia 
dos direitos não estiver assegurada e a separação dos poderes determinada, não tem 
Constituição.”

9
 Já o aludido artigo 19 da lei francesa maior de 1848 não era menos 

categórico ao expressar o mesmo pensamento com extrema concisão: “La séparation 
des pouvoirs est la première condition d’un gouvernement libre”.
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A jurisprudência das cortes constitucionais em todos os países abraçados à 
ordem jurídica do Estado de Direito tem adotado o princípio como a melhor das garantias 
tutelares para estabelecer as bases de um sistema de leis, onde o exercício do poder se 
inspire na legitimidade dos valores que fazem a supremacia do regime representativo 
em todas as suas modalidades democráticas de concretização.

Para Peter Badura, “no desenvolvimento do Estado moderno e na história das 
idéias políticas, encontra-se em toda a parte a separação de poderes, sobretudo onde 
o objetivo é a ordenação e a vinculação do poder estatal, o impedimento ao abuso do 
poder político e a garantia da liberdade.”

10
 Acrescenta Badura que a divisão de poderes 

está de tal forma ligada a todos os elementos principais do Estado de Direito e à idéia 
da Constituição, que ele, como princípio, pode equiparar-se a todas as idéias básicas do 
constitucionalismo moderno, a saber, as que vinculam o poder do Estado aos postulados 
fundamentais do Direito.

11

Para Jürger Habermas, em sua obra “Legitimations probleme im 
Spätkapitalismus”

12
, a separação de poderes é um princípio de organização fundado no 

“compromisso”, bem como é um requisito legitimatório essencial à eqüidade de uma 
relação de forças. 

Para Niklas Luhmann, em “Rechtssoziologie”
13

, a separação clássica entre 
legislativo, executivo e judiciário corresponde a uma diferenciação interna do government 
e oferece o modelo para a neutralização política gradual do processo de tomada de 
decisões. 

Temos que o princípio da separação dos poderes é uma garantia extraordinária, 
alçada à dimensão constitucional, fruto do desejo e intenção constituinte, de controle do 
poder, através de funções diferenciadas, conjugando princípios por vezes contrapostos. O 
princípio da separação dos poderes é atual, tendo agregado novos valores, demonstrando 
que permanece como emblema de resistência a poderes autocráticos e a formas de 
governo usurpadoras de direitos e garantias fundamentais da pessoa humana.

As grandes mudanças que surgiram após a revolução industrial do Século 
XIX, bem como a revolução tecnológica deste século, foram decisivas na construção das 
bases de uma sociedade consumista, ascendendo cada vez mais os interesses coletivos e 
difusos no confronto com os interesses meramente individuais. Reflexo desse quadro, os 
conflitos ganham nova dimensão, requerendo equacionamentos eficazes, soluções mais 
efetivas, um processo mais ágil e um Judiciário mais eficiente, dinâmico e participativo 
na tutela dos direitos fundamentais do homem. 

Nesse sentido é a lição de Paulo Bonavides, ao afirmar que 

os direitos fundamentais são a sintaxe da liberdade nas Constitui-
ções. Com eles, o constitucionalismo do Século XX logrou a sua 
posição mais consistente, mais nítida, mais característica. Em razão 
disso, faz-se mister introduzir talvez, nesse espaço teórico, o con-
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ceito do juiz social, enquanto consectário derradeiro de uma teoria 
material da Constituição, e sobretudo da legitimidade do Estado 
social e seus postulados de justiça, inspirados na universalidade, 
eficácia e aplicação imediata dos direitos fundamentais.

14

Acrescenta, ainda, o mencionado autor - “Os direitos fundamentais, em 
rigor, não se interpretam; concretizam-se”.

15
 Os direitos fundamentais desdobram-se 

em direitos de primeira, segunda, terceira e quarta geração. 
Os direitos de primeira geração constituem-se em direitos da liberdade, os 

primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos 
civis e políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, àquela 
fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente.

Os direitos de segunda geração são os denominados direitos sociais, culturais 
e econômicos, bem como os direitos coletivos ou de coletividade, introduzidos no 
constitucionalismo das distintas formas de Estado Social depois que germinaram por obra 
da ideologia e da reflexão antiliberal do século XX. Nasceram abraçados ao princípio 
da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los 
da razão de ser que os ampara e estimula.

Os direitos fundamentais de terceira geração são decorrentes da consciência 
de um mundo partido entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas ou em fase de 
precário desenvolvimento. Tais direitos permitiram que em seguida fosse buscada uma 
outra dimensão dos direitos fundamentais, até então desconhecida. Trata-se daquela 
que se assenta sobre a fraternidade, e provida de uma latitude de sentido que não parece 
compreender unicamente a proteção específica de direitos individuais ou coletivos. 
Portanto, os direitos de terceira geração dizem respeito a: direito ao desenvolvimento, 
direito à paz, direito ao meio ambiente, direito de propriedade sobre o patrimônio 
comum da humanidade e direito de comunicação.

Os direitos fundamentais de quarta geração dizem repeito ao direito à 
democracia, ao direito à informação e ao direito ao pluralismo. Deles depende a 
concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, 
para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de conveniência. 
A nova universalidade dos direitos fundamentais coloca-os, desde o princípio, num 
grau mais alto de juridicidade, concretude, positividade e eficácia. É universalidade 
que não exclui os direitos da liberdade, mas primeiro os fortalece com as expectativas 
e os pressupostos de melhor concretizá-los mediante a efetiva adoção dos direitos da 
igualdade e da fraternidade. 

Paulo Bonavides destaca que 

os direitos da primeira e da terceira geração abriram caminho ao 
advento de uma nova concepção de universalidade dos direitos 
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humanos fundamentais, totalmente distinta do sentido abstrato 
e metafísico de que se impregnou a Declaração dos Direitos do 
Homem de 1789, uma Declaração de compromisso ideológico 
definido, mas que nem por isso deixou de lograr expansão ilimitada, 
servindo de ponto de partida valioso para a inserção dos direitos da 
liberdade - direitos civis e políticos - no constitucionalismo rígido de 
nosso tempo, com uma amplitude formal de positivação a que nem 
sempre corresponderam os respectivos conteúdos materiais.

16

Vale lembrar que, para a nova universalidade dos direitos fundamentais, o ano 
de 1948 foi tão importante quanto o de 1789 havia sido para a velha universalidade de 
inspiração liberal. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas, 
mediante a Resolução n

 o 
217 (III) aprovou a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, sem dúvida uma Declaração pragmática, sendo também uma carta de valores 
e princípios sobre os quais se hão assentado os direitos de primeira, segunda e terceira 
geração. Com efeito, com a Declaração de 1948, o humanismo político da liberdade 
alcançou seu ponto culminante no século XX. 

Ensina Paulo Bonavides que “a história dos direitos humanos - direitos 
fundamentais de três gerações sucessivas e cumulativas, a saber, direitos individuais, 
direitos sociais e direitos difusos - é a história mesma da liberdade moderna, da separação 
e limitação de poderes, da criação de mecanismos que auxiliam o homem a concretizar 
valores cuja identidade jaz primeiro na Sociedade e não nas esferas do poder estatal.” 
Acrescenta Bonavides que “a Declaração será porém um texto meramente romântico de 
bons propósitos e louvável retórica, se os Países signatários da Carta não se aparelharem 
de meios e órgãos com que cumprir as regras estabelecidas naquele documento de 
proteção dos direitos fundamentais e sobretudo produzir uma consciência nacional de 
que tais direitos são invioláveis.”

17

Desta forma, verifica-se a importância e a dimensão que os direitos 
fundamentais têm alcançado ao longo da história e da experiência humana, sendo 
antes de tudo um reflexo do desenvolvimento das relações sociais.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
N° 2005002008781-7

Requerente - Governador do Distrito Federal
Requerida - Câmara Legislativa do Distrito Federal
Relator - Des. Dácio Vieira
Conselho Especial 

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DIS-
TRITAL Nº 3.583, QUE TRATA SOBRE O PROCEDIMEN-
TO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DA VIOLêNCIA 
CONTRA A MULHER. COMPETêNCIA PRIVATIVA DO 
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR 
SOBRE MATÉRIA CONCERNENTE ÀS ATRIBUIÇÕES DOS 
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
ART. 71, § 1º, INCISOS II E IV E 100, INCISOS VI E X, DA 
LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA 
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA ATRIBUÍDA 
A INSTÂNCIA EXECUTIVA DE PODER. IMPOSSIBILI-
DADE DE INGERêNCIA DO PARLAMENTO. LIMINAR 
DEFERIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Conselho Especial do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Dácio Vieira - Relator, Getulio 
Pinheiro, Romeu Gonzaga Neiva, Mario Machado, Sérgio Bittencourt, Waldir 
Leôncio Júnior, Humberto Adjuto Ulhôa, Flavio Rostirola, Maria Beatriz Parrilha, 
José Divino, Silvanio Barbosa dos Santos, João Mariosi, Estevam Maia e Romão 
C. de Oliveira, sob a presidência do Desembargador Romão C. de Oliveira em 
rejeitar a preliminar suscitada pelo eminente Desembargador João Mariosi, por 
maioria. conceder a liminar, nos termos do voto do eminente Relator, maioria, de 
acordo com a ata de julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 29 de julho de 2008.
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RELATÓRIO

O relatório é, em parte o constante do parecer ministerial de folhas 
28/32, verbis:

“O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL ajuizou ação 
direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, visando à 
declaração, em tese e com efeitos erga omnes e ex tunc, da incons-
titucionalidade da Lei Distrital 3.583, de 12 de abril de 2005, que 
estabelece a notificação compulsória da violência contra a mulher 
atendida em serviços de urgência e emergência, públicos e privados, 
bem como na rede básica de atendimento, no Distrito Federal, ao 
principal argumento de violação aos artigos 71, § 1º, incisos II e IV, e 
100, incisos VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Sustenta o autor, em breve síntese, que a lei impugnada deixa de 
observar as normas gerais acerca da iniciativa de leis que disponham 
sobre as obrigações de servidores públicos e criação de novas atribui-
ções para os órgãos públicos distritais, cuja competência é privativa 
do Chefe do Executivo local. Sustenta o perigo na demora da entrega 
da prestação jurisdicional na imposição de obrigação decorrente de lei 
inconstitucional, cujo descumprimento, até decisão judicial, poderá 
ensejar responsabilidade do agente público.
Ao final, requer a concessão da medida liminar, para que seja decla-
rada a inconstitucionalidade da lei atacada e, com isso, suspensa sua 
eficácia (fls. 2/10).
(...)
O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em suas 
informações, asseverou a competência daquela casa legislativa para 
tratar da matéria. Por fim, requereu o indeferimento do pedido de 
liminar (fls. 16/20).
O Procurador-Geral do Distrito Federal, atuando na qualidade de 
curador do ato normativo impugnado, requereu o deferimento da limi-
nar e a procedência do pedido da presente ação direta (fls. 24/26).”

Acrescento que o i. representante do Parquet oficiou pelo conhecimento 
da ação direta e pelo deferimento do pedido de concessão de medida liminar.

É o relatório.
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VOTOS

Des. Dácio Vieira (Relator) - Como visto da exposição, pretende o 
Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal a concessão de medida 
liminar, bem como a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 3.583, 
de 12 de abril de 2005, haja vista que, no seu entender, eivada de vício formal, 
implicando, deste modo, afronta aos artigos 71, § 1º, incisos II e IV e 100, incisos 
VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

A propósito, a Lei Distrital, ora impugnada, tem o seguinte teor, verbis:

LEI Nº 3.583, DE 12 DE ABRIL DE 2005
(Autoria do Projeto: Deputado Wigberto Tartuce)
DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO 
COMPULSÓRIA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
ATENDIDA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊN-
CIA, PÚBLICOS E PRIVADOS, BEM COMO NA REDE BÁ-
SICA DE ATENDIMENTO, NO DISTRITO FEDERAL.
O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, 
nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a 
seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito 
Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal:
Art. 1º Ficam criados o procedimento de Notificação Compulsória 
da Violência contra a Mulher, atendida em serviços de urgência e 
emergência, públicos e privados, bem como na rede básica de atendi-
mento, e o sistema de monitoramento da violência contra a mulher, 
no Distrito Federal.
Art. 2º Os órgãos prestadores dos serviços de saúde, públicos e privados, 
que prestam atendimento de urgência e emergência, bem como a rede 
básica de atendimento no âmbito do Distrito Federal, serão obrigados 
a notificar, em formulário oficial, todos os casos atendidos e diagnos-
ticados de violência contra a mulher, tipificados como violência física, 
psicológica, sexual ou doméstica.
Parágrafo único. O preenchimento da Notificação Compulsória da 
Violência contra a Mulher será feito pelo profissional de saúde que 
realizar o atendimento.
Art. 3º Para efeito desta Lei, consideram-se:
I - violência física, como agressão física sofrida fora do âmbito do-
méstico;
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II - violência psicológica, como cerceamento de liberdade, calúnia, 
difamação, injúria, ameaça à integridade moral e física da mulher, em 
âmbito doméstico ou público;
III - violência sexual, como o estupro ou abuso sexual, em âmbito 
doméstico ou público;
IV - violência doméstica, como agressão praticada por um familiar 
contra outro, ou por pessoas que habitam o mesmo teto, ainda que 
não exista relação de parentesco.
Art. 4º Os dados de preenchimento obrigatório que devem constar 
do formulário de Notificação Compulsória da Violência contra a 
Mulher são:
I - dados de identificação pessoal, como nome, idade, cor, profissão 
e endereço;
II - motivo de atendimento;
III - diagnóstico;
IV - descrição detalhada dos sintomas e das lesões;
V - conduta do profissional de saúde, incluindo tratamento ministrado 
e encaminhamentos realizados.
Parágrafo único. A Notificação Compulsória da Violência contra a 
Mulher deverá ser preenchida em três vias: uma, em arquivo especial 
da violência contra a mulher; outra será encaminhada, mediante 
autorização expressa da vítima, à Delegacia de Defesa da Mulher, e a 
terceira via será entregue à mesma por ocasião da sua alta.
Art. 5º A instituição de saúde deverá encaminhar, bimestralmente, à 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social relatório 
dos atendimentos realizados, contendo:
I - o número de casos atendidos de violência contra a mulher;
II - o tipo de violência verificada, relacionada a cada caso.
Art. 6º A disponibilização de dados armazenados no arquivo especial 
da violência contra a mulher de cada serviço de saúde deverá obede-
cer rigorosamente a confidencialidade dos dados, visando garantir a 
privacidade das mulheres, sendo disponibilizados para:
I - a pessoa que sofreu violência, ou seu representante legal, devidamente 
identificado, mediante solicitação pessoal por escrito;
II - autoridades policiais e judiciárias, mediante solicitação oficial;
III - pesquisadores que pretendam realizar investigações cujo protocolo 
de pesquisa esteja devidamente autorizado por um Comitê de Ética em 
Pesquisa - CEP, conforme o disposto nas Normas de Ética e Pesquisa 
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vigentes no Brasil, mediante solicitação por escrito, de acesso aos da-
dos e um documento no qual conste que sob nenhuma hipótese serão 
divulgados dados que permitam a identificação da pessoa, vítima de 
violência;
IV - o Conselho dos Direitos da Mulher.
Art. 7º O Poder Executivo do Distrito Federal implantará os meios 
necessários para a realização do disposto nesta Lei.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.”

Como se vê, o referido diploma questionado cria e impõe obrigações para 
prestadores de serviço de saúde, bem como na rede básica de atendimento, qual 
seja, o “procedimento de Notificação Compulsória da Violência contra a Mulher”, 
atendida em serviços de urgência e emergência, públicos e privados, bem como 
na rede básica de atendimento, e sistema de monitoramento da violência contra a 
mulher, no Distrito Federal (art. 1º).

Da exegese do dispositivo elencado verifica-se, em summaria cognitio, 
impertinente a imposição de obrigação e encargos a órgãos públicos, quando se 
infere ser de competência privativa do Governador do Distrito Federal legislar sobre 
matéria concernente às atribuições dos órgãos e entidades da administração pública, 
consoante previsto no artigo 71, § 1º, inciso IV, da Lei Orgânica Distrital:

“Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou comissão da Câmara Legislativa, ao Governador 
do Distrito Federal e, nos termos do art. 84, IV, ao Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, assim como aos cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta Lei Orgânica.
§ 1º Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a 
iniciativa das leis que disponham sobre:
(...)
IV - criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, 
incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de Governo, Órgãos 
e entidades da administração pública;”

O i. representante do Parquet, em sua manifestação, de folhas 28/32, 
bem observou que, na hipótese, “à Câmara Legislativa compete apenas votar projeto 
de lei apresentado pelo Poder Executivo, de modo que nenhum dos seus membros pode 
apresentar projeto de lei que cria novas atribuições para órgãos públicos.”
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A propósito, colha-se entendimento dessa Corte de Justiça:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DISTRITAL Nº 3.141/03. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
DO DISTRITO FEDERAL. AQUISIÇÃO DE ARMAS DE 
FOGO. ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. ADI 1405-6/DF. STF. 
LIMINAR. ATRIBUIÇÕES. PODERES. INTERFERÊNCIA. 
DESPESAS PÚBLICAS. CRIAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. 
EFICÁCIA DA LEI DISTRITAL SUSPENSA. UNÂNIME. Há 
possibilidade de controle da constitucionalidade de leis estaduais ou 
municipais, tendo como parâmetro a Lei Orgânica do Distrito Federal, 
vez que a mesma equivale em força, autoridade e eficácia jurídicas a 
um verdadeiro estatuto constitucional, essencialmente equiparável às 
novas obrigações para o Departamento de Trânsito, configuram, prima 
facie, usurpação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, de 
competência do Poder Executivo, na figura de seu Governador, 
vez que cabe privativamente a ele a iniciativa de leis concernentes 
às atribuições das Secretarias de Governo, Órgãos e Entidades 
da Administração Pública - art. 71, § 1º, item IV, da LODF” 
(Conselho Especial, ADI 3368-7/2003, Rel. Des. Lécio Resende, 
DJ 05/09/2003, Reg. Ac. 177244).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 
DISTRITAL 3.573/2005 - ESTENDE O PASSE ESTUDANTIL 
AOS ATLETAS AMADORES ESTUDANTES NAS LINHAS 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO 
DISTRITO FEDERAL.
Evidenciada a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº. 3.573, 
de 05 de abril de 2005, que estende o passe estudantil aos atletas 
amadores estudantes nas linhas do Serviço de Transporte Público 
Coletivo do Distrito Federal, frente aos artigos 71, § 1º, inciso IV, 
e 100, incisos VI e X, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, 
julga-se procedente a ação direita de inconstitucionalidade”(Conselho 
Especial, ADI87173/2005, Rel. Des. Edson Alfredo Smaniotto, 
DJ 03/09/2007, Reg. Ac. 274162).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 
DISTRITAL Nº 3.695, DE 08 DE NOVEMBRO de 2005 - 
CAMPO DE ATUAÇÃO NORMATIVA DO PODER EXE-
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CUTIVO - ART. 71, § 1º, ITENS IV E V DA LODF - VÍCIO 
DE INICIATIVA - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 
DECLARADA. A Lei n. 3.695/2005, que dispõe sobre a promoção 
da alimentação saudável no âmbito das escolas de educação infantil e 
de ensino fundamental e médio das redes pública e privada do Distrito 
Federal, contém inúmeros dispositivos que estabelecem obrigações, en-
cargos e atribuições inerentes ao campo de atuação normativa do poder 
executivo, na figura de seu Governador, o que a torna formalmente 
inconstitucional”(Conselho Especial, ADI 115991/2005, Rel. Des. 
Lécio Resende, DJ 16/10/2007, Reg. Ac. 275698).

Ademais, cumpre, in casu, ao menos nesta sede liminar, a observância 
ao princípio constitucional da reserva de administração, que segundo adverte J. 
J. Gomes Canotilho (Direito Constitucional, p. 810/811, 5ª ed., 1991, Almedina, 
Coimbra) “constitui limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
enquanto princípio fundado na separação orgânica e na especialização funcional das 
instituições do Estado, caracteriza-se pela identificação, no sistema constitucional, de um 
‘núcleo funcional (...) reservado à administração contra as ingerências do parlamento’, 
por envolver matérias, que diretamente atribuídas à instância executiva de poder, 
revelam-se insuscetíveis de deliberações concretas por parte do Legislativo, desvestido, 
portanto, sob tal perspectiva, de qualquer prerrogativa que lhe permita praticar, com 
repercussão sobre os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, verdadeiros atos 
administrativos referentes à investidura funcional ou à sua eventual invalidação. (...)”

Oportuno, por fim, registrar a admoestação feita pelo eminente 
Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o 
princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do 
Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder 
Executivo [...] essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária 
da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento 
heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder 
Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que 
definem o exercício de suas prerrogativas institucionais”. [Tribunal Pleno, ADI-MC 
nº 2.364-AL, DJ de 14-12-01, p. 23]

Feitas, pois, essas considerações, a dar substrato a este voto, considerando 
presentes os pressupostos autorizadores, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum 
in mora, defiro a liminar pleiteada no sentido de suspender temporariamente a Lei 
Complementar nº 3.585, com efeitos ex nunc e erga omnes, até decisão definitiva 
deste Egrégio Conselho Especial.

É como voto.
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Des. Getulio Pinheiro (Vogal) - Com o Relator.

Des. Romeu Gonzaga Neiva (Vogal) - Com o Relator.

Des. Mario Machado (Vogal) - Com o Relator.

Des. Sérgio Bittencourt (Vogal) - Com o Relator.

Des. Waldir Leôncio Júnior (Vogal) - Com o Relator.

Des. Humberto Adjuto Ulhôa (Vogal) - Com o Relator.

Des. Flavio Rostirola (Vogal) - Com o Relator.

Desa. Maria Beatriz Parrilha (Vogal) - Com o Relator.

Des. José Divino (Vogal) - Com o Relator.

Des. Silvanio Barbosa dos Santos (Vogal) - Com o Relator.

Des. João Mariosi (Vogal) - Senhor Presidente, o Tribunal não tem 
competência para julgar esse tipo de ação.

Vencido, nego a liminar.

Des. Estevam Maia (Vogal) - Rejeito a preliminar, principalmente agora 
que a nossa Lei de Organização Judiciária prevê, expressamente, a competência 
do Tribunal.

Des. João Mariosi (Vogal) - Por esse motivo a nossa Lei Orgânica é 
inconstitucional. Ela faz uma afirmação que não sai da Constituição; portanto, 
nesse aspecto, ela também é inconstitucional.

Des. Romão C. Oliveira (Presidente e Vogal) - O meu voto, com a 
devida vênia do eminente Desembargador João Mariosi, é para rejeitar a questão 
preliminar e acompanhar o eminente Relator, concedendo a liminar pleiteada.

DECISÃO

Preliminar suscitada pelo eminente Desembargador João Mariosi rejeitada, 
por maioria. Liminar concedida, nos termos do voto do eminente Relator, maioria.

——— • ———
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Nº 2005002011357-4

Requerente - Governador do Distrito Federal
Requerido - Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
Relator - Des. José Divino de Oliveira
Conselho Especial

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DIS-
TRITAL N° 3.339/2004. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ESTADO 
DE CUSTEAR O SEPULTAMENTO DE VÍTIMAS DE VIO-
LêNCIA URBANA E RURAL, OMISSÃO DE SOCORRO OU 
ERRO MÉDICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 
VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTêNCIA. INCONSTITUCIO-
NALIDADE MATERIAL. NORMA DE DIREITO CIVIL. 
 I - A lei impugnada não padece de inconstitucionalidade formal 
frente à Lei Orgânica do Distrito Federal, na medida em que a 
matéria nela versada não trata do funcionamento da Administra-
ção Pública, de seus servidores, criação ou estruturação de órgãos 
do Poder Executivo, que são hipóteses de competência reservada 
exclusivamente ao Chefe do Executivo distrital. 
II - O instrumento normativo cuja validade é questionada veicula 
conteúdo próprio de Direito Civil, cujo ramo do direito positivo é 
incluído na competência legislativa da União (CF/88, art. 22, I), 
violando, assim, o art. 14 da Lei Orgânica, que veda ao Distrito 
Federal legislar sobre tema que não se insere no âmbito de sua 
competência, tal qual estabelecida na Constituição Federal. Depois, 
o diploma legal também afronta o art. 20 da LODF, pois impõe ao 
Estado o dever de arcar com despesa de sepultamento de pessoas 
vitimadas pela violência urbana ou rural, erro médico ou omissão 
de socorro, ainda que não tenha concorrido para o dano causado 
ao particular, ou que o prejuízo resulte da atuação de terceiro, culpa 
ou dolo da vítima, adotando, na verdade, a teoria do risco integral 
em sede de responsabilidade civil do Estado.
III - Julgou-se procedente o pedido para declarar a inconstitucio-
nalidade material, erga omnes e com efeitos ex tunc, da Lei Distrital 
n° 3.339, de 23 de março de 2004.
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ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Conselho Especial do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, José Divino de Oliveira - Relator, 
Natanael Caetano, Lécio Resende, Estevam Maia, Romão C. Oliveira, Getulio 
Pinheiro, Edson Alfredo Smaniotto, Cruz Macedo, Mario Machado, Sérgio 
Bittencourt, Haydevalda Sampaio, Carmelita Brasil, Waldir Leôncio Júnior, 
Nídia Corrêa Lima e Nívio Geraldo Gonçalves - Vogais, sob a presidência do 
Desembargador Nívio Geraldo Gonçalves, em julgar procedente. Unânime, de 
acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 27 de maio de 2008.

RELATÓRIO

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL propôs Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, tendo por objeto a Lei Distrital 
nº 3.339, de 23 de março de 2004, do seguinte teor:

“LEI Nº 3.339, DE 23 DE MARÇO DE 2004.
Fica assegurado o sepultamento por conta do Distrito Federal às 
pessoas que especifica e dá outras providências.
O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promul-
ga, nos termos do § 6° do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Gover-
nador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do 
Distrito Federal:
Art. 1º Fica assegurado o sepultamento por conta do Distrito 
Federal, no âmbito do seu território, às pessoas mortas vítimas de 
violência urbana e rural, omissão de socorro ou erro médico.
Parágrafo único. Quando o erro médico ou a omissão de socorro 
ocorrer em hospitais particulares, estes arcarão com as despesas 
referidas no caput. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.”

O autor alega, em síntese, que a Câmara Legislativa do Distrito Federal 
invadiu a competência reservada privativamente ao Governador do Distrito 
Federal para iniciativa de lei que institui despesa a ser custeada pelo Poder Público, 
conforme preconizam os art. 71, § 1º, V, 100, VI e X, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, daí a existência de inconstitucionalidade formal.
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Segundo o autor, o ato normativo impugnado também é materialmente 
inconstitucional, pois versa sobre tema afeto ao Direito Civil (responsabilidade 
civil), cuja competência para legislar é privativa da União (CF/88, art. 22, I), 
afrontando, assim, o art. 14 da Lei Orgânica que proíbe o Distrito Federal de 
exercer as competências que lhe são vedadas pela Constituição Federal.

Pede a suspensão liminar da eficácia da mencionada lei. No mérito, 
postula a declaração de sua inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc e erga 
omnes.

Os autos foram inicialmente distribuídos à eminente Desembargadora 
Aparecida Fernandes, que determinou a requisição de informações ao Presidente da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem assim a manifestação do Procurador-
Geral do Distrito Federal e do Ministério Público (fls. 18/25).

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL, no exercício da Presidência, sustenta em síntese, que a 
lei atacada, ao dispor sobre o pagamento, pelo Distrito Federal, das despesas com 
funerais das pessoas nela especificadas, não dispôs diretamente sobre organização 
da administração ou estruturação e atribuições de Secretaria de Governo, nem 
sobre orçamento anual, não havendo, portanto, que se falar em ofensa à Lei 
Orgânica do Distrito Federal. Requer a improcedência do pedido.

O PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, na 
condição de curador do ato normativo, opinou pelo deferimento da liminar 
pleiteada e pela procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO 
FEDERAL oficiou pelo conhecimento da ação direta e pela concessão da 
liminar.

O pedido de liminar foi deferido para sobrestar, com efeitos ex nunc, a 
eficácia da Lei nº. 3.339, de 23 de março de 2004.

No mérito, o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal oficiou 
pela improcedência (fls. 70/77), enquanto o Procurador-Geral do Distrito Federal 
e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal opinaram pela procedência do 
pedido deduzido na inicial (fls. 80/82 e 84).

Tendo em vista o deferimento da solicitação contida no PA nº 
366/2008 formulada pela Relatora originária (fl. 87), os autos me couberam por 
redistribuição. 

É o relatório.

VOTOS

Des. José Divino de Oliveira (Relator) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade e as condições da ação, dela conheço.
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Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo 
Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, na qual sustenta a 
inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital nº. 3.339, de 23 de março 
de 2004, de iniciativa parlamentar, em face do que dispõe os art. 14; 71, §1º, V; 
100, VI e X e 151, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.

O diploma legal impugnado tem a seguinte redação:

“LEI Nº 3.339, DE 23 DE MARÇO DE 2004.
Fica assegurado o sepultamento por conta do Distrito Federal 
às pessoas que especifica e dá outras providências.
O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal pro-
mulga, nos termos do § 6° do artigo 74 da Lei Orgânica do 
Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado 
pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara 
Legislativa do Distrito Federal:
Art. 1º Fica assegurado o sepultamento por conta do Distrito 
Federal, no âmbito do seu território, às pessoas mortas víti-
mas de violência urbana e rural, omissão de socorro ou erro 
médico.
Parágrafo único. Quando o erro médico ou a omissão de so-
corro ocorrer em hospitais particulares, estes arcarão com as 
despesas referidas no caput. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.”

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
O autor da ação afirma que a lei é formalmente inconstitucional, 

pois institui despesa a ser custeada pelo Poder Público e importa na criação de 
novas atribuições para órgãos públicos distritais, cuja iniciativa é da competência 
privativa do Governador do Distrito Federal. Depois, a despesa criada pelo 
legislativo sequer está contemplada ou prevista no orçamento.

A tese não tem fomento jurídico.
Com efeito, de acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal:

“Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias 
cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Legislativa, 
ao Governador do Distrito Federal e, nos termos do art. 84, 
IV, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, assim como aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.
§ 1º Compete privativamente ao Governador do Distrito Fe-
deral a iniciativa das leis que disponham sobre:



R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008 37

Jurisprudência

I - Criação de cargos, funções ou empregos públicos na ad-
ministração direta, autárquica e fundacional, ou aumento de 
sua remuneração;
II - servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal;
IV - criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, 
extinção, incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de 
Estado do Distrito Federal, Órgãos e entidades da administra-
ção pública;
V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamen-
tárias.”

Como visto, a matéria versada na lei impugnada - assegurar o 
sepultamento de pessoas vitimadas pela violência urbana ou rural, omissão de 
socorro ou erro médico, por conta do Distrito Federal - não trata do funcionamento 
da Administração Pública, de seus servidores, criação ou estruturação de órgãos 
do Poder Executivo, que são hipóteses de competência reservada exclusivamente 
ao governador.

Conforme acentuado pelo eminente Ministro EROS GRAU:

“(...) não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que 
crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo es-
tadual. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 
previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do 
Brasil, dizendo respeito às matérias relativas ao funcionamento da 
Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores 
e órgãos do Poder Executivo. Não se pode ampliar aquele rol, para 
abranger toda e qualquer situação que crie despesa para o Estado-
membro, em especial quando a lei prospere em benefício da co-
letividade. A esse respeito pronunciou-se o Ministro OCTÁVIO 
GALLOTTI quando do julgamento da ADI n° 2072/MC:
“A Assembléia pode até criar despesa num projeto que não seja 
de iniciativa exclusiva do Poder Executivo; ela não pode é alterar 
o orçamento.
(...)
A síntese da inicial é esta: não pode haver aumento de despesa 
em projeto do Poder Legislativo. Na Constituição não está escrito 
isso. Não pode haver aumento de despesa por emenda a projeto 
do Poder Executivo.”

1
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Depois, o fato de haver repercussão no orçamento anual do Dis-
trito Federal, também não impressiona, uma vez que:
 “(...) se se entender que qualquer dispositivo que interfira no 
orçamento fere a iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo para 
lei orçamentária, não será possível legislar, sem essa iniciativa, a 
respeito de qualquer matéria - assim, por exemplo, pensão especial, 
doação ou remissão - que tenha reflexo no orçamento.”

2

Como visto, não há vício de iniciativa.

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
O autor também alega que a Câmara Legislativa do Distrito Federal 

teria usurpado competência privativa da União para legislar sobre direito civil 
(CF/88, art. 22, I), em afronta ao art. 14 da Lei Orgânica, cuja norma impede o 
exercício pelo Distrito Federal de competências que não lhe sejam reservadas pela 
Constituição Federal.

Nesse ponto, assiste-lhe razão.
A lei impugnada impõe ao Distrito Federal a obrigação de arcar com 

o sepultamento de pessoas vitimadas pela violência urbana ou rural, omissão 
de socorro ou erro médico, exceto quando a omissão ou erro ocorrer em 
hospital particular, hipótese em que cabe ao nosocômio arcar com a despesa 
correspondente.

Ora, estabelecer um fato ocorrido dentro do direito privado - a morte 
de uma pessoa em razão de violência urbana ou rural, omissão de socorro ou erro 
médico - e atribuir a alguém o caráter de imputabilidade - o Estado ou hospital 
particular - é tema concernente à responsabilidade civil. 

Portanto, o referido instrumento normativo veicula conteúdo próprio de 
Direito Civil, cujo ramo do direito positivo é incluído na competência legislativa 
da União (CF/88, art. 22, I).

Todavia, de acordo com o art. 14 da Lei Orgânica, o Distrito Federal 
não pode legislar sobre tema que não se insere no âmbito de sua competência, tal 
qual estabelecida na Constituição Federal.

Mas não é só.
De acordo com o art. 20 da LODF:

“Art. 20. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos 
danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa.”
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Trata-se de responsabilidade objetiva do Estado, tendo como fundamento 
a teoria do risco administrativo, pela qual, desde que provada a existência de um 
dano, provocado por ato omissivo ou comissivo de agente público, e o nexo de 
causalidade com o funcionamento da Administração, deve o Estado arcar com o 
prejuízo sofrido pelo particular.

A sujeição do Poder Público à responsabilidade objetiva, no entanto, 
não ignora o caso fortuito ou força maior, a culpa concorrente ou exclusiva do 
prejudicado, bem como de terceiro na produção do evento danoso, hipóteses em 
que o dever de reparação é mitigado ou excluído.

A lei em apreço afronta tal dispositivo, pois imputa à Administração 
o dever de indenizar, ainda que não tenha concorrido para o dano causado ao 
particular, ou que o prejuízo resulte da atuação de terceiro, culpa ou dolo da 
vítima, concorrente ou exclusiva, adotando, na verdade, a teoria do risco integral 
em sede de responsabilidade civil do Estado, revelando-se em desconformidade 
material com a Lei Orgânica do Distrito Federal.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido e declaro a 
inconstitucionalidade material, erga omnes e com efeitos ex tunc, da Lei 3.339, de 
23 de março de 2004.

Comunique-se ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal (art. 25 da lei nº 9.868/99 e art. 129 do 
RITJDFT).

Intimem-se.
Publique-se (art. 28 da lei nº 9.868/99 e art. 132 do RITJDFT)
É como voto.

Des. Natanael Caetano (Vogal) - De acordo com o eminente Relator.

Des. Lécio Resende (Vogal) - De acordo.

Des. Estevam Maia (Vogal) - Senhor Presidente, acompanho o 
eminente Relator, mas entendo que existe o vício formal, porque se a lei acarreta 
despesa para o Distrito Federal, a competência é do chefe do Poder Executivo.

De qualquer modo, julgo procedente a ação.

Des. Romão C. Oliveira (Vogal) - Senhor Presidente, a lei é realmente 
desconchavada, quer porque cria despesas para o Distrito Federal, por iniciativa de 
deputado, quer porque gera obrigação ou responsabilidade civil para as entidades 
particulares, portanto, norma de natureza civil.

A solução que o eminente Relator trouxe para a espécie - declarando 
a inconstitucionalidade material - atende perfeitamente. Não posso comungar às 
inteiras com S. Exª porque, se porventura a lei não contivesse o parágrafo único, 
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do seu art. 1º, aí sim, daria como inconstitucionalidade formal. Mas, como contém 
esse parágrafo único, a inconstitucionalidade material de todo diploma legal 
atende perfeitamente aos reclamos da ordem jurídica.

Acompanho a conclusão do voto do eminente Relator e julgo a ação 
procedente.

Des. Getulio Pinheiro (Vogal) - Com o eminente Relator.

Des. Edson Alfredo Smaniotto (Vogal) - De acordo com o eminente Relator.

Des. Cruz Macedo (Vogal) - Acompanho o eminente Relator.

Des. Mario Machado (Vogal) - Também acompanho o eminente 
Relator, acrescentando que, a meu ver, existe vício formal por ter sido de iniciativa 
parlamentar. Quando a lei cria aumento de despesa, neste caso, a iniciativa é 
atribuída apenas ao Poder Executivo.

Des. Sérgio Bittencourt (Vogal) - Com o eminente Relator.

Desa. Haydevalda Sampaio (Vogal) - Senhor Presidente, acompanho 
o eminente Relator, com as observações feitas pelos eminentes Desembargadores 
Estevam Maia e Mario Machado.

Desa. Carmelita Brasil (Vogal) - Com o eminente Relator.

Des. Waldir Leôncio Júnior (Vogal) - Com o eminente Relator.

Desa. Nídia Corrêa Lima (Vogal) - Acompanho o eminente Relator.

Des. Nívio Geraldo Gonçalves (Vogal) - Acompanho o eminente Relator.

DECISÃO

Julgou-se procedente. Unânime.

Notas
1
  ADI 3.394-8, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau.

2
 idem
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AGRAVO DE INSTRUMENTO 2005002008987-9

Agravante - Distrito Federal
Agravados - Rafael Guimarães Pinheiro e outros
Relator - Des. Arnoldo Camanho
Quarta Turma Cível

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARA-
TÓRIA DA INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. DEPÓSI-
TO PRÉVIO. NECESSIDADE.
1. Assim como é certo que a propositura de qualquer ação relativa 
ao débito constante do título executivo não inibe o credor de 
promover-lhe a execução, nos termos do art. 585, § 1º, do CPC, 
não é menos certo que o fato de o credor ter ajuizado ação execu-
tiva também não impede o devedor de ajuizar ação buscando obter 
declaração de nulidade do título ou de inexistência da obrigação 
tributária. Mais: nada impede o devedor de se antecipar à pre-
tensão executiva e ajuizar ação pretendendo obter declaração de 
nulidade do título ou de inexistência da relação obrigacional.
2. A jurisprudência pacificou o entendimento no sentido de que 
a propositura de ações que tais pelo devedor não sofre qualquer 
restrição pelo ordenamento jurídico, à conta do princípio da pro-
teção judiciária, ou da inafastabilidade do controle jurisdicional, 
estampado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da Repúbli-
ca, não havendo necessidade, assim, da prestação de qualquer 
garantia por parte do autor. 
3. Quando, entretanto, o devedor pretender a suspensão da exi-
gibilidade do tributo, para esse fim é necessário fazer o depósito 
do valor a ele imputado, nos termos do que preceitua o art. 38, 
da Lei nº 6.830/80. Precedentes do STJ.
4. Agravo provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Arnoldo Camanho - Relator, 
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Sérgio Bittencourt - Vogal, Cruz Macedo - Vogal, sob a presidência do Senhor 
Desembargador Sérgio Bittencourt em proferir a seguinte decisão: dar provimento 
ao recurso, unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 24 de setembro de 2008.

RELATÓRIO

O relatório é, em parte, o da decisão monocrática de fls. 166/167, 
verbis:

“O presente agravo foi interposto contra decisão do MM. Juiz de Direito 
da 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar 
suspendendo a imediata cobrança de IPTU/TLP em processo no qual os 
autores, ora agravados, buscam obter provimento judicial declaratório 
que proclame ser inexigível a cobrança dos referidos tributos sobre imó-
vel rural, onde residem os recorridos. O agravante alega que tal decisão 
merece ser reformada nesta instância e desenvolve argumentos nesse 
sentido, sustentando que o condomínio se situa em área urbana. Pediu, 
de logo, a concessão de efeito suspensivo, ponderando que, a se manter 
a liminar, restará frustrada a arrecadação de tributos legitimamente 
exigidos dos donos dos lotes condominiais a que se dirige a cobrança. 
Por outro lado, aponta que a proliferação de demandas semelhantes 
acarretará inegável lesão aos cofres públicos”.

Acrescente-se que a liminar postulada foi indeferida e que o MM. Juiz 
processante prestou informações, esclarecendo haver sido cumprida a exigência do 
art. 526, do CPC (fls. 172/173). Os agravados, apesar de regularmente intimados, 
não responderam ao recurso (fls. 174).

É o relatório.

VOTOS

Des. Arnoldo Camanho (Relator) - Os autores pretendem obter 
provimento jurisdicional de índole declaratória, que proclame ser inexigível a 
cobrança do IPTU. Pediram e obtiveram providência liminar que determinou 
ao Distrito Federal a suspensão do lançamento e a eventual cobrança do tributo 
incidente sobre as unidades dos autores-agravados.

Como bem se sabe - e é o art. 585, § 1º, do CPC, quem o diz - “a 
propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe 
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o credor de promover-lhe a execução”. Isso é tão certo quanto o seu contrário, o 
que quer dizer que o fato de o credor ter ajuizado ação executiva não impede o 
devedor de ajuizar ação buscando obter declaração de nulidade do título ou de 
inexistência da obrigação tributária. Mais: nada impede o devedor de se antecipar 
à pretensão executiva e ajuizar ação pretendendo obter declaração de nulidade do 
título ou de inexistência da relação obrigacional.

A jurisprudência pacificou o entendimento no sentido de que a 
propositura de ações que tais pelo devedor não sofre qualquer restrição pelo 
ordenamento jurídico, à conta do princípio da proteção judiciária, ou da 
inafastabilidade do controle jurisdicional, estampado no art. 5º, inciso XXXV, 
da Constituição da República, não havendo necessidade, assim, da prestação de 
qualquer garantia por parte do autor. Quando, entretanto, o devedor pretender a 
suspensão da exigibilidade do tributo, para esse fim é necessário fazer o depósito 
do valor a ele imputado.

Confira-se, a esse respeito, o seguinte precedente do Superior Tribunal 
de Justiça, litteris: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPE-
CIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 
COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE POR PARTE DOS 
TRIBUNAIS. SÚMULA 284/STF. IPTU, TIP E TCLLP. SER-
VIÇOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRI-
CIONAL. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. AJUIZAMENTO 
DE AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. A ausência de indicação dos dispositivos em torno dos quais teria 
havido interpretação divergente por outros Tribunais impede o conhe-
cimento do recurso especial, quando interposto com base na alínea “c” 
do permissivo constitucional (Súmula 284/STF).
2. Está assentada na Primeira Seção a orientação segundo a qual as 
controvérsias acerca da divisibilidade e especificidade de taxas decor-
rentes da prestação de serviços públicos são inapreciáveis em sede de 
recurso especial, porquanto os arts. 77 e 79 do CTN repetem preceito 
constitucional contido no art. 145 da Carta vigente. Precedentes: 
AgReg no AG 628773/MG, Segunda Turma, Min. João Otávio de 
Noronha, DJ de 23.05.2005; AgReg no Resp 623209/MG, Primeira 
Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 25.04.2005.
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3. Em se tratando de tributos cujo lançamento se dá de ofício, como 
é o caso do IPTU, o prazo qüinqüenal para se pleitear a repetição do 
indébito tem como termo inicial a data de extinção do crédito tributário 
pelo pagamento. Prevalência da aplicação dos artigos 156, I, 165, I e 
168, I, do CTN sobre o artigo 1º do Decreto 20.910/32. Jurisprudência 
pacífica nas 1ª e 2ª Turmas do STJ.
4. Se é certo que a propositura de qualquer ação relativa ao débito 
constante do título não inibe o direito do credor de promover-lhe 
a execução (CPC, art. 585, § 1º), o inverso também é verdadei-
ro: o ajuizamento da ação executiva não impede que o devedor 
exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a 
nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja por meio 
de embargos (CPC, art. 736), seja por outra ação declaratória 
ou desconstitutiva. Nada impede, outrossim, que o devedor se 
antecipe à execução e promova, em caráter preventivo, pedido 
de nulidade do título ou a declaração de inexistência da relação 
obrigacional.
5. Ações dessa espécie têm natureza idêntica à dos embargos do devedor, 
e quando os antecedem, podem até substituir tais embargos, já que 
repetir seus fundamentos e causa de pedir importaria litispendência. 
6. O exercício do direito constitucional de ação, para ver declarada a 
nulidade do título ou a inexistência da obrigação, independe da oferta 
de garantia, indispensável apenas na hipótese de o devedor pretender 
obter a suspensão da exigibilidade do débito impugnado.
7. O questionamento do recorrente acerca do critério adotado para 
fixação dos honorários advocatícios (aplicação do art. 21 do CPC) 
demanda o reexame do grau de sucumbimento de cada parte para fins 
de fixação e distribuição da verba, ensejando análise de matéria fática, 
incabível em recurso especial (Súmula 07/STJ).
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido” 
(STJ, 1ª Turma, REsp 786.721 / RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, publ. DJ de 09.10.2006, p. 264 - destacou-se).
*********************************
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
SUSPENSÃO EM VIRTUDE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO 
ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. ART. 151 E 204 
DO CTN. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTI-
ÇA. MULTA. ARTS. 600 E 601, DO CPC. SÚMULA 07/STJ. 
INCIDÊNCIA. CONEXÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E EXE-
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CUÇÃO FISCAL. CONEXÃO. ART. 103 DO CPC. REGRA 
PROCESSUAL QUE EVITA A PROLAÇÃO DE DECISÕES 
INCONCILIÁVEIS.
1. Ação anulatória em que se discute: a) a extinção ou suspensão da 
execução fiscal em face da propositura de ação anulatória de débito 
fiscal; b) a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, 
a justificar a incidência da multa prevista nos arts. 600 e 601, do 
CPC; e c) a conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória do 
débito executado. 
2. O crédito tributário, posto privilegiado, ostenta a presunção de sua 
veracidade e legitimidade nos termos do art. 204 do Código Tributário 
Nacional, que dispõe: ‘A dívida regularmente inscrita goza da presunção 
de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.’
3. Decorrência lógica da referida presunção é a de que o crédito 
tributário só pode ter sua exigibilidade suspensa na ocorrência de 
uma das hipóteses estabelecidas no art. 151 do mesmo diploma 
legal.
4. Deveras, o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desa-
companhada de depósito no montante integral, não tem o condão de 
suspender o curso de execução fiscal já proposta (Precedentes: REsp n.º 
216.318/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 07/11/2005; 
REsp n.º 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; 
REsp n.º 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; 
AgRg no AG n.º 606.886/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 
10/04/2005; e REsp n.º 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, 
DJ de 07/03/2005).
5. Consignando o aresto recorrido que ‘insiste a executada em renovar 
pleitos que, anteriormente, já tinham sido rechaçados, retardando, 
com essa atitude, a regular continuidade da execução, pois a cada 
petição atravessada, que se diga, não lançavam teses novas à defesa, 
restava desencadeada uma sucessão de atos que culminariam com 
a reapreciação judicial ratificando posicionamento passado’ sendo 
certo que caracterizado ato atentatório a dignidade da justiça a jus-
tificar a aplicação da multa prevista nos arts. 600 e 601, do CPC, a 
revisão de referido posicionamento implicaria no reexame de matéria 
fático-probatória, insindicável pelo E. STJ, em se de recurso especial 
(Precedente: RESP n.º 877431 / SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA, DJ de 07.12.2006)
6. In casu, referidos pleitos cingiam-se à suspensão da execução sem 
realização de depósito.
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7. Dispõe a lei processual, como regra geral, que é título executivo 
extrajudicial a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 
Estado, Distrito Federal, Território e Município, correspondente aos 
créditos inscritos na forma da lei (art. 585, VI, do CPC).
8. Acrescenta, por oportuno que a propositura de qualquer ação 
relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de 
promover-lhe a execução (§ 1º, do 585, VI, do CPC).
9. A finalidade da regra é não impedir a execução calcada em título 
da dívida líquida e certa pelo simples fato da propositura da ação de 
cognição, cujo escopo temerário pode ser o de obstar o processo satis-
fativo desmoralizando a força executória do título executivo.
10. À luz do preceito e na sua exegese teleológica, colhe-se que a recíproca 
não é verdadeira; vale dizer: proposta a execução, torna-se despicienda e, 
portanto, falece interesse de agir a propositura de ação declaratória, por-
quanto os embargos cumprem os desígnios de eventual ação autônoma.
11. Conciliando-se os preceitos, tem-se que, precedendo a ação anula-
tória a execução, aquela passa a exercer perante esta inegável influência 
prejudicial a recomendar o simultaneus processus, posto conexas pela 
prejudicialidade, forma expressiva de conexão a recomendar a reunião 
das ações, como expediente apto a evitar decisões inconciliáveis.
12. In casu, a ação anulatória foi ajuizada em 22.03.2001 (fl. 45) e 
a execução foi proposta na data de 20.07.2001 (fl. 29). 
13. O juízo único é o que guarda a mais significativa competência 
funcional para verificar a verossimilhança do alegado na ação de 
conhecimento e permitir prossiga o processo satisfativo ou se suspenda 
o mesmo.
14. Refoge à razoabilidade permitir que a ação anulatória do débito 
caminhe isoladamente da execução calcada na obrigação que se quer 
nulificar, por isso que, exitosa a ação de conhecimento, o seu resultado 
pode frustrar-se diante de execução já ultimada.
15. Deveras, na sessão de 21 de março de 2006, a Primeira 
Turma, nos autos do AgRg no REsp 802683/RS, assentou o 
entendimento de que ‘a suspensão do processo executivo fiscal 
depende de garantia do juízo, nos termos do art. 151 do CTN, 
o que impede que se entenda como regra a suspensão do feito 
executivo em face do trâmite concorrente de demanda anulatória 
de débito fiscal. Precedentes: REsp nº 763.413/RS, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, DJ de 07/11/2005 e REsp nº 764.612/SP, 
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 12/09/2005’. (AgRg no 
REsp 802683/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 
10.04.2006).
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16. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nesta parte, provido 
para reconhecer a existência de conexão entre a execução fiscal e a 
ação anulatória do débito executado e determinar a reunião das ações 
no Juízo Federal”. (STJ, 1ª Turma, REsp nº 758270 / RS, Rel. Min. 
LUIZ FUX, publ. DJ de 04.06.2007, pág. 307 - destacou-se).

Tal entendimento encontra eco na jurisprudência da Corte local. Veja-se:

“AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL 
- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - POSSIBILIDADE. 
1. Proposta ação declaratória negativa de débito fiscal, quando cabível 
seria ação anulatória, é possível a suspensão da execução fiscal, desde 
que acompanhada do depósito preparatório previsto no artigo 38, da 
Lei 6.830. Precedentes. 2. Recurso conhecido e improvido”.
(AGI777297, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 4ª Turma 
Cível, julgado em 05/05/1997, DJ 06/08/1997 p. 17.313).

Indemonstrada, nos autos, a ocorrência de efetivo depósito, então há 
de se dar prestígio à irresignação do Distrito Federal, daí porque merece reforma 
a decisão vergastada, que deixou de condicionar a suspensão da exigibilidade do 
tributo ao depósito a que se refere o art. 38, da Lei de Execuções Fiscais.

Dessa forma, dou provimento ao agravo para, reformando a respeitável 
decisão resistida, indeferir a liminar que havia sido postulada.

É como voto.

Des. Sérgio Bittencourt (Vogal) - Com o Relator.

Des. Cruz Macedo (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Dar provimento ao recurso, unânime.

——— • ———
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007002013912-0

Agravante - I.C.M.R.B
Agravado - P.R.M
Relatora - Desa. Haydevalda Sampaio
Quinta Turma Cível

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROIBIÇÃO DE VISTA 
DOS AUTOS - PRELIMINAR PARA QUE SEJA AFASTADA 
EVENTUAL PREVENÇÃO - RETIRADA DOS AUTOS - RES-
PONSABILIDADE DO ADVOGADO.
1 - A parte não pode escolher o juiz da causa e nem recusá-lo, sem 
motivo plausível. Distribuído os autos, nos termos do Regimento 
Interno deste Egrégio Tribunal, por força de prevenção, rejeita-se 
a preliminar suscitada.
2 - A responsabilidade pela devolução dos autos é do advogado 
que o retirou da secretaria, por meio de carga. A argüição de 
que a agravante retirou os autos e o entregou ao seu advogado, 
não afasta sua responsabilidade como advogada e não autoriza 
reabertura de prazo.
3 - As teses suscitadas nas razões recursais, relacionadas a 
eventual nulidade de outra decisão monocrática, bem como o 
pedido de suspensão do cumprimento da sentença, não podem 
ser novamente analisadas, sob pena de afrontar o instituto da 
preclusão.
4 - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 5ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Haydevalda Sampaio - Relatora, 
Lecir Manoel da Luz - Vogal, Romeu Gonzaga Neiva - Vogal, sob a presidência 
do Senhor Desembargador Romeu Gonzaga Neiva em proferir a seguinte decisão: 
conhecer. Rejeitar preliminar. Negar provimento. Unânime, de acordo com a ata 
do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 15 de outubro de 2008.
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RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por I. C. M. R. B. 
inconformada com a r. decisão de fl. 25, nos autos da ação de cumprimento de 
sentença ajuizada por P. R. M. em seu desfavor, que manteve a determinação 
de fl. 597 dos autos principais, bem como proibiu a vista dos autos requerida em 
causa própria, determinando a comunicação do fato à Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção do Distrito Federal.

Sustenta que se volta contra o indeferimento do pedido de devolução 
do prazo, e de comunicação à OAB, atribuindo a culpa pela retenção dos autos 
ao advogado Luiz Brasil Corrêa, constituído para defendê-la. Alega preliminar do 
duplo grau de jurisdição e pede que seja afastada eventual prevenção atribuída a esta 
Relatoria. Requer, ainda, a suspensão dos autos da ação principal de cumprimento 
de sentença porque depende de decisão de mérito de outros processos ainda 
pendentes de julgamento. No mérito, pugna pela nulidade absoluta da decisão 
que determinou a partilha dos bens não arrolados na inicial da ação de separação 
judicial entre as partes. Insurge-se contra a sua falta de intimação para apresentar 
contra-razões nos embargos declaratórios opostos pelo Embargado. Aponta 
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 
Colaciona vasta jurisprudência.

Através da decisão de fls. 681/684, deneguei o efeito suspensivo 
pleiteado.

Interpostos recursos de agravo regimental, embargos de declaração 
no agravo regimental e embargos de declaração nos embargos de declaração no 
agravo regimental, todos restaram não conhecidos.

O Agravado apresentou resposta às fls. 764/768, pugnando pelo 
improvimento do agravo de instrumento, bem como a aplicação do artigo 18 do 
Código de Processo Civil.

A MMa. Juíza prestou as informações de fls. 769/771.
A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de fls. 773/779, da 

lavra da Dra. Ruth Kicis Torrents Pereira oficia pelo conhecimento e desprovimento 
do agravo.

É o relatório.

VOTOS

Desa. Haydevalda Sampaio (Relatora) - Cuida-se de agravo de 
instrumento interposto por I. C. M. R. B. inconformada com a r. decisão de 
fl. 25, que nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por P. R. 
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M. em seu desfavor, manteve a determinação de fl. 597 dos autos principais, 
bem como proibiu a vista dos autos, determinando a comunicação do fato 
à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal, vazada nos 
seguintes termos:

“1) Mantenho a determinação de fls. 597.
Em verdade, a requerida, em causa própria, retirou os autos em 
21.06.2007 e devolveu-os apenas em 18.10.2007.
Trouxe uma declaração médica de que realizou cirurgia em 
26.06.2007, devendo ficar de repouso por dois meses (fls. 610).
Observo, em primeiro lugar, que os autos poderiam ter sido de-
volvidos antes da cirurgia.
Ainda que assim não fosse, o prazo de repouso terminou quase 
dois meses antes da efetiva devolução dos autos, inexistindo, 
portanto, força maior a justificar a demora.
Tal conduta insere-se dentre aquelas reputadas como infrações 
disciplinares, encontrando previsão no inciso XXII do art. 34 da 
Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e enseja sanção.
Ante o exposto, com fundamento no art. 196 do Código de Pro-
cesso Civil, proíbo vista dos autos, requerida em causa própria, 
fora do cartório. Anote-se na capa dos autos.
Determino, outrossim, a comunicação do fato à Ordem dos Ad-
vogados do Brasil - Seção do Distrito Federal, para adoção dos 
procedimentos que entender adequados.
2) Nada há a prover no tocante aos pedidos formulados nos itens 
“a” a “c” de fls. 599/600, em face da decisão de fls. 568/569.
Em observância ao artigo 475-F, do Código de Processo Civil, 
determino que a liquidação tramite pelo rito ordinário.
Intime-se a requerida, na pessoa de seu advogado e por publicação 
em Diário (art. 475-A, § 1º do CPC), para que tome ciência da 
liquidação e ofereça sua defesa no prazo de 15 dias.”

A Agravante pediu preliminarmente que “seja afastada a eventual 
prevenção atribuída à Eminente Desembargadora Haydevalda Sampaio, em obediência 
aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal”. 
Cabe salientar que a parte não pode escolher o juiz da causa e nem recusá-lo, 
sem motivo plausível. No presente caso, recebi os presentes autos por força de 
prevenção, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, não havendo 
como acolher o pedido da Agravante.
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Rejeito a preliminar e conheço do recurso, eis que presentes os 
pressupostos de admissibilidade.

Conforme informações prestadas pela douta Magistrada nos autos do 
Agravo de Instrumento nº 2007 00 2 013155-8 e colacionadas a este presente 
recurso às fls. 26/28, a Agravante fez carga dos autos principais no dia 21-06-2007 
e somente os devolveu em 18-10-2007. As justificativas prestadas pela Agravante 
não foram aceitas pela douta Magistrada porquanto se limitaram a atribuir a culpa 
ao seu patrono, bem como a esclarecer que se encontrava em repouso por ter sido 
submetida à cirurgia plástica durante o período supracitado. É contra esta decisão 
(fl. 25), o escopo do presente recurso.

É certo que a responsabilidade pela devolução dos autos é do advogado 
que o retirou do Cartório, por meio de carga. In casu, a própria Agravante confessa, 
na petição de fls. 644/647 que fez a retirada dos autos em 21 de junho de 2007, 
entregando-os ao seu patrono no dia 25 de junho do mesmo ano. Desta forma, 
não pode utilizar-se da própria desídia para pleitear reabertura do prazo para se 
manifestar, agindo a douta Magistrada dentro da mais escorreita postura, não 
sendo possível modificar a r. decisão agravada.

Por outro lado, de uma leitura atenta da peça recursal, verifica-se que 
a Agravante não a fundamentou de acordo com a irresignação apontada, mas 
levantou outras teses e pedidos, a saber: violação ao duplo grau de jurisdição, 
nulidade de decisão que determinou a partilha dos bens das partes, falta de 
intimação para apresentação de contra-razões em declaratórios.

Neste sentido, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça às fls. 
773/779, no que importa:

“Verifica-se, no arrazoado do presente recurso (fl. 5), que a 
agravante está inconformada com a decisão que lhe indeferiu 
a devolução de prazo para falar nos autos e que determinou a 
comunicação da retenção dos autos à OAB para adoção das 
providências que o caso demandava.
Ocorre que, ao prosseguir em suas razões de recurso, a agravante 
desvia-se da sua trajetória inicial para atacar a decisão que julgou 
os Embargos de Declaração, alegando se esta nula em decorrência 
da ausência de contraditório, tendo em vista que não foi intimada 
para apresentar contra-razões. Esse argumento é o pilar de sus-
tentação das razões apresentadas.
Ao se analisar os pedidos, chega-se à exata conclusão de que a 
agravante não teve a intenção de atacar a decisão de fl. 614, mas 
aquela de fls. 61/63, justamente a que incluiu seus bens no monte 
a ser partilhado.
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Observa-se que o recurso apresentado não está pautado na 
melhor técnica, tendo em vista que a recorrente não enfrentou 
os fundamentos da decisão atacada, mas limitou-se a reprisar os 
argumentos já suscitados em sede do agravo de instrumento sob 
o nº 2007.00.2.013155-8, no qual manifestou-se esta Procura-
doria de Justiça em 14/05/2008, pelo seu improvimento. Além 
disso, desvia o olhar do julgador para decisão anterior, sobre 
a qual já incidiu a preclusão, não cabendo qualquer discussão 
sobre seu conteúdo. Trata-se, portanto, de recurso com objeto 
idêntico ao já interposto anteriormente pela agravante - AGI nº 
2007.22.2.013155-8.”

Por fim, as questões relacionadas à eventual nulidade de outra decisão 
monocrática, bem como o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, não 
poderão ser analisadas no seio deste recurso por afrontar o instituto da preclusão, 
bem como da coisa julgada. Neste sentido manifestou-se a douta Procuradoria 
de Justiça ao asseverar: “Não houve, pois, violação ao princípio do contraditório, 
asseverando-se que o instrumento adequado à revisão da decisão de fls. 61/63 restou 
precluso ante a inércia da agravante, razão pela qual não deve prosperar a alegação 
preliminar de nulidade da decisão e dos demais atos a ela posteriores.”

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.

Des. Lecir Manoel da Luz (Vogal) - Com o Relator.

Des. Romeu Gonzaga Neiva (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Conhecer. Rejeitar preliminar. Negar provimento. Unânime.

——— • ———
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007002014506-4

Agravante - Albatroz Comércio e Importação Ltda.
Agravado - Flex Bar e Restaurante Ltda. Epp (Nome de Fantasia Macadâmia)
Relator - Des. Sérgio Rocha
Segunda Turma Cível

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO 
DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EMPRESA NÃO LO-
CALIZADA NO ENDEREÇO REGISTRADO NA JUNTA 
COMERCIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR - VIOLAÇÃO 
À LEI - RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS SÓ-
CIOS.
1. A dissolução irregular da sociedade por quotas de responsa-
bilidade limitada enseja a desconsideração de sua personalidade 
jurídica, por fraude à lei e aos credores, possibilitando a respon-
sabilização patrimonial dos seus sócios pelas dívidas.
2. Deu-se provimento ao agravo para deferir o pedido de descon-
sideração da personalidade jurídica da empresa executada.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 2ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Sérgio Rocha - Relator, J.J. Costa 
Carvalho - Vogal, Luciano Vasconcellos - Vogal, sob a presidência do Senhor 
Desembargador J.J. Costa Carvalho em proferir a seguinte decisão: dar provimento, 
unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 8 de outubro de 2008.

RELATÓRIO

DOS FATOS
Em 12/09/2006, Albatroz Comércio e Importação Ltda. ajuizou ação 

monitória contra Flex Bar e Restaurante Ltda. EPP (nome fantasia: Macadâmia), 
objetivando o recebimento de R$ 569,09, com base em cobranças bancárias (fls. 
06/07).
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Devidamente citada, a ré não efetuou o pagamento nem apresentou 
embargos à monitória, razão pela qual o juiz de primeiro grau converteu o mandado 
inicial em mandado executivo (fls. 19/20).

No ato da intimação da ré para que a mesma efetuasse o pagamento da 
quantia executada, o seu representante legal, Eduardo Cezar Araújo Giovannetti, 
declarou ao oficial de justiça que a empresa foi extinta e que não possui bens 
(certidão de fl. 23).

DO PEDIDO (fl. 24/28)
Em razão disso, a exeqüente, Albatroz Comércio e Importação Ltda., 

requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, Flex Bar e 
Restaurante Ltda. EPP, tendo em vista o encerramento irregular de suas atividades, 
fundamentando seu pedido no artigo 50

1
 do Código Civil.

DA DECISÃO AGRAVADA (fl. 29)
O MM. Juiz de primeiro grau, Dr. Ricardo Faustini Baglioli, indeferiu o 

pedido nos seguintes termos:

“É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia 
das pessoas jurídicas, em relação às pessoas dos sócios que a compõe. 
Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a 
penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio 
dos sócios.
Em que pesem os argumentos de fls. 61/62, o pedido formulado pela 
exeqüente pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica.
Ocorre que a norma erige como pressupostos autorizativos a presença 
do elemento fraude ou do abuso da personalidade e o evento danoso, 
devendo o magistrado sempre se pautar no zelo e cautela, em face da 
excepcionalidade que a medida se reveste (AGI 2000.00.2.004508-9, 
Relator: Hermenegildo Gonçalves).
Não configura fundamento suficiente para a decretação de tal medida 
a dificuldade encontrada pelo exeqüente para reaver o seu crédito. 
Portanto, enquanto não houver a demonstração do preenchimento 
dos requisitos necessários para a desconsideração, não há como ser 
alcançado patrimônio dos sócios.
Ante o exposto, indefiro o pedido. Intime-se.”

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EXEQÜENTE - Albatroz 
Comércio e Importação (fls. 02/05)

Inconformada, a exeqüente, Albatroz Comércio e Importação 
Ltda., interpôs agravo de instrumento, pleiteando o deferimento do pedido 
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de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Sustentou que: 
1) o representante legal da executada declarou que a mesma foi extinta e que 
não possui bens, presumindo-se que não aufere rendimentos, pois não está 
funcionando; 2) não se trata de dificuldade em encontrar bens da executada, 
mas de completa impossibilidade de buscá-los, tendo em vista o encerramento 
irregular de suas atividades; 3) não foi observado o processo regular de apuração 
de haveres e a liquidação do ativo, o que infringiu o artigo 51

2
 do Código Civil; 

4) em razão da extinção ilegal da empresa, não foram encontrados bens, sendo 
negativa a perspectiva de penhora do patrimônio social, fato que causou prejuízos 
aos credores e criou injusta vantagem em favor da executada.

Em sede liminar, a agravante/exeqüente requereu a suspensão do curso 
do processo principal até decisão final no presente agravo, para evitar a extinção 
da execução em razão de sua inércia.

Às fls. 34/38, deferi o efeito suspensivo pleiteado e determinei a 
intimação da agravada, por meio de seus representantes legais, para apresentar 
contra-razões.

Informações da MM. Juíza de primeiro grau à fl. 43.
À fl. 46, determinei a intimação pessoal dos representantes legais da 

agravada, os quais, todavia, não foram localizados (fls. 50/51 e 59).
Devidamente intimada, pessoalmente, através de seu sócio Eduardo 

Cezar Araújo Giovannetti (fl. 56), a agravada/executada, Flex Bar e Restaurante 
Ltda. EPP, quedou-se inerte (certidão de fl. 60).

É o relatório.

VOTOS

Des. Sérgio Rocha (Relator) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do agravo de instrumento interposto pela exeqüente.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
FLEX BAR E RESTAURANTE LTDA.

Os argumentos da agravante/exeqüente, Albatroz Comércio e 
Importação Ltda., merecem prosperar.

Do que consta nos autos, a empresa executada, Flex Bar e Restaurante 
Ltda., foi dissolvida irregularmente, tendo em vista que, além de não ter sido 
encontrada para citação no endereço previsto no contrato social

3
 e na certidão 

da Junta Comercial do DF (fl. 28) (certidão do oficial de justiça de fl. 16), houve 
afirmação de seu próprio representante legal de que a sociedade foi extinta e que 
não possui bens (certidão do oficial de justiça de fl. 23

4
).

Consoante a jurisprudência do TJDFT, a dissolução irregular de 
sociedade por quotas de responsabilidade limitada enseja a desconsideração 
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da personalidade jurídica, por violação à lei, possibilitando a responsabilização 
patrimonial dos seus sócios pela dívida. Confira-se:

“(...) 1. O encerramento irregular da sociedade por quotas de respon-
sabilidade limitada constitui infringência à lei e autoriza a aplicação 
da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica para atingir 
os bens dos sócios. (...)” (20060020131001AGI, Relator SAN-
DRA DE SANTIS, 6ª Turma Cível, julgado em 07/02/2007, DJ 
20/03/2007 p. 121)

“(...) Dissolvida a sociedade por cotas de responsabilidade limitada de 
forma irregular, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, 
para alcançar os bens particulares dos sócios, os quais responderão pela 
dívida.” (20070020041658AGI, Relator CARMELITA BRASIL, 
2ª Turma Cível, julgado em 26/09/2007, DJ 02/10/2007 p. 110)

No caso em tela, tenho que há prova suficiente de que os sócios da 
executada (Eduardo Cezar Araújo Giovannetti e Paloma Rufino de Carvalho - 
fl. 12) fraudaram a lei e os credores, pois dissolveram irregularmente a pessoa 
jurídica, deixando de promover a fase de liquidação da sociedade (apuração dos 
créditos e quitação dos débitos - CC 51)

5
 e de averbar a dissolução (CC 51 §1°)

6
.

Deste modo, deve ser aplicado o disposto no art. 10 do Decreto 3.708/19, 
que trata das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada, in verbis:

“Art. 10. Os sócios gerentes ou que derem o nome à firma não respon-
dem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, 
mas respondem para com esta e para com terceiros solidária e ilimita-
damente pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação 
do contrato ou da lei.”

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para 
reformar a decisão de primeiro grau e deferir o pedido de desconsideração da 
personalidade jurídica da empresa executada, Flex Bar e Restaurante Ltda. (Nome 
Fantasia: Macadâmia), devendo a dívida atingir os bens dos sócios.

É como voto.

Des. J.J. Costa Carvalho (Vogal) - Com o Relator.

Des. Luciano Vasconcellos (Vogal) - Com a Turma.
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DECISÃO

Dar provimento, unânime.

Notas

1
  “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos 
aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

2
  “Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, 

ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.”
3
  Fl. 12: “CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de FLEX BAR E 

RESTAURANTE LTDA. e adotará como nome fantasia a expressão ‘MACADÂMIA’ terá sede e 
domicílio no Setor de Clubes Esportivos Sul - Trecho 02 - Conjunto 31/Parte (Bar Varanda Tropical) 
ASBAC - CEP 70200-00 - Brasília/DF, (...).”

4
  Fl. 23: “(...) Deixei de proceder a penhora ordenada por desconhecer bens da executada, sendo que o Dr. 

Eduardo declarou que a empresa ré foi extinta e não possui bens.”
5
  “Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, 

ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.”
6
  “Art. 51. (...) §1°. Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua 

dissolução.”

——— • ———
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008002004338-0

Agravante - Banco Bradesco S/A
Agravado - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Relatora - Desa. Carmelita Brasil
Segunda Turma Cível

EMENTA

CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA POR 
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE CON-
CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA 
DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGêNEOS. DECISÃO 
COM EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA EM TODO O 
TERRITÓRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE DO 
REGRAMENTO CONTIDO NO ARTIGO 16 DA LACP. 
ASTREINTES.
Os serviços que as instituições bancárias colocam à disposição 
dos clientes estão regidos pelo CDC, eis que se inserem no 
conceito consagrado no § 2.º do art. 3.º do referido diploma 
legal. Assim, a Ação Civil Pública na qual se questiona a ilega-
lidade e abusividade de tarifa exigida por instituição financeira, 
na qualidade de fornecedora de serviços bancários, de seus 
clientes, quando da liquidação antecipada dos contratos de 
concessão de crédito por ela fomentado, há que ser analisada 
sob o enfoque da legislação consumerista.
A cobrança de tarifa por liquidação antecipada de contrato de 
concessão de crédito aparenta-se abusiva e iníqua, notadamen-
te em se considerando que há expressa previsão na legislação 
consumerista determinando que a liquidação antecipada do 
contrato ensejará a redução dos encargos que o oneram (art. 
52, § 2.º do CDC). Assim, a determinação de suspensão da 
sua cobrança em sede de provimento antecipatório revela-se 
necessária.
Considerando-se o objetivo da fixação da multa para a hipótese 
de descumprimento de obrigação judicialmente imposta, qual 
seja, compelir a parte a cumpri-la, não se justifica a extirpação 
da penalidade, nem limitação do seu valor a patamar irrisório, 
sob pena de estimular a desobediência do obrigado.
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ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 2ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Carmelita Brasil - Relatora, 
Waldir Leôncio Júnior - Vogal, J.J. Costa Carvalho - Vogal, sob a presidência do 
Senhor Desembargador J.J. Costa Carvalho em proferir a seguinte decisão: negar 
provimento, unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 20 de agosto de 2008.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, 
interposto pelo Banco Bradesco S/A objetivando a reforma da r. decisão que, nos 
autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios em seu desfavor, deferiu a antecipação de tutela vindicada, determinando 
ao réu que suspenda a cobrança de tarifas por liquidação antecipada de contrato e 
cominando-lhe a obrigação de efetuar, em tais situações, o desconto proporcional 
dos juros e encargos futuros, ficando ressalvado que a indigitada decisão teria 
eficácia em todo o território nacional, nos termos do art. 93 do Código de Defesa 
do Consumidor.

Pretende, o agravante, a suspensão dos efeitos da decisão vergastada, 
permitindo-se a cobrança da indigitada tarifa, por não ser abusiva e contar 
com respaldo normativo dos órgãos competentes, sustentando a ausência dos 
pressupostos necessários à concessão do provimento antecipatório postulado e 
deferido na origem, notadamente no tocante à prova inequívoca e à possibilidade 
de reversibilidade da medida, caracterizando violação ao regramento contido no 
art. 273, caput e § 2.º do CPC.

Aduz, outrossim, a inaplicabilidade da legislação consumerista à 
hipótese delineada nos autos, eis que trata-se de matéria ligada à atividade-fim 
das instituições financeiras e, portanto, regulamentadas pela Lei 4.595/1964, que 
rege as atividades financeiras ativas e passivas.

Pugna, alternativamente, caso mantido o decisum, sejam os seus efeitos 
circunscritos ao limite territorial de jurisdição do órgão prolator, nos termos 
do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, e, ainda, seja extirpada ou mitigada a 
multa cominada para a hipótese de descumprimento do comando judicial, em 
homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Às fls. 83/89, deferi a tutela recursal liminarmente pleiteada, tão-
somente para circunscrever a eficácia da r. decisão agravada ao âmbito do Distrito 
Federal.
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Em contra-razões apresentadas às fls. 103/114, o agravado pugna pela 
manutenção da r. decisão agravada, nos termos em que fora prolatada, notadamente 
no tocante à sua eficácia territorial, que não pode ser contida, em vassalagem à 
disciplina amalgamada nos arts. 103 e 93 do Código de Defesa do Consumidor.

A d. Procuradoria de Justiça, no judicioso Parecer lançado às fls. 98/101, 
opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de agravo.

Preparo regular (fl. 39).
É o relatório.

VOTOS

Desa. Carmelita Brasil (Relatora) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco 
S/A objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da Ação Civil Pública 
movida pelo agravado em seus desfavor, deferiu a antecipação de tutela vindicada, 
determinando ao réu que suspenda a cobrança de tarifas por liquidação antecipada 
de contrato e cominando-lhe a obrigação de efetuar, em tais situações, o desconto 
proporcional dos juros e encargos futuros, ficando ressalvado que a indigitada 
decisão teria eficácia em todo o território nacional, nos termos do art. 93 do 
Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, inicialmente, que, ao contrário do sustentado pelo agravante, 
a questão há que ser analisada sob o enfoque da legislação consumerista. Com 
efeito, trata, a ação civil pública manejada em desfavor da instituição financeira 
ora agravante, da ilegalidade e abusividade da tarifa por ela, na qualidade de 
fornecedora de serviços bancários, exigida de seus clientes, quando da liquidação 
antecipada dos contratos de concessão de crédito por ela fomentado.

De fato, conforme já tive oportunidade de me manifestar em ocasiões 
pretéritas, os serviços que as instituições bancárias colocam à disposição dos 
seus clientes estão regidos pelas normas constantes no Código de Defesa do 
Consumidor, eis que se inserem no conceito consagrado no § 2.º do art. 3.º da Lei 
8.078/90, que assim dispõe:

“§2.º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consu-
mo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações 
de caráter trabalhista.” 

O escólio de José Geraldo Brito Filomeno, in Código Brasileiro de Defesa 
do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, Forense Universitária, 
2.ª ed. pág. 34, é oportuno:
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“(...) as atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, quer 
na prestação de serviços aos seus clientes (por exemplo, cobrança de 
contas de luz, água e outros serviços, ou então expedição de extratos 
etc.), quer na concessão de mútuos ou financiamentos para 
aquisição de bens, inserem-se igualmente no conceito amplo de 
serviços”. (grifou-se)

Neste aspecto não controverte a doutrina, eis que o CDC é de clareza 
solar ao estabelecer que os serviços bancários estão abrangidos pelo sistema de 
proteção ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema e deixou 
assentado:

“Os Bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados 
no art. 3.º, § 2.º, estão submetidos às disposições do Código de Defesa 
do Consumidor”.

1

Consta, ainda, no corpo do v. acórdão a assertiva:

“O recorrente como instituição bancária, está submetido às disposições 
do Código de Defesa do Consumidor, não porque ele seja fornecedor 
de um produto, mas porque presta serviço consumido pelo cliente, que 
é o consumidor final desses serviços e seus direitos devem ser igual-
mente protegidos como o de qualquer outro, especialmente porque nas 
relações bancárias há difusa utilização de contratos de massa e onde, 
com mais evidência surte a desigualdade de forças e a vulnerabilidade 
do usuário”. 

Ademais, o enunciado constante da Súmula 297 do c. STJ preconiza, 
in verbis: 

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 
financeiras.”

Assim, insubsistente a pretensão do agravante de subtrair da abrangência 
do Código de Defesa do Consumidor a questão debatida na ação civil pública 
manejada em seu desfavor.

Outrossim, conquanto a instituição financeira agravante sustente a 
legalidade da cobrança, por ela realizada, da tarifa por liquidação antecipada do 
contrato, entendo que a r. decisão agravada merece ser prestigiada.
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Com efeito, embora o Banco alegue a ausência de prova inequívoca 
acerca das alegações deduzidas pelo Ministério Público, ante a inexistência de 
comprovação acerca da exigência da questionada tarifa, não se controverte que, 
por ocasião da quitação antecipada parcial ou total de débitos relativos a contratos 
de mútuo entabulados com o agravante é cobrada, do devedor, tarifa administrativa 
de serviço a esse título, denominada “tarifa de liquidação antecipada” ou “tarifa de 
rescisão contratual.” De fato, essa situação é expressamente admitida pelo próprio 
agravante (confira-se fls. 49/50).

Incontroversa a exigência da tarifa, entendo que aludida cobrança 
aparenta ser abusiva e não se coaduna com os princípios que norteiam a tutela do 
consumidor como parte vulnerável da relação material de consumo, tutela esta 
que, destaque-se, fora alçada à condição de mandamento constitucional.

Com efeito, não se afigura razoável que o consumidor seja onerado tão-
somente porque pretende cumprir uma obrigação assumida, qual seja, adimplir o 
contrato, quitando o seu débito.

Demais disso, o Estatuto Tutelador das Relações de Consumo, preconiza, 
no artigo 52, que, verbis:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga 
de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor 
deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente 
sobre:
I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
III - acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das prestações;
V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações 
no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da 
prestação.
§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do 
débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional 
dos juros e demais acréscimos.” (grifou-se)

Ora, se há expressa previsão legal determinando que a liquidação 
antecipada do contrato ensejará a redução dos encargos que o oneram, eis que a 
obrigação fora retraída no tempo, mitigando o lapso temporal que o capital ficará 
imobilizado, não se justifica a imposição, ao consumidor, de novo encargo, pelo 
fato de ter optado por cumprir antecipadamente o ajuste.
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Verifica-se, outrossim, que a exigência de tarifa para a liquidação 
antecipada do débito dificulta ao consumidor o pleno exercício do direito que 
lhe está legitimamente assegurado, de obter o abatimentos dos encargos futuros, 
caso queira quitar o seu débito antecipadamente, o que o coloca em situação 
desvantajosa, caracterizando-se, por tanto, a indigitada cobrança, como prática 
iníqua e abusiva.

Ademais, convém destacar que o Conselho Monetário Nacional, 
órgão responsável por regulamentar as atividades financeiras e bancárias, vedou 
a cobrança da tarifa impugnada na lide originária, estando esse entendimento 
consagrado na Resolução do Banco Central do Brasil n.º 3.516, de 06 de dezembro 
de 2007, certamente por reconhecer o seu caráter iníquo.

Assim, mostram-se verossimilhantes as alegações acerca da ilegalidade 
e abusividade da cobrança da tarifa por liquidação antecipada de contrato 
de concessão de crédito cobrada pelo agravante, de modo a legitimar que se 
mantenham hígidos os efeitos da decisão agravada quanto à suspensão da sua 
cobrança.

Outrossim, no tocante ao alcance da indigitada decisão, carece de 
respaldo a argumentação expendida pelo agravante, colimando que os seus efeitos 
sejam circunscritos ao limite territorial de jurisdição do órgão prolator, nos termos 
do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública - Lei n.º 7.347/85.

Com efeito, trata-se de matéria que deflagra incisivo debate nas 
searas doutrinária e jurisprudencial, não se tendo alcançado, ainda, a almejada 
pacificação, sendo que as indigitadas divergências decorrem da interpretação 
destinada aos dispositivos amalgamados na legislação consumerista (Lei 8.078/90) 
e na lei que disciplina a ação civil pública (Lei n.º 7.347/85), com as alterações 
que lhe foram conferidas pela Lei n.º 9.494/97.

Não se controverte que as normas processuais do Código de Defesa do 
Consumidor devem ser consideradas de forma integrada com as disposições da Lei 
da Ação Civil Pública, no que couber. Com efeito, tal entendimento decorre de 
previsão contida nesses próprios diplomas normativos, quais sejam, o art. 90 do 
CDC e art. 21 da Lei n.º 7.347/85, adiante transcritos:

“Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do 
Código de Processo Civil e da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, 
inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar 
suas disposições.” (CDC, grifou-se)

“Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coleti-
vos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da 
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lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.” (Lei da Ação 
Civil Pública)

Outrossim, preconiza, o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, 
o seguinte:

“Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença 
fará coisa julgada:
 I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insufi-
ciência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar 
outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na 
hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;
 II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, 
salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso 
anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo 
único do art. 81;
 III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para 
beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 
III do parágrafo único do art. 81.”

Na hipótese delineada nos autos, aplicável o contido no inciso III do 
dispositivo acima transcrito, eis que trata, a ação originária, da defesa de direitos 
individuais homogêneos (CDC, art. 81, III). Assim, não há dúvida de que a r. 
decisão guerreada possui eficácia erga omnes.

A controvérsia surge em face do que dispõe o art. 16 da Lei da Ação 
Civil Pública, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 9.494/97, cuja aplicação 
é defendida pelo agravante. O indigitado dispositivo guarda o seguinte teor, in 
verbis:

“Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites 
da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido 
for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico funda-
mento, valendo-se de nova prova.

Ora, não se controverte que os dispositivos contidos na legislação 
consumerista e no diploma que disciplina a ação civil pública têm aplicação 
integrada. Contudo, consoante ressalta a redação do art. 90 do CDC, in fine, tanto 
as normas do Código de Processo Civil, como da Lei n.º 7.347/85, são aplicáveis à 
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defesa do consumidor em Juízo, naquilo que não contrariar o contido no Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, verifica-se que, tratando-se de tutela específica do 
consumidor e havendo aparente conflito das normas constantes nos referidos 
diplomas legais, deve-se privilegiar a aplicação da legislação protetiva consumerista, 
eis que se consubstancia em norma especial, que derroga a aplicação de norma 
geral. 

Com efeito, a Lei da Ação Civil Pública caracteriza-se como norma geral, 
na medida em que não se destina, tão-somente, à tutela específica do consumidor, 
mas, ao contrário, consoante preconiza o regramento contido em seu art. 1.º, 
diz respeito, também, às questões ligadas ao meio ambiente (inciso I), a bens e 
direitos de valor artístico, estético, turístico, histórico e paisagístico (inciso III), a 
outros interesses difusos ou coletivos (inciso IV), a infração a ordem econômica 
ou economia popular (inciso V), à ordem urbanística (inciso VI).

Assim, sendo evidente que o art. 103, III do CDC, ao tratar dos efeitos 
da sentença proferida em sede de ação coletiva manejada para tutelar direitos 
individuais homogêneos, como na hipótese ora em julgamento, não faz qualquer 
restrição ao âmbito da sua eficácia territorial, não há como se admitir que a 
incidência do regramento contido no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, norma 
geral em contraposição à disciplina específica contida na legislação consumerista, 
de caráter especial, seja aplicada para delimitar os efeitos da decisão aos limites da 
competência territorial do órgão prolator.

Ademais, admitir-se a limitação da eficácia territorial do provimento 
jurisdicional, nos moldes preconizados pelo citado dispositivo da Lei da Ação Civil 
Pública, contraria o escopo teleológico do regramento que permite a tutela coletiva 
de direitos individuais homogêneos que é, justamente, o de prevenir a pulverização de 
demandas com o mesmo objeto e mesma causa de pedir, deflagrando, inclusive, o risco 
de obtenção de decisões contraditórias. Ora, a tutela coletiva de direitos individuais 
homogêneos colima, justamente, a unicidade dos provimentos jurisdicionais.

A questão foi debatida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, no 
REsp 411.529/SP, julgado em 24/06/2008, ainda não publicado, e brilhantemente 
analisada pela Ministra Nancy Andrighi, razão porque peço vênia para transcrever 
os judiciosos fundamentos por ela externados no aresto, a fim de permitir uma 
melhor compreensão da matéria. A citação é longa, mas necessária; se parcial 
fosse, correria o risco de não expressar o encadeamento lógico do pensamento 
externado, ao qual adiro:

“II.1 - A inaplicabilidade do art. 16 da LACP a Direitos Indi-
viduais Homogêneos
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a) A regulação suplementar, pela LACP, das hipóteses em que 
há relação de consumo.
A ação civil pública, disciplinada pela Lei nº 7.347/85, ao menos 
em sua origem, não se destinava à defesa de direitos individuais 
homogêneos, mas apenas a interesses difusos ou coletivos. Isso resulta 
claramente das hipóteses previstas nos incisos I a VI de seu artigo 1º, 
notadamente da hipótese do inciso IV. Interesses difusos são aqueles 
de natureza indivisível em que, no pólo ativo, figura uma coletividade 
indeterminada de indivíduos, ligados entre si por uma circunstância de 
fato. Direitos coletivos, por sua vez, também indivisíveis, são os de que 
é titular uma coletividade determinável de indivíduos, ligados entre si 
ou ao adversário por uma relação jurídica base. O ponto de contato 
entre uma, e outra modalidade de interesses, é a indivisibilidade de seu 
objeto. Vale dizer: não é possível satisfazer apenas um dos titulares de 
nenhuma dessas modalidades de direitos ou interesses. A satisfação de 
um, implica necessariamente a satisfação de todos.
A intenção original da LACP, de tutelar apenas essas duas 
modalidades de interesses, determinou toda a arquitetura da lei. 
Um claro exemplo disso é o destino das indenizações que devem ser 
pagas pelos eventuais infratores, condenados ao cabo do processo: 
todo o dinheiro seria revertido, não àqueles que eventualmente seriam 
titulares dos interesses protegidos, mas a um fundo comum, destinado 
à reconstrução dos bens lesados (art. 13).
Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, todavia, duas 
novidades surgiram: (i) em primeiro lugar, a tutela de qualquer moda-
lidade de direitos do consumidor, sejam difusos, sejam coletivos, 
passou a contar com uma regulação específica; (ii) paralelamente, 
uma nova categoria de direitos passou a ser protegida: a dos interesses 
ou direitos individuais homogêneos.
Os direitos individuais homogêneos foram definidos pelo inc. III do 
parágrafo único do art. 81 do CDC, como aqueles “decorrentes de 
origem comum”. Tais direitos jamais se apresentam indivisíveis, e 
não são conexos por qualquer relação jurídica que vincule os seus 
titulares entre si. A sua nota característica é meramente a origem 
comum do direito, de que é titular individualmente cada membro 
da coletividade. Disso decorre que, diferentemente do que acontece 
com relação aos interesses difusos e coletivos, não é possível reparar 
eventual lesão a um direito individual homogêneo revertendo a 
indenização a ser paga pelo infrator a um fundo comum. É impres-
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cindível que cada titular do direito lesado receba, individualmente, 
sua parcela da indenização.
Disso decorreu que, a partir do CDC, a ordem jurídica brasileira 
passou a contar com uma disciplina específica, independente da 
disciplina da ação civil pública, para a tutela dos direitos tran-
sindividuais dos consumidores em juízo e, dentro dessa disciplina, 
normas ainda mais específicas regulando a tutela de direitos 
individuais homogêneos.
O procedimento da ação civil pública, todavia, notadamente no 
que diz respeito à tutela dos direitos difusos ou coletivos, ainda 
permanecia aplicável, porém forma subsidiária - ou seja, naquilo 
que não contrariasse as normas do CDC (art. 90, do CDC). 
Os direitos individuais homogêneos também passaram a poder 
ser resguardados mediante esse mecanismo jurídico (art. 21 da 
LACP), todavia, dadas as suas características específicas, pouco 
do procedimento estabelecido pela LACP foi utilizado. Uma 
disciplina própria e praticamente exaustiva foi estabelecida nos 
arts. 91 a 100 do CDC.
Portanto, de tudo o que foi até aqui exposto resulta que o ordenamento 
jurídico brasileiro contém: (i) uma disciplina geral, a ser aplicada para 
a tutela dos interesses relativos ao meio ambiente, bens e direitos de 
valor artístico, estético e afins, infração à ordem econômica ou urba-
nística e demais interesses difusos ou coletivos (Lei nº 7.347/85, art. 
1º e seus incisos, excetuado o inciso II); (ii) uma disciplina específica 
para a tutela de direitos e interesses difusos e coletivos ligados a rela-
ções de consumo, cuja regulação se dá pelos arts. 81 a 90 do CDC 
e, subsidiariamente, pelos dispositivos da LACP; (iii) uma disciplina 
ainda mais específica, contida nos arts. 91 a 100 do CDC, aplicável 
somente aos direitos individuais homogêneos.
Diante desse panorama, questiona-se: a norma do art. 16 da 
LACP, introduzida pela Lei nº 9.494/97, pode ser estendida 
às ações em que se busca a tutela dos direitos transindividuais 
protegidos pelo CDC?
A resposta só pode ser negativa. Isso porque, se a LACP somente 
se aplica às relações de consumo no que não contrariar o CDC, 
ela somente terá incidência nas hipóteses em que este diploma 
legal seja omisso. Ocorre que o CDC contém, em seu art. 103 
e §§, uma disciplina expressa a respeito da formação da coisa 
julgada, disciplina essa que não contém qualquer limitação 
territorial para seu alcance. Assim, o art. 16 da LACP, como 
norma geral, mesmo tendo sido posteriormente introduzido no 



68 R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

ordenamento jurídico, somente se aplicará às hipóteses dos in-
cisos I, III, IV, V e VI do art. 1º dessa lei. Jamais às hipóteses 
do inciso II.” (grifou-se).

Assim, entendo que o efeito erga omnes da decisão agravada não deve 
sofrer qualquer limitação territorial. Nesse sentido, inclusive, já houve manifestação 
no âmbito desta e. Corte de Justiça, consoante se infere do precedente adiante 
ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. SERVIÇOS BANCÁ-
RIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS 
PRESENTES. POSSIBILIDADE. PERDA DE OBJETO. NÃO 
OCORRÊNCIA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 
DECISÃO COM EFEITO ERGA OMNES. ÂMBITO NACIO-
NAL. NÃO APLICAÇÃO DOS ART. 16 DA LACP E ART. 2-A 
DA LEI Nº 9.494/97.
(omissis)
4. Tratando-se de direitos individuais homogêneos, não há limitação 
para a eficácia erga omnes da decisão proferida na ação coletiva fun-
dada na lei consumerista, impondo-se seu alcance a todo o território 
nacional, sendo incabível, na espécie, a aplicação do art. 16 da Lei 
da Ação Civil Pública e do art. 2-A da Lei nº 9.494/97. 
(omissis).” (20080020008936AGI, Relator LEILA ARLANCH, 
4ª Turma Cível, julgado em 07/05/2008, DJ 09/06/2008, p. 217, 
grifou-se)

Ademais, o artigo 93 do CDC, invocado pela decisão vergastada 
e inserido no capítulo específico que trata das ações coletivas para a defesa de 
interesses individuais homogêneos (Título III, Capítulo II), disciplina acerca 
do foro competente para a propositura das indigitadas ações, preconizando o 
seguinte:

“Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente 
para a causa a justiça local:
 I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de 
âmbito local;
 II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, 
para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as 
regras do Código de Processo Civil aos casos de competência 
concorrente.” (grifou-se)
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Ora, não se controverte que a instituição financeira agravante, há muito 
consolidada no país, possui atuação em todo o território nacional, em diversos 
Estados brasileiros, denotando que os possíveis danos advindos de conduta lesiva 
que adote perante seus clientes, consumidores dos serviços bancários que fomenta, 
possuem abrangência nacional, sendo plenamente justificável que a ação coletiva 
manejada no foro do Distrito Federal gere decisão com eficácia em todo o território 
nacional. Com efeito, é a própria natureza do interesse e direito debatidos na 
causa que estabelece a extensão do provimento jurisdicional.

Diante dessas constatações, irretocável o decisum desafiado quanto à 
extensão dos seus efeitos a todo o território nacional.

Por fim, entendo que a pretensão deduzida pelo agravante para que 
seja extirpada ou mitigada a multa que lhe fora cominada para a hipótese de 
descumprimento da obrigação que lhe fora imposta pela decisão agravada também 
carece de respaldo.

Com efeito, a multa fixada pelo Juízo a quo, por cada operação financeira 
em que o agravante exigir a tarifa por liquidação antecipada de contrato de 
concessão de crédito e não promover o abatimento proporcional dos juros e 
encargos futuros, tem por finalidade, na lição de Nelson Nery Junior, “não é obrigar 
o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação específica.”

2
 

O objetivo, portanto, é compelir o cumprimento da obrigação 
determinada, com resultados satisfatórios no seu termo final, não se justificando 
seja fixada em valor irrisório, sob pena de desestimular o obrigado ao cumprimento 
da ordem judicial.

Indispensável, assim, a atuação rigorosa do Poder Judiciário, na busca 
da efetividade da função jurisdicional do Estado, que é forçado a buscar meios 
mais eficientes de incitar o obrigado a cumprir a determinação judicial, sendo um 
deles, justamente, o arbitramento da multa para a hipótese de descumprimento 
da obrigação.

A regra do art. 461, §6º, do Código de Processo Civil, possibilita ao 
magistrado, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso esta se 
torne insuficiente ou excessiva.

Embora não se possa privilegiar o enriquecimento sem causa, também 
não se permite o incentivo a atitude reprovável do obrigado que deixa de cumprir 
decisão judicial. 

Feitas essas considerações, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais), por cada cobrança indevida da tarifa por liquidação antecipada do contrato, 
sem o abatimento dos juros e encargos futuros, é suficiente para coagir o agravante 
a não descumprir a ordem judicial que lhe foi endereçada. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo 
íntegra a r. decisão agravada.
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É como voto.

Des. Waldir Leôncio Júnior (Vogal) - Com o Relator.

Des. J.J. Costa Carvalho (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Negar provimento, unânime.

Notas

1
  item 1 da ementa que ostenta o Resp 57 974-0-RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar

.
2
  NERY, Junior Nelson. NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante em Vigor, 4 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 911.

——— • ———
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008002006613-6

Agravante - Construtora Gautama Ltda.
Agravado - Distrito Federal
Relator - Des. Waldir Leôncio Júnior
Segunda Turma Cível

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICI-
TAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO LOCAL, 
PEDIDO DE SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 
DA TUTELA INDEFERIDA. 
1. À agravante foi imposta a penalidade administrativa na forma 
de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder 
Público. Marçal Justen Filho (in, Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos - 10.ed. - São Paulo: Dialética, 
2004, p. 484) observa que o art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93 
nada mais faz do que consagrar o princípio de que a habilitação 
para participar de licitação e contratar com o Poder Público se 
apura previamente, mas se exige a presença permanente durante 
a execução do contrato. “Se o particular, no curso da execução do 
contrato, deixar de preencher as exigências formuladas, o contrato 
deve ser rescindido” (sem destaque no original). Aliás, se assim 
não fosse, da declaração de inidoneidade conseqüência alguma 
decorreria. Escusa observar, outrossim, agora à luz dos ensinamen-
tos de Hely Lopes Meirelles (in, Direito Administrativo Brasileiro 
- 27.ed. - São Paulo: Malheiros Editores LTDA., 2002, p. 237) 
que a declaração de inidoneidade não é a rigor uma penalidade 
contratual que somente seria aplicável em uma avença determi-
nada; é uma restrição a direito. O que se discute, de fato, é se essa 
restrição aplicar-se-ia apenas à autoridade que a impôs. Marçal 
Justen Filho (in op. cit., p. 605) entende que não. E a justificativa 
é simples: o administrador público não pode dispor do interesse 
público, de modo a reputar lícita, por exemplo, a contratação de 
empresa pelo Governo do Distrito Federal, para prestar serviços 
de limpeza, declarada inidônea por órgão público do Estado de 
São Paulo. É um contra-senso diante da disciplina do art. 87, IV, 
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da Lei n. 8.666/93. Insista-se: a agravante foi declarada inidônea 
para licitar e contratar no âmbito da União Federal. Por meio 
do já mencionado Decreto n. 28.310/07, o Governo do Distrito 
Federal estendeu os efeitos do ato do Ministro de Estado de Con-
trole e Transparência nos autos do supramencionado processo 
administrativo federal, ou seja, o referido decreto trouxe para 
o âmbito distrital uma sanção aplicada pela União em regular 
processo administrativo.
2. A agravante sustenta que o Distrito Federal deveria ter ins-
taurado processo administrativo antes da expedição do Decreto 
n. 28.310/07 (art. 87 da Lei n. 8.666/93 c/c art. 5º, LIV e LV, da 
CF/88) porque a penalidade imposta pelo Ministro de Estado do 
Controle e da Transparência não alcançaria o Distrito Federal. O 
ponto de partida para a solução desse problema é a própria Lei n. 
8.666/93, art. 87, IV. Não faz o citado preceptivo legal distinção 
entre os termos Administração e Administração Pública. Note-se, 
inclusive, que - pelo que está expresso na lei - essa distinção só 
seria admissível no que tange à reabilitação do contratado. 
3. A agravante tenta amparar a sua irresignação nos princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse juízo 
de cognição sumária, a invocação desses princípios parece não 
resolver o problema, pois a questão controvertida vai além. 
A imposição da penalidade grave na forma de declaração de 
inidoneidade suscita igualmente questionamento a respeito da 
moralidade administrativa diante da manutenção pelo Governo 
do Distrito Federal de contrato firmado com empresa acusada 
de praticar irregularidades frente à União Federal. Lucas Rocha 
Furtado (in, Curso de Direito Administrativo - Belo Horizonte: 
Fórum, 2007, p. 103/104) enfatiza que “quando a Constituição 
Federal expressamente menciona a moralidade administrativa e a eleva 
à qualidade de princípio distinto da legalidade, pretende que o primeiro 
princípio não se confunda com o segundo. A moralidade administrativa 
é o instrumento conferido pela Constituição Federal aos responsáveis 
pelo controle da Administração Pública a fim de que se possa exigir 
da Administração, sob pena de ilegitimidade dos atos decorrentes de 
condutas imorais, comportamento que, além de cumprir as exigências 
legais, seja ético (...), observe padrões de boa-fé, de honestidade, que 
não incorra em desvio de finalidade etc.”. A Construtora Gautama, 
conforme amplamente noticiado na Imprensa, é apontada pela Po-
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lícia Federal, na Operação Navalha, como a principal beneficiada 
pelo esquema de fraude em licitações de obras públicas. Diante 
desse fato, não há menor condição de admitir a suspensão do 
Decreto n. 28.310/07 em sede de tutela antecipada. É importante 
destacar, ainda nessa esteira, que a manutenção da decisão a quo 
por este Relator não está fulcrada apenas em publicação de notí-
cias em jornais sobre possíveis irregularidades em procedimento 
licitatórios. Houve um julgamento administrativo sobre o tema, 
o qual não pode ser ignorado.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 2ª Turma Cível do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Waldir Leôncio Júnior 
- Relator, J.J. Costa carvalho - Vogal, Angelo Passareli - Vogal, sob a presidência 
do Senhor Desembargador J.J. Costa Carvalho em proferir a seguinte decisão: 
negar provimento, unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas.

Brasília (DF), 13 de agosto de 2008.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por 
CONSTRUTORA GAUTAMA LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação 
de conhecimento n. 2008.01.1.042360-0, ajuizada pelo agravante em desfavor do 
DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 
no sentido de suspender o Decreto n. 28.310/07, por meio do qual lhe foi imposta 
a penalidade administrativa na forma de declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com o Poder Público local, além de ter anulado o contrato n. 001/2001 
encetado entre as partes (fls. 317/318). 

Aduz ser indevida a penalidade aplicada, porquanto ausente o prévio 
procedimento administrativo (Lei n. 8.666/93, art. 87; CF, art. 5º, LIV e LV), além 
de não ter observado os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo 
legal. Insurge-se, ainda, ao argumento de que o referido ato normativo não poderia 
ter efeitos retroativos, atingindo ajuste anterior validamente firmado. 

Pretende, com efeito, a concessão liminar dos efeitos da tutela recursal 
a fim de que seja suspenso o Decreto n. 28.310/07. Ao final, requer o provimento 
do recurso com a confirmação da decisão liminar.
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O pedido de concessão liminar dos efeitos da tutela recursal foi indeferido 
às fls. 342/344.

Informações da douta Julgadora monocrática à fl. 350.
O agravado manifestou-se às fls. 351/360.
É o relatório.

VOTOS

Des. Waldir Leôncio Júnior (Relator) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

CONSTRUTORA GAUTAMA LTDA. ajuizou ação de conhecimento, 
com pedido de tutela antecipada, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, 
objetivando a suspensão dos efeitos do Decreto nº 28.310/07, por meio do qual lhe 
foi imposta a penalidade administrativa na forma de declaração de inidoneidade 
para licitar e contratar com o Poder Público local, além de ter anulado o contrato 
n. 001/2001 entabulado entre as partes.

Aduz ser indevida a penalidade aplicada, porquanto ausente o prévio 
procedimento administrativo (Lei n. 8.666/93, art. 87; CF, art. 5º, LIV e LV), além 
de não ter observado os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo 
legal. Insurge-se, ainda, ao argumento de que o referido ato normativo não poderia 
ter efeitos retroativos, atingindo ajuste anterior validamente firmado. 

Pretende, com efeito, a concessão liminar dos efeitos da tutela recursal 
a fim de que seja suspenso o Decreto n. 28.310/07. Ao final, requer o provimento 
do recurso com a confirmação da decisão liminar.

Como é sabido, a análise do presente agravo de instrumento deve-se 
limitar à verificação da presença, no caso vertente, dos requisitos da antecipação 
dos efeitos da tutela final pretendida, descritos no art. 273 do Código de Processo 
Civil, a saber verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação.

Por oportuno, vale lembrar que acerca da verossimilhança do direito 
invocado pela parte, exigida pelo texto legal, “não se confunde com o fumus boni 
iuris específico (inerente a tutela cautelar) sendo, em termos de gradação do juízo 
próprio de probabilidade plausível da efetiva existência do direito alegado, de 
maior rigor quanto a sua plena caracterização.” (in FRIEDE, R. Tutela Antecipada, 
tutela específica e tutela cautelar, Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 74) (grifo 
nosso).

Conforme asseverei quando proferi a decisão liminar, observo que o 
reconhecimento da nulidade do contrato administrativo n. 001/2001 constitui 
conseqüência inarredável da declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
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com o Poder Público, motivo pelo qual não há falar em indevida atribuição de 
efeitos retroativos ao ato normativo. 

Explico melhor:
De fato, nesse ponto, a questão controvertida é sutil. Note-se que a 

declaração de inidoneidade guarda relação direta com a nulidade do contrato 
administrativo n. 001/2001 firmado entre a agravante e o Distrito Federal. 
Ocorre, no entanto, que a nulidade impugnada pela agravante não deriva do 
reconhecimento da atribuição de efeito ex tunc ao Decreto n. 28.310/2007, mas 
sim da perda de requisito e exigência de habilitação, para fins de licitação.

O art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93 reza que é obrigação do contratado 
manter durante toda a execução da avença, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em 
licitação.

In casu, à agravante foi imposta a penalidade administrativa na forma de 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público. Ora, Marçal 
Justen Filho, doutrinador amplamente citado pela agravante e pelo agravado, in 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - 10.ed. - São Paulo: 
Dialética, 2004, p. 484, destaca que o citado preceptivo legal nada mais faz do que 
consagrar o princípio de que a habilitação para participar de licitação e contratar 
com o Poder Público se apura previamente, mas se exige a presença permanente 
de tais requisitos, mesmo durante a execução do contrato. “Se o particular, no 
curso da execução do contrato, deixar de preencher as exigências formuladas, o 
contrato deve ser rescindido” (sem destaque no original).

Aliás, se assim não fosse, da declaração de inidoneidade conseqüência 
alguma decorreria. 

Escusa observar, outrossim, agora à luz dos ensinamentos de Hely Lopes 
Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro - 27.ed. - São Paulo: Malheiros 
Editores LTDA., 2002, p. 237, que a declaração de inidoneidade não é a rigor uma 
penalidade contratual que somente seria aplicável em uma avença determinada; 
é uma restrição a direito.

O que se discute, de fato, é se essa restrição aplicar-se-ia apenas à 
autoridade que a impôs. Marçal Justen Filho, in op. cit., p. 605, entende que não. 
Adiro a esse douto entendimento. E a justificativa é simples: o administrador 
público não pode dispor do interesse público, de modo a reputar lícita, por 
exemplo, a contratação de empresa pelo Governo do Distrito Federal, para prestar 
serviços de limpeza, declarada inidônea por órgão público do Estado de São Paulo. 
É um contra-senso diante da disciplina do art. 87, IV, da Lei n. 8.666/93. 

Insista-se: a agravante foi declarada inidônea para licitar e contratar 
no âmbito da União Federal. Por meio do já mencionado Decreto n. 28.310/07, o 
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Governo do Distrito Federal estendeu os efeitos do ato do Ministro de Estado de 
Controle e Transparência nos autos do supramencionado processo administrativo 
federal, ou seja, o referido decreto trouxe para o âmbito distrital uma sanção 
aplicada pela União em regular processo administrativo.

De mais a mais, nesse ponto, retoma-se a discussão a respeito da 
amplitude do conceito de Administração Pública para efeito de declaração de 
inidoneidade. 

A agravante sustenta que o Distrito Federal deveria ter instaurado 
processo administrativo antes da expedição do Decreto n. 28.310/07 (art. 87 da 
Lei n. 8.666/93 c/c art. 5º, LIV e LV, da CF/88) porque a penalidade imposta 
pelo Ministro de Estado do Controle e da Transparência não alcançaria o Distrito 
Federal. 

O ponto de partida para a solução desse problema é a própria Lei n. 
8.666/93, art. 87, IV, in verbis:

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
(...)
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior.”

Não faz o citado preceptivo legal distinção entre os termos Administração 
e Administração Pública. Note-se, inclusive, que - pelo que está expresso na lei - 
essa distinção só seria admissível no que tange à reabilitação do contratado.

Nesse sentido, reveja-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça, ad litteram:

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LI-
CITAÇÃO - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - DISTINÇÃO 
ENTRE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
- INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO 
DE LICITAÇÃO PÚBLICA - LEGALIDADE - LEI 8.666/93, 
ART. 87, INC. III.
- É irrelevante a distinção entre os termos Administração Pública e Admi-
nistração, por isso que ambas as figuras (suspensão temporária de participar 
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em licitação (inc. III) e declaração de inidoneidade (inc. IV) acarretam ao 
licitante a não-participação em licitações e contratações futuras.
- A Administração Pública é una, sendo descentralizadas as suas 
funções, para melhor atender ao bem comum.
- A limitação dos efeitos da ‘suspensão de participação de li-
citação’ não pode ficar restrita a um órgão do poder público, 
pois os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para 
contratar com a Administração se estendem a qualquer órgão da 
Administração Pública.
- Recurso especial não conhecido.”(REsp 151567 / RJ, Segunda 
Turma, 25/02/2003, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins) 
(sem grifo no original).

É apodítico, de outra perspectiva, que a agravante tenta amparar a sua 
irresignação nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Nesse juízo de cognição sumária, a invocação desses princípios parece 
não resolver o problema, pois a questão controvertida vai além. A imposição da 
penalidade grave na forma de declaração de inidoneidade suscita igualmente 
questionamento a respeito da moralidade administrativa diante da manutenção 
pelo Governo do Distrito Federal de contrato firmado com empresa acusada de 
praticar irregularidades frente à União Federal.

Lucas Rocha Furtado, in Curso de Direito Administrativo - Belo 
Horizonte: Fórum, 2007, p. 103/104, enfatiza que “quando a Constituição Federal 
expressamente menciona a moralidade administrativa e a eleva à qualidade de 
princípio distinto da legalidade, pretende que o primeiro princípio não se confunda 
com o segundo. A moralidade administrativa é o instrumento conferido pela 
Constituição Federal aos responsáveis pelo controle da Administração Pública 
a fim de que se possa exigir da Administração, sob pena de ilegitimidade dos 
atos decorrentes de condutas imorais, comportamento que, além de cumprir as 
exigências legais, seja ético (...), observe padrões de boa-fé, de honestidade, que 
não incorra em desvio de finalidade etc.”.

A Construtora Gautama, conforme amplamente noticiado na Imprensa, é 
apontada pela Polícia Federal, na Operação Navalha, como a principal beneficiada pelo 
esquema de fraude em licitações de obras públicas. Diante desse fato, não há menor 
condição de admitir a suspensão do Decreto n. 28.310/07 em sede de tutela antecipada.

É importante destacar, ainda nessa esteira, que a manutenção da decisão 
a quo por este Relator não está fulcrada apenas em publicação de notícias em 
jornais sobre possíveis irregularidades em procedimento licitatórios. Houve um 
julgamento administrativo sobre o tema, o qual não pode ser ignorado.
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É incontroverso, igualmente, que a expedição do Decreto n. 28.310/07 
não foi motivada por fatos jornalísticos. Inclusive, andou bem a douta Procuradoria 
do Distrito Federal ao afirmar: “A bem da verdade, o referido decreto possui marcante 
efeito político simbólico de ruptura com os modelos anteriores, implementação de uma 
nova forma de gestão da coisa pública e intolerância às práticas perniciosas constatas 
na atuação da Requerente, sendo até mesmo desnecessário para o reconhecimento da 
inidoneidade da Requerente, tendo em vista que tais efeitos exsurgem diretamente da 
sanção aplicada pela União” (fls. 354/355).

Na expedição do Decreto n. 28.310/07, o GDF, dando guarida ao 
princípio da moralidade administrativa e com acerto, fez valer a regra do art. 50, 
§ 1º, da Lei n. 9.784/99, a qual autoriza a declaração de concordância com os 
termos da penalidade imposta pela União Federal. 

Não se verifica a verossimilhança do direito invocado pela 
agravante.

De outro turno, no que se refere à afirmação de que a manutenção 
do ato impugnado afeta “substancialmente o exercício normal das atividades 
empresariais da recorrente, a manutenção de seus empregados, o pagamento da 
folha salarial e a própria continuidade da empresa, podendo acarretar em quebra da 
empresa” (fl. 15). Ora, não obstante as afirmações da agravante, inexistem provas 
nos autos de que o ajuste invalidado seja essencial para as atividades daquela 
de forma a comprometer-lhe até mesmo a existência. Pelo contrário, noticiam 
os autos que a anulação do contrato administrativo nº 001/2001 operou-se em 
setembro de 2007, o que aparentemente não abalou as atividades da recorrente. 
De mais a mais, configurada a impropriedade na medida administrativa, cabe ao 
administrado a via indenizatória.

Portanto, não merece reparo a decisão agravada.
Com essas considerações, conheço do recurso e a ele nego provimento 

para manter íntegra a r. decisão hostilizada.
É o meu voto.

Des. J.J. Costa Carvalho (Vogal) - Com o Relator.

Des. Angelo Passareli (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Negar provimento, unânime.

——— • ———
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008002008745-7

Agravante - Alan de Lima Faria
Agravado - Distrito Federal
Relatora - Desa. Maria Beatriz Parrilha
Quarta Turma Cível

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO 
PENITENCIÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AUSêNCIA 
DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. MANTENÇA 
DA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS 
EFEITOS DA TUTELA.
1- Para a antecipação da tutela, consistente na determinação de 
continuação do certame de candidatos do concurso público para 
técnico penitenciário da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, 
mister que haja a verossimilhança das alegações e o fundado receio 
de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente um desses 
requisitos, inviável se torna a pretensão antecipatória, ou seja, 
para a concessão da tutela antecipada não basta a possibilidade 
de dano irreparável ou de difícil reparação.
2- Considerando que não restou demonstrada a alegada violação 
ao princípio da legalidade, pois implicaria na análise de questões 
do teste objetivo, cuja apreciação requer exame acurado, não só 
do programa apresentado, mas também de interpretação dessas 
questões, o que impõe dilação probatória, com observância do 
princípio do contraditório, se afigura como escorreita a decisão 
agravada que indeferiu a antecipação de tutela vindicada.
3- Agravo de instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da Quarta Turma Cível do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Maria Beatriz Parrilha - Relatora, 
Sérgio Bittencourt e Hector Valverde Santana - Vogais, sob a presidência da 
Desembargadora Maria Beatriz Parrilha, em negar provimento ao recurso, 
unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 30 de julho de 2008.
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RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos 
autos da Ação Anulatória proposta em face do Distrito Federal, indeferiu pedido 
de tutela antecipada para que o Agravante continuasse em fases posteriores de 
concurso público para o cargo de técnico penitenciário.

Para tanto, afirma violado o princípio da legalidade, uma vez que duas 
questões do teste objetivo permitem duas respostas, contrariando o item 7.3 do 
Edital e o artigo 32 do Decreto nº 21.688/00, e uma terceira trata de matéria não 
incluída no conteúdo programático publicado no edital.

Afirma a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela 
antecipada, ante a possibilidade de dano de difícil reparação, caso excluído do 
certame, bem como ante a prova inequívoca de suas alegações, consistente em 
pareceres de professores renomados.

Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de fls. 
114/116.

Em suas informações o MM. Juiz noticia que o Recorrente cumpriu o 
estatuído no art. 526 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTOS

Desa. Maria Beatriz Parrilha (Relatora) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do recurso.

O artigo 273 do Código de Processo Civil é expresso em exigir, 
para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, que haja a 
verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação. Ausente um desses requisitos, inviável se torna a pretensão antecipatória, 
ou seja, para a concessão da tutela antecipada não basta a possibilidade de dano 
irreparável ou de difícil reparação.

A lei exige a existência de prova inequívoca das alegações que traga 
uma certeza do direito vindicado ou que convença o magistrado de que a tutela 
pleiteada será ao final alcançada.

No caso, como asseverei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo 
ativo ao presente recurso, tal exigência legal não se faz presente, pois é certo que 
a alegada violação ao princípio da legalidade consistiria na análise de questões 
do teste objetivo, cuja apreciação requer exame acurado, não só do programa 
apresentado, mas também de interpretação dessas questões, o que impõe dilação 
probatória, com observância do princípio do contraditório.
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Em que pese o renome dos professores signatários dos pareceres 
trazidos pelo Agravante, tais pareceres não são suficientes a configurarem prova 
inequívoca, visto que desta há de decorrer, já em um exame superficial, a certeza 
do direito, o que não ocorre na espécie. Pareceres sem o crivo do contraditório, 
referentes a questões de prova de concurso público, não trazem tal certeza, com 
os quais, inclusive, presume-se não ter a banca examinadora do concurso público 
concordado, de modo que matéria de interpretação não se traduz em certeza do 
direito.

Há de ser apontado ainda que o Agravante deduz, nesta sede recursal, 
pedidos que não foram deduzidos na instância inferior, como a informação se a 
anulação das questões permitiria ou não sua continuidade no certame, pleito este 
que é estranho ao presente recurso, posto que não apreciado pela decisão agravada. 
Aliás, essa demonstração deveria ter sido feita pelo próprio Agravante, ao pleitear 
sua manutenção nas demais etapas do concurso, ao fundamento de nulidades de 
questões de provas, pois se ele próprio não têm a certeza de que a declaração 
de nulidade importará em continuidade nas demais fases do concurso público, 
não se tem a certeza, sequer, de interesse de agir, consistente este na utilidade do 
provimento jurisdicional pleiteado, o que, mais uma vez, faz necessária a oitiva 
da parte contrária e afasta a verossimilhança das alegações a permitir que, na fase 
inicial em que se encontra o processo, se conceda a tutela antecipada.

Dessa forma, não tendo sido demonstrada a ilegalidade do ato 
administrativo atacado, em relação ao qual há a presunção de legitimidade e 
legalidade, impõe-se a mantença do decisum guerreado, o qual trilhou no sentido 
acima esposado, tendo o MM. Juiz monocrático expressamente asseverado que “o 
autor discute aspectos que demandam verdadeiro reexame das questões contra as 
quais elas se voltam, afirmando que uma delas extrapolaria o conteúdo programático 
definido pelo edital e outras duas apresentariam duplicidade de respostas, sendo 
que inexiste prova inequívoca capaz de convencer quanto à verossimilhança das 
alegações contidas na peça de ingresso, no sentido de macular a fase objetiva 
do concurso, ainda mais quando o reexame de questões é de responsabilidade 
da banca examinadora do concurso, não podendo o Judiciário ser acionado para 
substituí-la”.

Igualmente a jurisprudência desta Corte respalda o referido 
entendimento; confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. 
CONCURSO PÚBLICO. GABARITO PRELIMINAR. ALTE-
RAÇÃO. RESPOSTAS TIDAS POR CORRETAS CONSI-
DERADAS ERRADAS. REPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO 
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DIVERSO DO CANDIDATO. PODER JUDICIÁRIO. LIMITE 
DE ATUAÇÃO. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR A FIM 
DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. 
IMPOSSIBILIDADE. 
I - CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO-
MINANTE, NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO SE IMIS-
CUIR NO MÉRITO DAS QUESTÕES SUBMETIDAS AOS 
CANDIDATOS, UMA VEZ QUE NÃO LHE É PERMITIDO 
ATUAR COMO SUBSTITUTO DA BANCA EXAMINADO-
RA, ESTANDO SUA ANÁLISE RESTRITA AO ASPECTO 
DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
II - AUSENTE A FUMAÇA DO BOM DIREITO, CORRETO 
O INDEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA PARA 
PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME.
III - NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” 
(TJDFT, 1ª Turma Cível, AGI nº 4848-0/2005, Rel. Des. José 
Divino de Oliveira, DJ de 11.04.2006).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE 
LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. CONCURSO PÚBLI-
CO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CORREÇÃO 
DA PROVA SUBJETIVA E NA RESPOSTA AO RECURSO 
ADMINISTRATIVO. AUSêNCIA DE FUMUS BONI IURIS. 
AGRAVO IMPROVIDO.
I - SÃO REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A CON-
CESSÃO DE LIMINAR, ALÉM DO PERIGO DE DANO IMI-
NENTE (PERICULUM IN MORA), A PROBABILIDADE DE 
EXISTêNCIA DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS). 
II - A COMPETêNCIA PARA EXAME DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS É DA BANCA EXAMINADORA DO 
CONCURSO, INEXISTINDO QUALQUER PREVISÃO, SEJA 
NO EDITAL OU NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, QUANTO 
À EXISTêNCIA DE UMA “BANCA RECURSAL”. 
III - NÃO SE PODE COGITAR A HIPÓTESE DE QUE, PELA 
VIA JUDICIAL, SEJA RETIFICADA A NOTA ATRIBUÍDA 
OU CONFERIDA A PONTUAÇÃO MÁXIMA AO CAN-
DIDATO NA PROVA DE REDAÇÃO, POIS É DEFESO AO 
PODER JUDICIÁRIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EXAMI-
NADOR, IMISCUIR-SE NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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E CORREÇÃO DAS PROVAS, HAJA VISTA O PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
IV - NÃO SE MOSTRA PLAUSÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE 
TENHA HAVIDO EXCESSIVO GRAU DE SUBJETIVIDADE 
DO EXAMINADOR NA AVALIAÇÃO DA PROVA DO CAN-
DIDATO, PORQUANTO OS DOCUMENTOS APRESENTA-
DOS PELO AGRAVADO ALUDEM, DE FORMA EXPLÍCITA 
E DIRETA, AOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA ELEGER 
A PONTUAÇÃO A ELE ATRIBUÍDA.
V - AUSENTE, NA ESPÉCIE, O FUMUS BONI IURIS, COR-
RETA A DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR POSTU-
LADA PARA PERMITIR O CANDIDATO A PROSSEGUIR 
NAS DEMAIS FASES DO CERTAME.
VI - AGRAVO IMPROVIDO.” (TJDFT, 1ª Turma Cível, AGI 
nº 1309-7/2005, Rel. Des. Nívio Geraldo Gonçalves, DJ de 
01.09.2005).

Portanto, além de não se encontrarem presentes os pressupostos 
necessários para a concessão da antecipação de tutela, não há que se falar também 
em afronta ao item 7.3 do Edital e ao artigo 32 do Decreto nº 21.688/00, cuja 
análise se confunde com o mérito da demanda e, como dito, demandaria a devida 
instrução do feito.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.
É como voto.

Des. Sérgio Bittencourt (Vogal) - Com a Relatora.

Des. Hector Valverde Santana (Vogal) - Com a Relatora.

DECISÃO

Negar provimento ao recurso, unânime.

——— • ———
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008002011978-0

Agravante - Romeu Rodrigues dos Anjos Júnior
Agravado - Distrito Federal
Relator - Des. Mário-Zam Belmiro
Terceira Turma Cível

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETêNCIA. REMESSA 
DOS AUTOS À AUDITORIA MILITAR. IMPOSSIBILI-
DADE.
1. O art. 125, § 4º da Constituição Federal, com a redação dada 
pela emenda constitucional nº 45, dispõe que à Justiça Militar 
estadual compete julgar os militares nos crimes militares descri-
tos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. 
Todavia, não consta do referido dispositivo que compete à Justiça 
Militar o julgamento de ações que visam à declaração de nulidade 
de ato de exclusão de militar em razão de suposta incompetência 
da autoridade que o editou.
2. Em razão da competência residual, cabe ao Juízo Fazendário 
o processamento e julgamento da ação em que se objetiva a 
declaração de invalidade do ato de licenciamento em virtude do 
alegado vício dele constante.
3. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 3ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Mário-Zam Belmiro - Relator, 
Nídia Corrêa Lima - Vogal, Humberto Adjuto Ulhôa - Vogal, sob a presidência 
do Senhor Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa em proferir a seguinte 
decisão: conhecer. Dar provimento ao recurso. Unânime, de acordo com a ata do 
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 15 de outubro de 2008.
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RELATÓRIO

O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que 
apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que ora transcrevo 
(fls. 45/47):

“Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ROMEU RODRI-
GUES DOS ANJOS JÚNIOR contra DISTRITO FEDERAL, em 
face da r. decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara de Fazenda 
Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento, 
subordinada ao rito ordinário, declinou da competência em favor do 
Juízo da Auditoria Militar de Brasília.
Eis o teor da decisão agravada (fls. 28/29):
‘ROMEU RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR ajuíza ação em 
desfavor de DISTRITO FEDERAL. Contesta o ato que o licenciou 
dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal a bem da disciplina. 
Requer a reintegração no cargo publico.
O Juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar a de-
manda. Plenamente aplicável o disposto no artigo 125 da Constituição 
Federal, com a redação alterada pela emenda Constitucional nº 45 
que assim preceitua:
‘Art.125...
§4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares 
dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais 
contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri 
quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir 
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das 
praças.
§5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, 
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações 
judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de 
Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais 
crimes militares.’
Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta deste 
Juízo para o processamento da presente demanda, sob pena de nulidade 
dos atos decisórios proferidos por este Juízo.
Ante o exposto, declino da competência para o Juízo da Auditoria 
Militar de Brasília. Remetam-se os autos com as nossas homenagens, 
após as anotações, comunicações e intimações de estilo.’
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Inconformado com a decisão, sustenta o agravante que o douto Ma-
gistrado teria laborado em equívoco, haja vista que o objeto da ação 
proposta é a suposta nulidade do ato de licenciamento em face de 
incompetência do Comandante Geral da Polícia Militar do DF e não 
a existência de possível crime militar ou transgressão disciplinar que, 
segundo alega, não incide no caso dos autos. 
Desse modo, requer o agravante efeito suspensivo ativo ao recurso para 
obstar a remessa dos autos ao Juízo da Auditoria Militar.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, reformando-se o aludido 
decisum para declarar competente o douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda 
Pública do Distrito Federal para processar e julgar a lide.” 

Acrescento que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal 
foi deferido (fls. 45/47).

A nobre magistrada da causa prestou as informações solicitadas, 
oportunidade em que noticiou o cumprimento do disposto no art. 526 do Código 
de Processo Civil (fl. 50).

Contra-razões da agravada (fls. 56/57), pugnando pelo desprovimento 
do recurso.

É o relatório.

VOTOS

Des. Mário-Zam Belmiro (Relator) - Conheço do agravo, presentes os 
pressupostos que autorizam a sua admissibilidade.

Na oportunidade da análise do pedido de antecipação dos efeitos da 
tutela recursal, assim me pronunciei (fls. 45/47):

“Tenho entendido, em situações similares, que a remessa dos autos a outro 
juízo, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, 
pode ocasionar à parte recorrente prejuízos, isso porque pode acontecer 
que após o envio dos autos haja, em conseqüência do julgamento, possível 
ordem de retorno. Assim, não só a parte experimentaria prejuízos, como 
também a ida e vinda dos autos poderia constituir-se em desserviço, em 
afronta aos princípios da economia e celeridade processuais. 
Por outro lado, os elementos dos autos indicam que a pretensão do 
recorrente é a nulidade do ato que o licenciou das fileiras da Polícia 
Militar, ao argumento de incompetência absoluta da autoridade militar 
que o editou, e não a apuração do acerto ou desacerto das decisões 
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pertinentes a transgressões militares, o que, por si só, rende ensejo ao 
raciocínio de que reside em prol do agravante a fumaça do bom direito 
em relação à questão narrada no presente agravo.
Desse modo, a solução que melhor se alvitra, na espécie, é a concessão 
da liminar vindicada, suspendendo-se, até ulterior decisão, o envio dos 
autos ao Juízo da Auditoria Militar de Brasília.
Por tais fundamentos, defiro a liminar para suspender a ordem de 
remessa dos autos para outro juízo.”

Pois bem, Consoante explicitado na r. decisão supra, se o que o autor 
pretende é a nulidade do ato de licenciamento, por suposto vício de incompetência 
da autoridade que o editou, compete ao juízo fazendário a apreciação da questão.

De fato, caso o autor venha a lograr êxito na demanda, terá ele o direito 
de ser reintegrado, e/ou ressarcido dos prejuízos que, possivelmente, teriam 
advindo do ato de exclusão. Esta, por certo, é a finalidade da ação intentada.

Daí, comparece certo que o juízo militar não teria competência para 
a apreciação de tais questões, as quais, a toda evidência, não se encontram 
disciplinadas no art. 125 da Constituição Federal, a justificar o envio dos autos 
àquela justiça.

Aliás, em data recente esta egrégia 3ª Turma apreciou questões similares, 
assim tendo se pronunciado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS 
AUTOS À AUDITORIA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 125, § 4º da Constituição Federal, com a redação dada pela 
emenda constitucional nº 45, dispõe que à Justiça Militar estadual 
compete julgar os militares nos crimes militares descritos em lei e as 
ações judiciais contra atos disciplinares militares. Todavia, não consta 
do referido dispositivo que compete à Justiça Militar o julgamento de 
ações que visam à declaração de nulidade de ato de exclusão de militar 
em razão de suposta incompetência da autoridade que o editou.
2. Em razão da competência residual, cabe ao Juízo Fazendário o processa-
mento e julgamento da ação em que se objetiva a declaração de invalidade 
do ato de licenciamento em virtude do alegado vício dele constante.
3. Recurso provido.

1

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PO-
LICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - EXONERAÇÃO 



88 R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

- ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO EMANADO 
PELO COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DF - 
PODER DISCRICIONÁRIO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA 
COMUM - DECISÃO REFORMADA.
1. Não se pode confundir ato de licenciamento, a pedido ou não, com 
o ato de demissão de caráter punitivo, passível de apreciação pela 
Justiça Militar.
2. Decorrendo a exoneração do servidor policial militar do Distrito 
Federal do juízo de conveniência e oportunidade da Administração 
Militar, ou seja, de sua atuação discricionária, e não de punição ad-
ministrativa, a competência para processar e julgar ação objetivando a 
anulação do ato administrativo emanado pelo Comandante da Polícia 
Militar do DF é da Justiça Comum.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”

2

Nessa mesma linha de compreensão segue a jurisprudência do colendo 
Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:

“Justiça Militar estadual (competência). Ato administrativo
(exoneração). Reintegração (pedido).
1. O que compete à Justiça Militar estadual é processar e julgar as ações 
judiciais contra atos disciplinares militares (EC nº 45/04).
2. Não lhe compete, em conseqüência, ação contra ato administrativo, 
na qual se alega achar-se a exoneração em estágio probatório viciada 
por ilegalidade e abusividade, e na qual, também em conseqüência, 
pleiteia-se reintegração.
3. Conflito conhecido, declarada a competência do suscitado.

3

Por tais fundamentos, torno subsistente a liminar e dou provimento ao 
recurso.

É como voto.

Desa. Nídia Corrêa Lima (Vogal) - Com o Relator.

Des. Humberto Adjuto Ulhôa (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Conhecer. Dar provimento ao recurso. Unânime.
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Notas

1
  20080020085411AGI, Relator MÁRIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma Cível, julg. 3/9/2008, DJ 29/9/2008 p. 

58
.
2
  20080020100919AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3ª Turma Cível, julgado em 24/09/2008, 

DJ 02/10/2008 p. 50
.
3
  Conflito de competência 2005/01489543.Rel. Ministro Nilson Naves. S3. julg. 26/10/2005. Publ. DJ6/2/2006 

p. 196
.

——— • ———
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008002012099-4

Agravantes - Antônio Caraballo Barreira e outros
Agravado - Paulo de Paiva Fonseca
Relator - Des. Cruz Macedo
Quarta Turma Cível

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS 
EM CONTAS BANCÁRIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIOS DE EMPRESA 
DIVERSA DA EXECUTADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 
NÃO-CONFIGURAÇÃO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida que deve 
ser aplicada com extrema cautela, excepcionalmente e quando 
atendidos os requisitos legais que a disciplinam.
2. Ausente a comprovação segura no sentido de que a empresa de 
que eram sócios os agravantes, diversa da empresa devedora, teria 
se envolvido em episódio configurador de abuso da personalidade 
jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos 
termos do que exige o Art. 50 do Código Civil, incabível a des-
consideração da personalidade jurídica operada pelo juízo a quo, 
devendo cessar os efeitos patrimoniais impostos aos recorrentes, 
com o bloqueio de valores depositados em contas bancárias de 
que são titulares.
3. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Turma Cível do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Cruz Macedo - Relator, 
Arlindo Mares - Vogal, Sérgio Bittencourt - Vogal, sob a presidência do 
Senhor Desembargador Sérgio Bittencourt em proferir a seguinte decisão: dar 
provimento ao recurso, unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas.

Brasília (DF), 15 de outubro de 2008.
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Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo 
ativo, interposto por ANTÔNIO CARABALLO BARRERA e outros contra 
decisão lavrada pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília (fls. 613/614) que, nos 
autos da execução de sentença promovida por PAULO DE PAIVA FONSECA 
contra RESTAURANTE LAKES BABY BEEF LTDA. (2001.01.1.071624-0), 
indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores depositados em contas bancárias 
de titularidade do primeiro agravante, pelo sistema BACEN-JUD, cuja 
indisponibilidade decorreu de decisão anterior que desconstituiu a personalidade 
jurídica da empresa executada e de RESTAURANTE E ADEGA PÁTIO BRASIL 
LTDA. (LAKES STEAK & BAR), LAKES CAFÉ LTDA. e EMPRESA ÍTALO 
BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO LTDA. EPP (LAKES RESTAURANTE) 
(fls. 414/416 e 589).

Aduzem os agravantes que devem ser excluídos do alcance da decisão 
agravada, porquanto jamais foram sócios da empresa executada (RESTAURANTE 
LAKES BABY BEEF LTDA.) nem dos sócios desta (ZELI RIBEIRO DA COSTA 
e ÂNGELA CONCEIÇÃO MUNHOZ RIBEIRO DA COSTA).

Noticiam ainda que uma filha dos referidos sócios (GISELLE MUNHOZ 
RIBEIRO DA COSTA) ingressou na EMPRESA ÍTALO BRASILEIRA DE 
ALIMENTAÇÃO LTDA. EPP (LAKES RESTAURANTE), de que são sócios os 
recorrentes, apenas em outubro de 2003, a partir de quando se adotou o nome-
fantasia LAKES RESTAURANTE (o anterior era FRANCISCO PARTINOPEA), 
muito depois da época da constituição da dívida em execução, referente a encargos 
locatícios de 21/05/2001 a 03/04/2003.

Informam também os recorrentes que se retiraram da sociedade em 
janeiro de 2006, passando a pertencer apenas às sócias GISELE MUNHOZ 
RIBEIRO DA COSTA e ANDRÉA MUNHOZ RIBEIRO DA COSTA, filhas 
dos sócios (ZELI RIBEIRO DA COSTA e ÂNGELA CONCEIÇÃO MUNHOZ 
RIBEIRO DA COSTA) da empresa devedora (RESTAURANTE LAKES BABY 
BEEF LTDA.).

Questionam a aplicação do disposto nos artigos 1.023 e 1.032 do 
CCB/2002, salientando que se admite a sua incidência em relação aos ex-sócios 
da devedora, mas não aos ex-sócios de empresa diversa (EMPRESA ÍTALO 
BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO LTDA. EPP - LAKES RESTAURANTE), 
e contestam o entendimento do juízo singular no sentido do “esgotamento 
patrimonial da pessoa jurídica”, sem oferecê-la o exercício do contraditório.

Pedem então o provimento do recurso a fim de que sejam liberados os 
valores indevidamente bloqueados em nome dos agravantes.
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Pela decisão de fls. 630/631, DEFERI o efeito suspensivo ativo 
reclamado.

As informações judiciais vieram às fls. 638/645.
Contra-razões do agravado às fls. 646/655, nas quais pugna pelo não-

provimento do recurso, restaurando-se o bloqueio dos numerários.
Preparo regular (fl. 625).
É o relatório.

VOTOS

Des. Cruz Macedo (Relator) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo comporta provimento, na medida em que, conforme 
já consignado por ocasião do exame do pedido liminar, de fato “apresenta-
se excessivamente gravosa a desconsideração da personalidade jurídica da 
EMPRESA ÍTALO BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO LTDA. EPP (LAKES 
RESTAURANTE), atingindo o patrimônio de seus sócios sem a cabal demonstração 
da confusão patrimonial que a teria justificado em relação a outras empresas, já que a 
execução não foi manejada contra essa pessoa jurídica” (fls. 630).

É que, compulsando os autos, as circunstâncias trazidas a lume no 
presente caso não reúnem, com a devida vênia, estofo suficientemente seguro 
para promover-se a desconsideração operada pelo juízo singular, sobretudo sob o 
enfoque da cautela que deve pautar as hipóteses em que a autonomia patrimonial 
da pessoa jurídica é dissipada com a aplicação do instituto atualmente disciplinado 
no Art. 50 do CCB/2002, nos seguintes termos: “Em caso de abuso da personalidade 
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode 
o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

Com efeito, a execução não se voltou sequer contra a empresa de 
que faziam parte os ora agravantes (EMPRESA ÍTALO BRASILEIRA DE 
ALIMENTAÇÃO LTDA. EPP - LAKES RESTAURANTE), mas veio a alcançá-
la, ainda assim, em razão de indícios de que havia várias empresas pertencentes 
à mesma família dos sócios da devedora, inclusive com base em informação 
jornalística (fls. 308/309).

Por outro lado, consta que os sócios da empresa executada 
(RESTAURANTE LAKES BABY BEEF LTDA.), ZELI RIBEIRO DA COSTA 
e ÂNGELA CONCEIÇÃO MUNHOZ RIBEIRO DA COSTA, de fato jamais 
integraram a EMPRESA ÍTALO BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO LTDA. 
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EPP (LAKES RESTAURANTE), conforme se deduz da documentação que retrata 
as diversas alterações contratuais das referidas sociedades, apenas se podendo 
constatar que inicialmente uma (GISELE MUNHOZ RIBEIRO DA COSTA, em 
outubro de 2003) e depois outra (ANDRÉA MUNHOZ RIBEIRO DA COSTA, 
em janeiro de 2006) filha dos sócios da devedora passaram a integrar a empresa de 
que então eram sócios os ora agravantes - vale anotar que nessa última alteração 
contratual (janeiro de 2006) os recorrentes se retiraram da sociedade, que passou 
a compor-se apenas das irmãs GISELE e ANDRÉA MUNHOZ RIBEIRO DA 
COSTA (fls. 498/502).

Nessas condições, não se mostra razoável, ao menos nesta esfera 
processual, compactuar com a responsabilização pessoal dos ex-sócios da 
EMPRESA ÍTALO BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO LTDA. EPP (LAKES 
RESTAURANTE), por meio da desconsideração da personalidade jurídica da 
sociedade de que participavam.

Confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal acerca do tema: 

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALI-
DADE. PESSOA JURÍDICA. HIPÓTESES AUTORIZADORAS 
NÃO DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO. 1. A desconsideração da 
personalidade jurídica é medida que deve ser aplicada com extrema 
cautela, apenas em casos excepcionais e desde que atendidos os requi-
sitos previstos na Lei. 2. Para que seja desconsiderada a personalidade 
de uma pessoa jurídica, faz-se necessária a demonstração da ocorrência 
de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de fina-
lidade. 3. À falta de prova robusta quanto à ocorrência das hipóteses 
autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, resta 
inviabilizado o acolhimento do pedido neste sentido. 4. Agravo de ins-
trumento conhecido e não provido.” (20070020088319AGI, Relator 
NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, julgado em 12/03/2008, 
DJ 27/03/2008 p. 18)

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 
BENS DOS SÓCIOS. REQUISITOS. Não é possível descon-
siderar a personalidade jurídica e atingir os bens dos sócios, se o 
exeqüente não demonstra ter esgotado as tentativas de localizar 
bens em nome da pessoa jurídica, e nem apresenta evidências 
de fraude ou exercício abusivo de direito por parte da sociedade 
empresária. Agravo não provido.” (20080020115215AGI, Re-
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lator JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, julgado em 24/09/2008, 
DJ 01/10/2008 p. 113)

Nesse último precedente, bem asseverou o eminente Desembargador 
JAIR SOARES que “a desconsideração não pode ser levada a efeito com a mera 
demonstração de insolvência da pessoa jurídica no cumprimento de suas obrigações. 
Exige-se, além da prova de insolvência, demonstração de que ocorreu desvio de 
finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou que houve confusão patrimonial 
(teoria objetiva da desconsideração)”, e ainda que “não é possível aplicar a teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica se o exeqüente não demonstra ter esgotado 
as tentativas de localizar bens da pessoa jurídica”, além do que “a circunstância de não 
terem sido encontrados bens penhoráveis, por si só, não evidencia prática de fraude ou 
de exercício abusivo de direito por parte da sociedade empresária, o que é indispensável 
para se tomar a medida”.

Por último, atento às contra-razões da parte agravada, não se verifica 
ofensa ao devido processo legal pelo fato de não terem os agravantes deduzido 
sua pretensão por meio de embargos de terceiro, eis que, conforme já decidiu este 
egrégio Tribunal, “a decisão que promove a desconsideração da personalidade jurídica 
da sociedade empresária executada faz os sócios assumirem a qualidade de devedores e 
partes no processo de execução, razão pela qual não têm legitimidade ativa para opor 
embargos de terceiros” (20080020004918AGI, Relator HECTOR VALVERDE 
SANTANA, 4ª Turma Cível, julgado em 11/06/2008, DJ 20/08/2008 p. 265).

DISPOSITIVO
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para, 

confirmando a liminar, determinar a liberação dos valores depositados nas contas 
bancárias de titularidade dos ora recorrentes.

É como voto.

Des. Arlindo Mares (Vogal) - Com o Relator.

Des. Sérgio Bittencourt (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Dar provimento ao recurso, unânime.

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1999061003958-5

Apelantes - M. A. B. das N. e outros
Apelados - F. A. de M. B. das N. e outros
Relator - Des. Otávio Augusto 
Sexta Turma Cível

EMENTA

CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO 
DE REGISTRO CIVIL CUMULADA COM NEGATÓRIA 
DE PATERNIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DOS FILHOS 
E VIÚVA DO DE CUJUS. JUSTO INTERESSE. IMPRES-
CRITIBILIDADE. AÇÃO DE ESTADO. DIREITO INDIS-
PONÍVEL. ADOÇÃO À BRASILEIRA. CONSTATAÇÃO 
DO VÍNCULO SÓCIO-AFETIVO. PREVALêNCIA SOBRE 
O BIOLÓGICO NA HIPÓTESE. IMPROCEDêNCIA DO 
PEDIDO.
- Exsurge a legitimidade dos filhos e da viúva do de cujus para 
propositura de ação de anulação de registro e negatória de pater-
nidade, na medida em que o registro de nascimento da criança, 
efetuado pelo próprio falecido, repercute efeitos na esfera de 
direitos morais e patrimoniais dos herdeiros, o que denota o justo 
interesse deles em ver anulado tal assentamento, à luz do art. 
1.615 do Código Civil.
- Não é suscetível de prescritibilidade a matéria debatida nos 
autos, porquanto concernente ao estado das pessoas, bem como 
por se tratar de direito indisponível. Entendimento jurisprudencial 
consolidado no art. 1.601 da novel legislação civil.
- “Registro de nascimento feito por quem sabia não ser o verdadeiro 
pai é tido como adoção simulada (TJRS-AC 598187.326 - Rel. Des. 
Breno M. Mussi, DJ 3-9-1998) e gera paternidade socioafetiva. Ter-
se-á adoção à brasileira, que advém de declaração falsa assumindo 
maternidade ou paternidade alheia, sem observância das exigências 
legais para adoção; apesar de ser ilegal e de atentar contra a fé pública 
cartorária, acata o art. 227 da Constituição Federal, no sentido de 
dar a alguém uma convivência familiar” (Maria Helena Diniz in 
Curso de Direito Civil Brasileiro, 5º Volume, 21ª edição, páginas 
468/469).
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- Constatada a ausência de vício de consentimento, bem como 
de dissenso familiar relativamente ao registro de nascimento 
da criança, realizado por terceiro, cuja paternidade tinha plena 
ciência não ser sua, não há que se falar em anulação desse ato 
jurídico, notadamente se presente o vínculo sócio-afetivo entre 
ele e a infante, devendo esse elo preponderar sobre o biológico. 
Temperanças efetuadas no caso concreto.
- Recurso provido. Maioria. 

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da Sexta Turma Cível do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Otávio Augusto, José Divino e Ana 
Maria Duarte Amarante Brito, sob a presidência do Desembargador José Divino, 
em prover o recurso por maioria, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas.

Brasília (DF), 17 de setembro de 2008.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por M.A.B. das N. e outros contra 
sentença que, nos autos da ação de nulidade de registro civil cumulada com 
negatória de paternidade proposta por F.A. de M.B. das N. e outros, julgou 
procedentes os pedidos ali contidos para anular a declaração de paternidade feita 
pelo genitor dos autores - já falecido - na certidão de nascimento da ora requerida, 
porquanto efetuada com supedâneo em assertiva inverossímil, uma vez que não há 
entre eles qualquer vínculo, seja biológico, seja sócio-afetivo.

Inconformadas, argúem as apelantes preliminar de ilegitimidade dos 
requerentes para a causa, haja vista que a impugnação à paternidade é direito 
personalíssimo, o que autoriza a propositura de ação desse jaez apenas pelo próprio 
genitor que firmou a declaração inquinada de nula, bem assim de prescrição do 
direito de ajuizar a ação em testilha, na medida em que ultrapassados 29 (vinte e 
nove) anos do nascimento da requerida, M.A.B. das N. 

Asseveram que a requerida, E.F.B., mãe de M.A.B. das N., conheceu 
o genitor dos autores quando já se encontrava grávida, tendo com ele convivido 
maritalmente, sendo certo que, por ocasião do registro de nascimento de sua filha, 
o falecido procedeu ao registro da criança como se pai fosse em razão do amor 
e carinho que nutria por ela. Sustentam que o reconhecimento de paternidade 
efetuado pelo genitor dos autores foi feito de forma espontânea e isenta de qualquer 
vício, razão pela qual não pode ser declarado inválido.
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Colacionam arestos desta Corte de Justiça que, em casos análogos, 
decidiram pela validade do registro de nascimento da criança efetuado por quem 
não detinha a paternidade, visto ser praxe na cultura brasileira adoções dessa 
natureza, denominadas, inclusive, de adoções à brasileira (fls. 385/405).

Postulam o acolhimento das preliminares suscitadas para o fim de 
extinguir o processo sem resolução do mérito ou, alternativamente, para que, no 
mérito, seja o pedido exordial julgado improcedente.

Preparo recolhido à fl. 406.
Contra-razões dos autores às fls. 411/428, pugnando a manutenção da 

sentença vergastada.
Parecer ministerial às fls. 436/444, oficiando pelo afastamento das 

preliminares aduzidas, bem como pelo conhecimento e provimento do apelo para 
reformar a sentença a quo.

É o relatório.

VOTOS

Des. Otávio Augusto (Relator) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade do recurso, dele se conhece.

Preliminarmente, sustentam as apelantes a ilegitimidade dos autores 
para a propositura da presente ação, porquanto a impugnação à paternidade 
consubstancia-se em direito personalíssimo, podendo ser atacada unicamente 
pelo genitor dos requerentes, que já faleceu.

Razão não lhes assiste.
Preceitua o art. 1.615 do Código Civil:

“Art. 1.615. Qualquer pessoa, que justo interesse tenha, pode contestar 
a ação de investigação de paternidade ou maternidade.”

No aspecto, como bem salientou o ilustre Parquet em seu parecer, 
exsurge a legitimidade ativa dos requerentes para o ajuizamento da presente ação, 
na medida em que o registro de nascimento da requerida, cuja anulação ora se 
persegue, repercute efeitos na esfera de direitos morais e patrimoniais deles, o que 
denota o seu justo interesse em ver desconstituído tal assentamento.

Assim, fica afastada a preliminar aduzida.
No tocante à prescrição alegada pelas recorrentes em suas razões, crê-se 

que melhor sorte não as socorre.
Isso porque a matéria debatida nos autos, relativa ao estado das 

pessoas, não é suscetível de prescritibilidade, notadamente por se tratar de direito 
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indisponível. O art. 1.601 da novel legislação civil, inclusive, denota o entendimento 
jurisprudencial há muito consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de 
Justiça, bem como desta egrégia Corte nesse sentido. Confiram-se a redação desse 
dispositivo e dos seguintes precedentes que corroboram a mencionada ilação:

“Art. 1.601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos 
filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível.”

“AGRAVO REGIMENTAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNI-
DADE. FALSIDADE DE REGISTRO. DECADÊNCIA.
- A ação de investigação de paternidade fundada na falsidade de 
registro civil não prescreve, mesmo antes da vigência da Constituição 
Federal de 1988.
Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no Ag 555.868/RS, Rel. Ministro BARROS MON-
TEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 04.08.2005, DJ 
03.10.2005 p. 261).

“Direito Civil. Recurso Especial. Ação Rescisória. Investigação de 
paternidade. Anulação de registro. Falsidade. Decadência.
Precedentes.
- É imprescritível o direito ao reconhecimento do estado filial exercido 
com fundamento em falsidade do registro. Precedentes.
- Recurso especial a que se dá provimento.”
(STJ, Resp 435.868/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 29.11.2002, DJ 10.02.2003 
p. 203):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DIREITO 
DE FAMÍLIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ADOÇÃO À BRASI-
LEIRA. JULGAMENTO EXTRA E CITRA PETITA. PRESCRI-
ÇÃO. DECADÊNCIA. PATERNIDADE BIOLÓGICA VERSUS 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. EXAME DE DNA COM 
RESULTADO CONCLUSIVO PELA NEGATIVA DE PATER-
NIDADE. PREDOMINÂNCIA DA VERDADE BIOLÓGICA. 
HOMENAGEM AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Havendo alegação de erro no assento de nascimento, deve ser opor-
tunizada à parte autora a sua demonstração diante do fundamento 
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de que, quando da lavratura daquele, acreditava ser o pai biológico 
do réu. Carecedor do direito de ação seria se, em verdadeira adoção 
à brasileira e em razão de laços afetivos, registrasse como filho quem 
sabia não o ser. Preliminar de carência de ação rejeitada.
2. Não há falar em julgamento extra e citra petita quando a sentença 
recorrida apresenta fundamentação suficiente ao embasamento das suas 
conclusões, apenas que, contrárias ao réu. Preliminar de nulidade do 
decisum a quo rejeitada.
3. A jurisprudência há muito já consagrou o entendimento de 
que a pretensão de anular registro civil de nascimento não en-
contra limites nos exíguos prazos prescricionais e decadenciais 
preconizados na legislação civil vigente, haja vista versar sobre o 
estado da pessoa (verbete n. 149 da súmula do excelso Supremo 
Tribunal Federal). Prejudiciais de mérito prescrição e decadência 
rejeitadas.
4. Ante o exame de tipagem do DNA com resultado conclusivo pela 
negativa de paternidade, deve prevalecer a verdade biológica em de-
trimento da paternidade socioafetiva, porquanto esta deve ter caráter 
construtivo e não implicar punição ao suposto pai que - em manifesto 
equívoco quanto à origem biológica do filho - registra-o como seu. A 
ação negatória de paternidade é ação de estado em que se busca a 
verdade real, vale dizer, a existência de liame genético entre as partes. 
De efeito, em tempos em que se admite, inclusive a discussão a res-
peito da importância do patrimônio genético de cada indivíduo (HBC 
n. 71.373-4/RS - STF) e dos efeitos da coisa julgada nas ações de 
investigação de paternidade, não se pode defender uma banalização da 
investigação genética frente à paternidade socioafetiva e à preocupação 
com a preservação do estado familiar, ainda que em atenção ao prin-
cípio do melhor interesse da criança (the best interest of the child, 
no direito norte-americano, e kindeswohl, no direito germânico), 
mas apenas a uma reformulação condizente com o ideal que se tem 
atualmente sobre a busca do real sentido de paternidade.
5. O direito à filiação é direito constitucionalmente protegido, o qual 
decorre intrinsecamente do princípio da dignidade da pessoa humana. A 
origem biológica é, pois, direito fundamental indisponível que não pode 
ficar ao sabor da vontade dos pais. É atributo ínsito à personalidade 
humana, direito essencial ao nome de família, o qual, além de conceder 
o status de filiação, garante determinadas vantagens e responsabilidades 
de cunho patrimonial (sustento, guarda, proteção etc.). Destarte, o 
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direito ao reconhecimento da paternidade, com a valorização da busca 
da verdade real fortalecida pelo exame de DNA, reforça a proteção 
constitucional da dignidade da pessoa humana.
6. Não se deve privar o réu, a despeito de reconhecimento da paternida-
de socioafetiva, de saber a sua verdadeira origem biológica na suposição 
de que a verdade oculta poderá acarretar-lhe maiores conseqüências, 
como quer fazer crer a sua genitora. Uma vez comprovado não ser o 
autor o seu pai, por meio de exame genético de DNA, não há fugir do 
resultado preconizado na sentença recorrida com as alterações registrais 
daí decorrentes. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso de apelação conhecido e não-provido. Unânime.” (TJDFT, 
20030110560976APC, Relator WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, 2ª 
Turma Cível, julgado em 17/05/2006, DJ 29/08/2006 p. 116).

Nesse diapasão, repele-se a prejudicial de mérito suscitada pelas 
autoras.

Por conseguinte, passa-se a examinar a questão meritória explicitada 
nos autos.

Cinge-se a hipótese em comento à possibilidade de se anular registro de 
nascimento efetuado por pessoa que tinha ciência de não possuir vínculo biológico 
com a infante, sob o argumento de que tal assentamento se encontra eivado de 
falsidade.

No caso vertente, é fato incontroverso, uma vez admitido pela própria 
genitora da requerida em seu depoimento (fl. 330), que o de cujus (pai dos autores) 
não detinha a paternidade de M.A.B. das N., ora recorrente. Todavia, imbuído de 
afeto por ambas - mãe e filha - e comovido com a situação da criança, procedeu, 
de livre e espontânea vontade, ao registro de nascimento dela perante o escrivão, 
assumindo a condição de pai para todos os efeitos daí advindos. 

Ora, a referida atitude, na verdade, configura uma adoção desvestida 
das formalidades legais, denominando-se, diante da praxe com que essa conduta 
é praticada no ordenamento pátrio, adoção à brasileira.

A respeito do tema, ensina, com muita propriedade, Maria Helena Diniz 
in Curso de Direito Civil Brasileiro, 5º Volume, 21ª edição, páginas 468/469:

“Registro de nascimento feito por quem sabia não ser o verdadeiro 
pai é tido como adoção simulada (TJRS-AC 598187.326 - Rel. 
Des. Breno M. Mussi, DJ 3-9-1998) e gera paternidade socioafe-
tiva. Ter-se-á adoção à brasileira, que advém de declaração falsa 
assumindo maternidade ou paternidade alheia, sem observância 
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das exigências legais para adoção; apesar de ser ilegal e de atentar 
contra a fé pública cartorária, acata o art. 227 da Constituição 
Federal, no sentido de dar a alguém uma convivência familiar. 
Se o cartório não exige comprovação genética para aquela de-
claração, como se poderia retirar de uma pessoa a possibilidade 
de ter uma história de sua vida familiar (LICC, art. 5º)? Já se 
decidiu que: falsa declaração de paternidade de criança abandonada 
não poderá dar origem à anulação do registro de nascimento, pois a 
norma constitucional foi acatada, mormente quando o curso do tempo 
revelou ter atingido sua finalidade precípua, com a produção de efeitos 
jurídicos e sociais na esfera da menor, agregando-se à sua personalidade, 
sendo indisponível e irretratável. Há prevalência do sentimento de 
nobreza e do direito de filiação do adotado “à brasileira” que, 
após sua perfectibilização, não pode ser anulado sequer pelo pai 
que efetuou o registro (RT, 802:352). “Quem registra como seu o 
filho da companheira, apesar de desconfiar de não ser o pai, não age 
em desconformidade com sua vontade, não ocorrendo vício de consen-
timento. Dita postura configura o que se vem chamando de adoção à 
brasileira. Descabe anular o registro perseguido, pelo só fato de haver 
sido intentada ação de alimentos” (TJRS, Ac. Do 4º Gr. De Câms. 
Civs, de 11-10-2002 - Embargos Infringentes 70004843850 - Rel. 
Maria Berenice Dias).” Sem grifos no texto original.

Destaque-se que, à época em que se declarou pai da requerida, o genitor 
dos autores contava com 21 anos de idade, tendo, portanto, plena capacidade e 
discernimento acerca dos atos que praticara. Não há que se falar, por conseguinte, 
ao contrário do que afirmam os apelados, em qualquer vício de consentimento 
apto a macular esse ato jurídico, notadamente porque ausente qualquer prova 
nesse sentido.

Ademais, segundo se infere do teor dos depoimentos prestados em 
audiência, as testemunhas foram uníssonas, à exceção do pai do de cujus, em 
afirmar que a recorrente M.A.B. das N. freqüentava habitualmente a casa dos 
recorridos e a própria viúva, ao declarar em cartório o óbito de seu cônjuge, 
mencionou expressamente a existência da infante, proveniente de outra união 
familiar, conforme se verifica da certidão coligida à fl. 26, o que corrobora a 
inserção dela no ambiente familiar do falecido, bem assim o vínculo sócio-afetivo 
hábil a consolidar o registro falsamente produzido.

Importante salientar também “que, nas questões em que presente a 
dissociação entre os vínculos familiares biológico e sócio-afetivo, nas quais seja o Poder 
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Judiciário chamado a se posicionar, deve o julgador, ao decidir, atentar de forma acurada 
para as peculiaridades do processo, cujos desdobramentos devem pautar as decisões.”

1

 Por percucientes ao deslinde do tema, pede-se vênia para transcrever 
os argumentos alinhavados pela ilustre Ministra Nancy Andrighy, do colendo STJ, 
por ocasião do julgamento de matéria análoga a dos autos, ora os incorporando 
como razões de decidir:

“Ficou assentado nas instâncias ordinárias que o declarante sabia não 
ser pai biológico da recorrente e, não obstante, a reconheceu como se 
filha fosse. Com efeito, o acórdão recorrido narra que “a falsidade da 
declaração de paternidade restou provada de forma inconteste nos 
autos, pois que a própria genitora da requerida confessou, em depoi-
mento prestado ao Juízo monocrático, que esta não é filha biológica 
do de cujus, mas ‘fruto de um relacionamento que a declarante teve 
com outro homem’, declinando, inclusive, o nome deste (fls. 271/272). 
Ademais constata-se do cotejo dos documentos coligidos aos autos que 
a mãe da ré, em 1987, propôs ação de investigação de paternidade em 
desfavor do de cujus, tendo sido realizado, naquela oportunidade, o 
exame de DNA, restando o respectivo Laudo conclusivo no sentido de 
‘exclusão inequívoca da paternidade’ (confira-se fls. 329/334)”.
Buscando amparo em jurisprudência dissonante, a recorrente pretende 
que a relação sócio-afetiva mantida com aquele que acreditava ser 
seu pai, ou, em outras palavras, a posse do estado de filha, produza 
efeitos jurídicos. Observou, ainda, que, uma vez mantida a decisão 
guerreada, os bens que lhe foram deixados como legítima seriam, em 
verdade, herdados pela recorrida.
Posta nesses termos a lide e para que se possa solucioná-la adequa-
damente, merece ser colocada em perspectiva a evolução do conceito 
jurídico de filiação. O CC/1916 tomava como legítimos os filhos ha-
vidos na constância do casamento e nem mesmo o adultério confesso 
da mulher poderia alterar tal presunção (pater is est). Decorrendo 
do conceito de família, a extensão da filiação aos filhos adulterinos era 
vedada (art. 358, CC/1916). No mesmo sentido, restringiam-se as 
hipóteses em que a presunção de legitimidade podia ser questionada 
pelo pai, que haveria de demonstrar impossibilidade de coabitar ou 
separação legal, conforme art. 340, CC/1916.
A jurisprudência, a evolução legislativa e, sem sombra de dúvidas, 
o desenvolvimento tecnológico jogaram novas luzes sobre a questão. 
Aplacou-se o rigor de tais regras para permitir um maior questionamen-
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to acerca da filiação. Foram, então, ampliados os prazos prescricionais 
para a negação de paternidade (Súmula 149, STF) e investigação e, 
nessa esteira, foi alargada a legitimidade ativa para que outros familiares 
interessados pudessem negar o vínculo de filiação. Permitiu-se, de igual 
maneira, o amplo reconhecimento dos filhos ilegítimos. Essa evolução foi 
marcada pela relativização da verdade jurídica sobre a filiação em prol 
da verdade biológica. A constatação sanguínea da paternidade ganhou 
destaque em um campo em que são comuns as disputas iniciadas por 
pais que buscam negar a paternidade de filhos havidos na constância 
do casamento e por filhos que, concebidos fora do casamento, buscam 
satisfazer seus mais íntimos anseios de identificação pessoal, bem como 
suas necessidades de amparo patrimonial.
Esse cenário, em que prevalece o dissenso entre pais e filhos, vem 
dando o tom à jurisprudência do STJ. A solução dessas disputas tem 
se pautado pela verdade biológica.
(...)
Em resumo, pode-se dizer que, naquelas situações em que há dissenso 
familiar, a jurisprudência tem tratado como “verdadeiro” o vínculo 
sanguíneo de parentesco. A presente controvérsia afasta-se, entre-
tanto, desses paradigmas em um ponto que me parece essencial. As 
instâncias ordinárias reconheceram que a recorrente, criada, desde o 
seu nascimento em 1.07.80, como filha do de cujus e, portanto, na 
posse do estado de filha, foi por este reconhecida pouco tempo antes 
de seu falecimento. No ato do reconhecimento, duas “verdades”, 
biológica e sócio-afetiva, antagonizavam-se e o de cujus optou por 
reconhecer a recorrente como se fosse sua filha, muito embora não 
fosse seu genitor.
Tem-se aqui um pai que quis reconhecer a filha como se sua fosse 
e uma filha que aceitou tal filiação. Não houve dissenso entre pai e 
filha que conviveram, juntamente com a mãe, até o falecimento. Ao 
contrário, a longa relação de criação se consolidou no reconhecimento 
de paternidade ora questionado em juízo.
Assim como ocorreu na hipótese sub judice, a paternidade sócio-afetiva 
pode estar, hoje, presente em milhares de lares brasileiros. O julgador 
não pode fechar os olhos a esta realidade que se impõe e o direito não 
deve deixar de lhe atribuir efeitos.
É importante observar que o próprio ordenamento reconhece, em 
algumas hipóteses, a existência de vínculo jurídico de filiação mesmo 
quando ausentes quaisquer laços biológicos ou sangüíneos. Tome-se, 
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por exemplo, a hipótese do art. 1.597, V, CC/2002. Foi estabelecido 
ali que se presumem concebidos na constância do casamento os filhos 
havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tal fato tenha 
contado com a expressa anuência do marido. O mesmo fenômeno 
ocorre quando o filho havido na constância do casamento e o marido 
de sua mãe aceitam, conjuntamente, a presunção legal do pater is est 
cientes da inexistência de vínculo biológico entre ambos.
A doutrina de Luiz Edson Fachin com muita acuidade observa, nesse 
sentido, que “a verdadeira paternidade pode também não se explicar 
apenas na autoria genética da descendência. Pai também é aquele que se 
revela no comportamento cotidiano, de forma sólida e duradoura, capaz 
de estreitar os laços de paternidade numa relação psico-afetiva, aquele, 
enfim, que além de poder lhe emprestar seu nome de família, o trata 
verdadeiramente como seu filho perante o ambiente social” (FACHIN, 
Luiz Edson. Estabelecimento da Filiação e Paternidade Presumida. 
Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1992, p. 169).
Onde há dissociação entre as verdades biológica e sócio-efetiva, o 
direito haverá de optar por uma ou outra. Como visto, o STJ vem 
dando prioridade ao critério biológico naquelas circunstâncias em que 
a paternidade sócio-afetiva desapareceu ou nunca existiu. Não se pode 
impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, 
não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo. A 
contrario sensu, se o afeto persiste de forma que pais e filhos constroem 
uma relação de mútuo auxílio, respeito e amparo, é acertado descon-
siderar o vínculo meramente sanguíneo, para reconhecer a existência 
de filiação jurídica.”

2

Tecidas essas judiciosas considerações, crê-se que, diante da ausência 
de dissenso familiar quanto ao registro realizado, porquanto notório o fato de o de 
cujus não ser o efetivo genitor da requerida, bem como da constatação do vínculo 
sócio-afetivo entre ambos, deve este se sobrepor ao vínculo biológico, com vistas a 
preservar os assentamentos da recorrente, nos moldes em que procedidos.

À vista do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso de apelação para o 
fim de julgar improcedente o pedido inaugural. Invertidos os ônus sucumbenciais, 
ficam os autores obrigados a arcar com o seu pagamento, na forma imposta na r. 
sentença.

Des. José Divino (Presidente e Revisor) - Presentes os pressupostos 
de admissibilidade, conheço do recurso.
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PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA - DECADêNCIA - 
REJEIÇÃO

A apelante sustenta que os apelados não possuem legitimidade ativa 
para pugnar pela anulação de seu registro de nascimento, pois se trata de direito 
personalíssimo. Assim, somente o seu genitor, a quem se imputa a declaração falsa 
de paternidade, tem legitimidade para impugná-la. Ademais, a ação foi proposta 
quando já operada a decadência.

A pretensão de anulação do registro, em virtude de falsidade ideológica, 
fundada no art. 348 do Código Civil/1916 (CC/2002, art. 1.604) é imprescritível 
e pode ser pleiteada por quem tenha legitimo interesse moral ou material na 
declaração da nulidade do assento

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE 
REGISTRO. PATERNIDADE. FALSIDADE. LEGITIMIDA-
DE. DECADÊNCIA. ART. 178, § 6º, XII, CÓDIGO CIVIL 
DE 1.916. INAPLICABILIDADE. IMPRESCRITIBILIDA-
DE. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. INTERPRE-
TAÇÃO RESTRITIVA AOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. 
BUSCA DA VERDADE REAL. RECURSO PROVIDO. 
DECADÊNCIA AFASTADA.
I - Na linha da jurisprudência deste Tribunal, a ação declarató-
ria de inexistência de filiação legítima, por comprovada falsida-
de ideológica, é ‘suscetível de ser intentada não só pelo suposto 
filho, mas também por outros legítimos interessados’.
II - O art. 178, § 6º, XII do Código Civil de 1.916 tratava da 
ação dos herdeiros de filho falecido que viessem a postular a 
declaração judicial da filiação desse ‘filho’. No caso, diferen-
temente, trata-se de ação de irmão contra irmã, fundada no 
art. 348 do mesmo diploma legal, requerendo a nulidade do 
registro dessa última.
III - Nesse caso, é de aplicar-se a orientação de ser ‘imprescri-
tível o direito ao reconhecimento do estado filial, interposto 
com fundamento na falsidade do registro’.
IV - A orientação da Segunda Seção deste Tribunal, relati-
vamente aos prazos prescricionais nas ações de paternidade, 
tem sido pela interpretação restritiva. A preocupação com a 
insegurança para as relações de parentesco deve ceder diante 
do ‘dano que decorre da permanência de registro meramente 
formal, atestando uma verdade que sabidamente não corres-
ponde ao mundo dos fatos’.”

3
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Portanto, afasto as preliminares.

MÉRITO

Trata-se de ação anulatória de registro civil c/c negatória de paternidade, 
ajuizada por F. A. de M. B. das N. e F. A. M. B. N. em face de M. A. B. das N., por 
suposta falsidade do assento de nascimento, cujo pleito foi julgado procedente.

A própria apelante afirma que não é filha biológica do genitor dos 
apelados, cuja pessoa tomou a iniciativa de registrá-la por sua livre e espontânea 
vontade.

Embora não tenha sido realizado exame pericial de DNA, a prova oral 
produzida em audiência demonstra que a recorrente não tem vínculo biológico 
com o falecido.

A propósito, destaco os seguintes trechos dos depoimentos colhidos em juízo:

“que conhece o falecido há mais de 30 anos; que morou com o falecido 
durante 6 anos; que a depoente declara que não sabia que o falecido 
iria registrar a sua filha, declarando que ‘um dia ele chegou em casa e 
disse: E. registrei a sua filha;...que o falecido sabia que M. A. não era 
sua filha.” (depoimento de E. F. B., genitora da apelante, fl. 330).
“que depois que o falecido fez o registro de M. A., contou o fato para 
depoente; que quando o seu filho lhe contou o fato, disse que estava 
bêbado e que E. o teria levado até o cartório para fazer o registro; que 
o falecido declarou para a depoente que fez o registro sabendo que a 
criança não era sua filha...” (genitora de H. A. B. das N., fl. 332).

Portanto, o que se observa é o reconhecimento de filiação quando o 
apontado genitor tinha plena consciência de que não detinha a condição de pai 
biológico da criança reconhecida.

Não se desconhece que ao lado da paternidade biológica reconhece-
se a paternidade sócio-afetiva, permeada pela relação psico-afetiva existente na 
denominada “adoção a brasileira”, entre o “adotante” e o “adotado”. Entretanto, 
conforme obtemperou o sempre exato Ministro Rui Rosado de Aguiar, verbis:

“Talvez mais importante do que esclarecer a verdade biológica da 
paternidade seja manter a legitimidade da pessoa que exerce a função 
social de pai. No caso dos autos, porém, segundo reconhecido nas 
instâncias ordinárias, isso não acontece porque há muito os laços entre 
as partes estão rompidos”

4
.
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No caso em apreço, porém, inviável se cogitar de paternidade sócio-
afetiva, porquanto a apelante e o suposto pai conviveram por tempo exíguo.

Assim sendo, demonstrada a inexistência de relação de parentesco entre 
a apelante e H. A. B. das N., a declaração constante do registro de nascimento de 
M. A. B. das N. não podia mesmo subsistir.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

“CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE 
PATERNIDADE. LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE JURÍ-
DICA DO PEDIDO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊN-
CIA DE VÍNCULOS BIOLÓGICO E SÓCIO-AFETIVO. 
(...)
Demonstrado que ocorreu reconhecimento simulado, dando-
se filho alheio como próprio, bem como ausente também o 
vínculo sócio-afetivo entre o suposto pai e o menor, impõe-se 
a anulação do registro. 
Apelo conhecido e não provido.”

5

Enfim, a respeitável sentença é incensurável.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito (Vogal) - Peço vista.

DECISÃO

Após o voto do Relator dando provimento ao recurso e do Revisor 
negando, a Vogal pediu vista.

VOTO DE VISTA

Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito (Vogal) - Conheço do 
recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Anulatória de Registro Civil c/c Negatória de 
Paternidade proposta por F.A.M.B.N. e F.A.M.B.N., assistidos por M.A.A.M.N., 
em face de M.A.B.N. e E.F.B., na qual os filhos do de cujus pretendem desconstituir 
o registro de M.A.B.N. sob o fundamento de não ser filha do falecido, tendo sido 
por ele registrada mesmo com o conhecimento de que era filha de outrem.

Na r. sentença, a douta magistrada a quo julgou procedente o pedido 
(fls. 361/364).
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Em apelação, as rés argúem preliminar de ilegitimidade ativa, bem 
como alegam a ocorrência de prescrição. No tocante ao mérito, pugnam pela 
improcedência do pedido dos autores (fls. 368/386).

Primeiramente, analiso as preliminares aventadas.

DA LEGITIMIDADE ATIVA

In casu, trata-se de ação constitutiva negativa, na qual se busca 
desconstituir o registro civil da primeira ré por alegada falsidade ideológica, de 
tal sorte que demandas desse teor podem ser propostas não só pelo suposto filho, 
mas também por outros legítimos interessados, como é o caso dos apelados, filhos 
do falecido, razão pela qual possuem legitimidade para postular a anulação do 
registro. 

Com efeito, aquele que possui legítimo interesse, seja econômico ou 
moral, na declaração de inexistência de filiação por falsidade ideológica do registro 
civil, cuja comprovação resulta inconteste, possui legitimidade para propor a 
respectiva ação.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já chancelou o 
entendimento de que a ação “de inexistência de filiação legítima, por comprovada 
falsidade ideológica, é suscetível de ser intentada não só pelo suposto filho, mas também 
por outros legítimos interessados” (Quarta Turma, REsp 139118/PB, Relator: Ministro 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, publicado no DJ de 25.08.2003, p. 309), dentre os 
quais se inserem, iniludivelmente, os filhos do falecido.

A propósito, confiram-se alguns precedentes daquela c. Corte sobre a 
presente questão:

“REGISTRO CIVIL. PATERNIDADE. FALSIDADE.
- A anulação do registro, em virtude de falsidade ideológica, pode ser 
pleiteada por quem tenha legitimo interesse econômico ou moral. (...).” 
(Terceira Turma, REsp 66691/RJ, Relator: Ministro Eduardo Ribeiro, 
publicado no DJ de 23.06.1997, p. 29124)

“CIVIL E PROCESSUAL - ANULAÇÃO DE REGISTRO DE 
NASCIMENTO.
I - (...) ação de inexistência de filiação legítima, por comprovada fal-
sidade ideológica, é ela suscetível de ser intentada não só pelo suposto 
filho, mas também por outros legítimos interessados.
II - Recurso conhecido e provido.” (Terceira Turma, REsp 140579/AC, Rela-
tor: Ministro Waldemar Zveiter, publicado no DJ de 03.11.1998, p. 127i).
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Nesse sentido, é o entendimento desta E. Corte:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. 
CANCELAMENTO DE REGISTRO CIVIL. ARGÜIÇÃO DE 
FALSIDADE IDEOLÓGICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD 
CAUSAM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CER-
CEAMENTO DE DEFESA.
1. (...) ação (...) de inexistência de filiação legítima, por alegada fal-
sidade ideológica, é ela suscetível de ser intentada, não só pelo suposto 
filho, mas também por outros legítimos interessados.
2. Apelo provido. Sentença cassada.” 
(20000310123969APC, Relator ARNOLDO CAMANHO, 5ª 
Turma Cível, julgado em 20/03/2006, DJ 28/09/2006 p. 95)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INE-
XISTÊNCIA DE FILIAÇÃO LEGÍTIMA. REGISTRO CIVIL. 
FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. 
VONTADE DO DECLARANTE. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO 
DE FORMA. NULIDADE. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. 
OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO 
DEVOLUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEGÍTIMO IN-
TERESSADO. PRELIMINARES REJEITADAS. 
(...)
II - Todo aquele que detenha legítimo interesse econômico ou moral 
na (...) inexistência de filiação, por falsidade ideológica do registro 
civil, cuja comprovação resulta inconteste, possui legitimidade para 
propor a respectiva ação. (...).” (20010110867416APC, Relator 
NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 
03/10/2005, DJ 24/11/2005 p. 70)

Dessa feita, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

DA DECADÊNCIA

Conforme mencionado, trata-se de ação constitutiva negativa, senão 
vejamos.

Cuida-se de sentença declaratória aquelas “cujo efeito não é senão o de 
declarar a certeza da existência ou inexistência de relação jurídica (...).” (Humberto 
Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. 36. ed. v. I. Rio de Janeiro: 
Forense. p. 456).



110 R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Com o passar do tempo, observou-se que algumas sentenças não se 
enquadravam nem no conceito de sentenças meramente declaratórias, porque 
modificavam ou extinguiam relação jurídica, tampouco podiam ser consideradas 
condenatórias, porque não davam lugar à execução forçada. Daí adveio a idéia da 
sentença constitutiva, construção pertence a HELLWIG, que a conectou com os 
direitos formativos ou potestativos (ROCCO, Alfredo. La sentenza civile. Milano, 
Giuffrè, 1962. p. 126). 

Trata-se de sentença que, transitando em julgado, modifica uma situação 
jurídica. Nos casos em que o exercício do direito formativo ou potestativo precisa 
ser exercitado por via de ação, há um direito de ação, que tem por objeto a emissão 
de uma sentença constitutiva (Ibidem, p. 126-7).

A sentença constitutiva é essencialmente um juízo lógico sobre a 
existência de uma relação jurídica.

Nos ensinamentos de Alfredo Rocco, nos casos em que se recorre ao 
conceito de sentença constitutiva, tem-se um direito a um efeito jurídico que, por 
razões de utilidade social, o ordenamento jurídico não permite que seja satisfeito 
pela espontânea sujeição do obrigado, ou seja, pelo espontâneo reconhecimento 
aos efeitos de seu exercício: tem-se um direito, sempre a priori, incerto, que 
necessita de declaração judicial (ob. cit. p. 117 e 130).

Assim, a sentença que cria, modifica ou extingue relação jurídica é 
constitutiva. 

Nas lições de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual 
Civil. 36. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense. p. 457):

“Sem se limitar à mera declaração do direito da parte e sem estatuir 
a condenação do vencido ao cumprimento de qualquer prestação, a 
sentença constitutiva ‘cria, modifica ou extingue um estado ou relação 
jurídica’.
O seu efeito opera instantaneamente (...). A simples existência 
de sentença constitutiva gera a ‘modificação do estado jurídico 
existente’.
Enquanto na sentença declaratória o juiz atesta a preexistência de 
relações jurídicas, na sentença constitutiva sua função é essencialmente 
‘criadora de situações novas’.”

Quando se pleiteia a anulação de um registro civil, a sentença, nesse 
caso, não estará declarando uma situação de fato. Ela está DESCONSTITUINDO 
UMA SITUAÇÃO JURÍDICA, RAZÃO PELA QUAL É CONSTITUTIVA 
NEGATIVA. 
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Tomando por base a classificação dos direitos desenvolvida por 
Chiovenda em: direitos sujeitos a uma obrigação, previstos no Código Alemão sob 
a denominação de pretensão, e direitos potestativos, em que o agente pode influir 
na esfera de interesses de terceiro, independentemente da vontade deste, tem-
se que os primeiros são defendidos por meio de ação condenatória, pois a parte 
contrária deverá se sujeitar a cumprir uma obrigação; os segundos são protegidos 
por ação constitutiva, por meio da qual haverá a modificação, formação ou 
extinção de estado jurídico, independentemente da vontade da parte contrária.

A partir disso, conclui que as ações constitutivas, correspondentes aos 
direitos potestativos, possuem prazos decadenciais.

Em suma, em razão de se tratar de sentença constitutiva negativa, 
essa se submete a prazo decadencial, o qual precisa estar expresso em lei ou ser 
convencionado.

Da análise do Código Civil de 1916, diploma legal aplicável na presente 
demanda, haja vista os fatos terem ocorrido antes do advento do novel diploma, como 
o registro (15/09/1978 - fl. 23) e o falecimento do de cujus (7/11/1984 - fl. 26), não há 
menção a qualquer prazo decadencial para a propositura de ações deste teor.

Menciono que o prazo prescricional previsto no artigo 178, §3º, do CC 
1916, não se aplica ao caso em comento, pois cuida de hipótese diversa da ora 
examinada. Vejamos:

“Art. 178. Prescreve:
(...)
§3º - Em 2 (dois) meses, contados do nascimento, se era presente 
o marido, a ação para este contestar a legitimidade do filho de sua 
mulher (art. 338 e 344).”

In casu, o falecido não era sequer marido da genitora de M.A.B.N., bem 
como é fato incontroverso que, quando do nascimento dessa, eles ainda não se 
conheciam, tendo o de cujus a registrado mesmo sabendo que não era sua filha. 
Logo, inaplicável o referido dispositivo legal.

Assim, ante a ausência de prazo decadencial legal ou convencional para reger 
a hipótese dos autos, mister se faz rejeitar a preliminar de ocorrência de decadência.

DO MÉRITO

Como ponto incontroverso, tem-se o registro de M.A.B.N. pelo falecido 
mesmo este sabendo que ela não era sua filha, razão pela qual os apelados 
pretendem a anulação de tal registro.
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Embora seja incontroverso que M.A.B.N. não seja filha biológica do 
de cujus, tenho que não se pode ignorar um outro tipo de filiação largamente 
reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência nos dia atuais: a paternidade 
sócio-afetiva.

Não é incomum que um homem, durante um relacionamento, 
registre, como seu, filho de outro homem. E também não é incomum que 
esse relacionamento se rompa, dando assim margem para que esse homem ou 
qualquer outro interessado queira buscar a anulação do registro anteriormente 
feito. 

Essas situações são chamadas de “adoção à brasileira”, por se cuidar de 
reconhecimento voluntário da paternidade, quando ausente o vínculo biológico, 
situação essa que se aproxima da paternidade adotiva, contudo sem se submeter 
ao devido processo legal. 

O parentesco pode ser natural, aquele biológico, existente por laços de 
sangue, ou ainda civil.

O parentesco civil, no Código Civil de 1916, sempre foi havido como 
aquele oriundo somente de adoção. Todavia, o atual Código Civil, em seu 
artigo 1.591, dispõe que “o parentesco pode ser natural ou civil, conforme resulte de 
consangüinidade ou outra origem”, referindo-se de modo amplo ao parentesco civil, 
como sendo aquele que resulta de outra origem que não seja a consangüinidade, 
possibilitando assim outras interpretações.

Entre essas interpretações, encontra-se aquela que reconhece também 
como parentesco civil aquele oriundo de relação sócio-afetiva, que não se restringe 
à adoção. E dentre tais relações sócio-afetivas estão aquelas antes vistas, em que 
um homem registra filho alheio como seu, hipótese dos autos.

A paternidade sócio-afetiva, portanto, passou a ter apoio legal. 
Entretanto, para que exista a paternidade sócio-afetiva, mister se faz o 

preenchimento de alguns requisitos.
Um dos requisitos dessa paternidade é a inexistência de vício de 

consentimento. Isto é, o homem que registra o filho como seu deve ter consciência 
de que se trata de filho alheio. Esse homem não pode ter sido enganado pela 
mulher. Não pode ter feito o registro por erro ou por dolo da mulher.

No caso em apreço, embora os autores aleguem que o falecido teria feito 
o registro embriagado, ou envolvido pela mulher, que era mais velha que ele, ou 
ainda ser ingênuo por constar com somente 21 (vinte e um) anos de idade, tais 
argumentos não se mostram aptos a que se reconheça qualquer vício de vontade 
diante da total ausência de prova nesse sentido.

Outro requisito da paternidade sócio-afetiva é que o “pai” trate o filho 
como seu, de modo a assim ser havido em sociedade.
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In casu, mostra-se incontroverso que era de conhecimento de todos do 
convívio social do falecido, bem como de sua família (esposa e dois filhos, ora 
autores), a existência de M.A.B.N.

Confira-se o depoimento da própria esposa do falecido (fl. 331):

“(...) que não se recorda quantos anos M.A.B. tinha quando casou com 
o falecido, mas que a mesma freqüentava a casa da depoente, sendo 
que neste período a criança devia ter cerca de 8 anos.”

No mesmo sentido, foi o depoimento de Luzimar Pereira da Cruz, amiga 
íntima da mulher do de cujus (fl. 333): “(...) que a criança freqüentava a casa do 
falecido.”

A meu sentir, a paternidade não é apenas um mero fato, um dado 
biológico, e sim uma relação construída na vida pelos vínculos que se formam 
entre o filho e seu genitor, mesmo que ausente o parentesco natural. Não se 
pode simplesmente ignorar uma situação fática de convivência de duas pessoas 
como pai e filho, ainda mais nesse caso, em que a relação perdurou desde quando 
M.A.B.N. estava com aproximadamente dois anos (por volta de 1973 - fl. 3) até o 
falecimento do “genitor”, em 1984, o que dá onze anos de convivência, inclusive 
no seio da família constituída pelo falecido, ou seja, na convivência dos apelados. 
Imperioso mencionar que M.A.B.N. consta hoje com 37 (trinta e sete) anos de 
idade, tendo vivido toda a sua vida como se fosse filha do de cujus.

Ressalto, assim, que o novo Código Civil abriu margem ao debate sobre 
essas questões e ampliou o poder discricionário do juiz. É verdade que não chegou 
a regular essas situações de modo expresso, mas o legislador não o fez de forma 
consciente, sempre no sentido de possibilitar a análise do caso concreto.

Quanto à questão em exame, trago à colação a oportuna lição de 
Guilherme Calmon Nogueira da Gama (A nova filiação: o Biodireito e as relações 
parentais, Ed. Renovar, p. 679/681), in verbis: 

“A verdade jurídica, especialmente relacionada à paternidade - mas em 
determinados casos também à maternidade -, também é um dado que 
precisa ser levado em conta, a despeito da significativa diminuição da 
força das presunções legais quanto à paternidade. Forçoso é reconhecer 
que há situações em que, por obra do destino, a paternidade-filiação 
se estabelece automaticamente diante do nascimento da criança de 
mulher casada, ainda que o fator biológico não se encontre presente 
e, nesse caso, pode ocorrer da verdade jurídica vir acompanhada da 
verdade afetiva em que o homem assume a criança como seu filho, 
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não impugnando a matrimonialidade da filiação e, logicamente tal 
vínculo jurídico não terá como ser desfeito, salvo por iniciativa do filho 
nos prazos decadenciais estabelecidos em lei, o que normalmente não 
ocorrerá diante da verdadeira paternidade se vincular à afetividade 
como base da manutenção dos atuais vínculos jurídicos familiares. 
Vê-se, no entanto, que a verdade jurídica foi importante para o es-
tabelecimento da paternidade, ainda que ela isoladamente não tenha 
sido suficiente para a manutenção dos laços. Como leciona a doutrina 
contemporânea sobre o tema da paternidade-filiação ‘a paternidade 
biológica vem pronta sobre a filiação; elo inato, indissolúvel, não raro 
impenetrável. Ao reverso, a relação paterno-filial socioafetiva se revela; 
é uma conquista que ganha grandeza e se afirma nos detalhes’.
Não há dúvida a respeito da diminuição da importância da verdade jurí-
dica na contemporaneidade, especialmente diante do reconhecimento da 
incidência dos direitos fundamentais no âmbito das relações familiares, 
fundados nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, 
da democracia e do personalismo. Contudo, deve-se considerar que a 
verdade jurídica atualmente exerce papel bastante diferente daquele que 
antes havia sido concebido. De certo modo, o que sempre foi admitido 
ao filho extramatrimonial quando ainda menor de idade, com base 
no artigo 362, do Código Civil de 1916, atualmente deve se estender 
ao filho matrimonial. Nesse sentido, poderá ser buscada a verdade 
biológica, uma vez desconstituída a paternidade jurídica que havia 
sido inicialmente estabelecida pelo nascimento da criança numa união 
matrimonial. Constata-se, pois, que a verdade jurídica encontra-se, 
hoje, voltada a atender aos interesses dos filhos matrimoniais e, desse 
modo, se ela não vier acompanhada da posse de estado de filho - em 
termos fáticos -, logicamente permitirá ser desconsiderada para, no 
seu lugar, outro fundamento ser buscado: a verdade biológica ou a 
verdade afetiva. Há, nesse sentido, uma completa reformulação dos 
fundamentos dos critérios de estabelecimento e fixação dos vínculos de 
paternidade, de maternidade e filiação tomando por base dois principais 
pilares: a verdade biológica e a verdade afetiva, como ocorreu nas 
reformas dos Códigos Civis francês e português. Houve, portanto, a 
superação do modelo codificado, diante do advento da Constituição de 
1988, nos seus artigos 226 e 227. Ao comentar a respeito da reforma 
legislativa francesa de 1972, Luiz Edson FACHIN observou que a 
superação do sistema baseado na verdade jurídica conduziu, de um 
lado, ao reconhecimento da importância da descendência genética no 
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estabelecimento da filiação, e, de outro lado, de maneira compatível, 
à afirmação de que a autêntica paternidade não se restringe à mera 
informação genética, mas à concreta relação paterno-filial - pai e filho 
que se tratam como tal -, o que demonstra o acolhimento da verdade 
socioafetiva.”

Segundo Paulo Luiz Netto Lôbo (Princípio Jurídico da Afetividade na 
Filiação. In: Anais do II Congresso Brasileiro de Direito de Família. Belo Horizonte: 
Del Rey. p.252):

“impõe-se a distinção entre origem biológica e paternidade / materni-
dade. Em outros termos, a filiação não é um determinismo biológico, 
ainda que seja da natureza humana o impulso à procriação. Na maioria 
dos casos, a filiação deriva da relação biológica; todavia, ela emerge da 
construção cultural e afetiva permanente, que se faz na convivência 
e na responsabilidade.”

Nesse mesmo sentido, são as lições de Maria Cristina Almeida 
(Investigação de paternidade e DNA: aspectos polêmicos. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2001. p.75), para a qual o Direito de Família tem passado por 
enormes mudanças, dentre as quais em relação à paternidade, em que parte 
da doutrina tem abraçado a tese da desbiologização da paternidade. Para tais 
defensores, além do vínculo biológico, a verdade que a Justiça precisa proclamar 
não é a proveniente do sangue, que corre nas veias, mas sim dos sentimentos, dos 
brados da alma e dos apelos do coração.

E continua (ob. cit. p. 159):

“O reconhecimento de situações fáticas representadas por núcleos 
familiares recompostos vem trazer novos elementos sobre a concepção 
da paternidade, compreendendo, a partir deles, o papel social do pai e 
da mãe, desapegando-se do fator meramente biológico e ampliando-se 
o conceito de pai, realçando a sua função psicossocial. A vinculação 
socioafetiva prescinde da paternidade biológica. No sentido da pater-
nidade de afeto, o pai é muito mais importante como função do que, 
propriamente, com genitor.”

Outrossim, nas lições de Orlando Gomes (Direito de Família. 7.ed. Rio 
de Janeiro : Forense, p.311), ostentar um estado de filho é:
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“Ter de fato o título correspondente, desfrutar as vantagens a ele 
ligadas e suportar seus encargos. É passar a ser tratado como filho. E 
o estado de filho afetivo é identificado pela exteriorização da condição 
de filho, nas seguintes circunstâncias: a) sempre ter levado o nome dos 
presumidos genitores; b) ter recebido continuamente o tratamento de 
filho; c) ter sido constantemente reconhecido, pelos presumidos pais e 
pala sociedade como filho.”

No mesmo diapasão é o entendimento da Exmª. Desembargadora do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Maria Berenice Dias (TJRS, Embargos 
Infringentes nº 599.277.365. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Relatora: Maria 
Berenice Dias. Publicação DJ/RS: 21.10.1999), para a qual, “quem sabendo não ser o pai 
biológico, registra como seu filho de companheira durante a vigência de união estável estabelece 
uma filiação sócio-afetiva que produz os mesmos efeitos da adoção, é irrevogável.” 

Ademais, ao se admitir o contrário, permitir-se-ia a criação da absurda 
figura do “pai temporário”, de modo que alguém seria pai somente enquanto lhe 
aprouvesse, e quando findas as razões que levaram ao reconhecimento e assunção 
da paternidade, simplesmente poderia deixar de sê-lo.

A propósito, Zeno Veloso (Negatória de paternidade - vício de 
consentimento. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, 
IBDFAM, v.1, nº 3, p.75, out.-dez./1999) assim leciona:

“Extrema injustiça seria permitir que o pai pudesse desfazer o esta-
belecimento da paternidade de um filho, a seu bel-prazer, a todo e 
qualquer tempo alegando que o ato não corresponde à verdade. Este 
gesto é reprovável, imoral, sobretudo se o objetivo é fugir do dever de 
alimentos, ou para evitar o agravante de parentesco num crime, por 
exemplo.”

Merece lembrar que o tema ora posto em debate vai além da mera 
eventual possibilidade de alteração de um registro público. Em verdade, a 
presente demanda diz respeito ao desfazimento, sem qualquer motivo relevante, 
de direitos que compõem o núcleo essencial do ser humano, direitos relativos à 
sua personalidade e, por conseqüência, à sua dignidade. Fala-se de um nome, 
de um estado de filiação, de uma origem, que, desde os primeiros anos de vida, 
alicerçaram a vida de M.A.B.N.

Acerca do tema em debate, permito-me colacionar os seguintes julgados 
do c. STJ, defensor do reconhecimento da paternidade sócio-afetiva quando 
presentes seus requisitos:



R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008 117

Jurisprudência

“RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO. AÇÃO DECLARA-
TÓRIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 
SANGÜÍNEA ENTRE AS PARTES. IRRELEVÂNCIA DIANTE 
DO VÍNCULO SÓCIO-AFETIVO.
- Merece reforma o acórdão que, ao julgar embargos de declaração, 
impõe multa com amparo no art. 538, par. único, CPC se o recurso 
não apresenta caráter modificativo e se foi interposto com expressa 
finalidade de prequestionar. Inteligência da Súmula 98, STJ.
- O reconhecimento de paternidade é válido se reflete a existência 
duradoura do vínculo sócio-afetivo entre pais e filhos. A ausência de 
vínculo biológico é fato que por si só não revela a falsidade da declara-
ção de vontade consubstanciada no ato do reconhecimento. A relação 
sócio-afetiva é fato que não pode ser, e não é, desconhecido pelo Direito. 
Inexistência de nulidade do assento lançado em registro civil.
- O STJ vem dando prioridade ao critério biológico para o reconheci-
mento da filiação naquelas circunstâncias em que há dissenso familiar, 
onde a relação sócio-afetiva desapareceu ou nunca existiu. Não se pode 
impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, 
não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo. A 
contrario sensu, se o afeto persiste de forma que pais e filhos constroem 
uma relação de mútuo auxílio, respeito e amparo, é acertado descon-
siderar o vínculo meramente sanguíneo, para reconhecer a existência 
de filiação jurídica.
Recurso conhecido e provido.” (Resp nº 871.948/DF. Órgão Julgador: 
terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Publicação no 
DJU em 17/09/2007)

Na oportunidade, assim se pronunciou a Exma. Ministra, cujos 
fundamentos incorporo as minhas razões de decidir:

b) Da filiação.
Ficou assentado nas instâncias ordinárias que o declarante sabia não 
ser pai biológico da recorrente e, não obstante, a reconheceu como se 
filha fosse. (...)
Posta nesses termos a lide e para que se possa solucioná-la adequa-
damente, merece ser colocada em perspectiva a evolução do conceito 
jurídico de filiação. O CCD 1916 tomava como legítimos os filhos 
havidos na constância do casamento e nem mesmo o adultério confesso 
da mulher poderia alterar tal presunção (pater is est). Decorrendo do 
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conceito de família, a extensão da filiação aos filhos adulterinos era 
vedada (art. 358, CCD 1916). No mesmo sentido, restringiam-se as 
hipóteses em que a presunção de legitimidade podia ser questionada 
pelo pai, que haveria de demonstrar impossibilidade de coabitar ou 
separação legal, conforme art. 340, CCD 1916.
A jurisprudência, a evolução legislativa e, sem sombra de dúvidas, 
o desenvolvimento tecnológico jogaram novas luzes sobre a questão. 
Aplacou-se o rigor de tais regras para permitir um maior questionamen-
to acerca da filiação. Foram, então, ampliados os prazos prescricionais 
para a negação de paternidade (Súmula 149, STF) e investigação e, 
nessa esteira, foi alargada a legitimidade ativa para que outros familiares 
interessados pudessem negar o vínculo de filiação. Permitiu-se, de igual 
maneira, o amplo reconhecimento dos filhos ilegítimos.
(...)
Assim como ocorreu na hipótese sub judice, a paternidade sócio-afetiva 
pode estar, hoje, presente em milhares de lares brasileiros. O julgador 
não pode fechar os olhos a esta realidade que se impõe e o direito não 
deve deixar de lhe atribuir efeitos. 
É importante observar que o próprio ordenamento reconhece, em 
algumas hipóteses, a existência de vínculo jurídico de filiação mesmo 
quando ausentes quaisquer laços biológicos ou sangüíneos. (...).
A doutrina de Luiz Edson Fachin com muita acuidade observa, nesse 
sentido, que ‘a verdadeira paternidade pode também não se explicar 
apenas na autoria genética da descendência. Pai também é aquele que se 
revela no comportamento cotidiano, de forma sólida e duradoura, capaz 
de estreitar os laços de paternidade numa relação psico-afetiva, aquele, 
enfim, que além de poder lhe emprestar seu nome de família, o trata 
verdadeiramente como seu filho perante o ambiente social’ (FACHIN, 
Luiz Edson. Estabelecimento da Filiação e Paternidade Presumida. 
Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1992, p. 169).
Onde há dissociação entre as verdades biológica e sócio-efetiva, o 
direito haverá de optar por uma ou outra. Como visto, o STJ vem 
dando prioridade ao critério biológico naquelas circunstâncias em que 
a paternidade sócio-afetiva desapareceu ou nunca existiu. Não se pode 
impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, 
não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo. A 
contrario sensu, se o afeto persiste de forma que pais e filhos constroem 
uma relação de mútuo auxílio, respeito e amparo, é acertado descon-
siderar o vínculo meramente sanguíneo, para reconhecer a existência 
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de filiação jurídica. Essa, me parece, foi a conclusão a que chegou o 
Min. Ruy Rosado de Aguiar, ao relatar o REsp 440.394D RS, Quarta 
Turma, DJ 10.02.2003:
‘Talvez mais importante do que esclarecer a verdade biológica da 
paternidade seja manter a legitimidade da pessoa que exerce a função 
social de pai. (...)’.
Não se pode olvidar que a relação construída ao longo dos anos entre 
pais e filhos permanece na psique individual, perpetuando valores com-
partilhados por aquele núcleo familiar. Na esfera social, são os amores, 
dissabores e experiências diariamente compartilhados que constroem a 
família e a filiação. Na família sócio-afetiva o homem realiza-se com 
dignidade e plenamente. 
Por isso, se a existência da filiação sócio-afetiva é trazida ao mundo 
jurídico por declaração de vontades, cumpre ao julgador reconhecer 
validade e eficácia nesse ato. Tomar como falsa a declaração de 
paternidade que não coincide com testes biológicos, sem maiores 
ponderações, é ver a realidade sob o prisma estritamente tecnicista, 
voltando-se as costas ao que interessa de fato para que as pessoas 
existam dignamente.
(...) Paternidade sócio-afetiva e biológica são conceitos diversos e a 
ausência de uma não afasta a possibilidade de se reconhecer a outra. 
O reconhecimento da filiação sócio-afetiva pressupõe a ausência de 
vínculo biológico entre partes que constroem uma relação familiar e 
se reconhecem como pais e filhos. Nesse sentido, os efeitos da decisão 
que reconhece a ausência de paternidade biológica não joga uma pá 
de cal sobre a questão da filiação sócio-afetiva.”

Merecem transcrições também os seguintes arestos desta E. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PA-
TERNIDADE. AUSÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA. 
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO.
1. A mera prova de ausência de paternidade biológica entre o autor e a 
ré não é suficiente para a desconstituição da paternidade declarada pelo 
autor no registro de nascimento. O nosso ordenamento jurídico não tem 
a verdade biológica como a verdade real da filiação, pois esta possui uma 
dimensão cultural, social e afetiva. (...).” (20050310255926APC, 
Relator NÍDIA CORRêA LIMA, 3ª Turma Cível, julgado em 
24/10/2007, DJ 13/12/2007 p. 89)
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“AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. DESCONSTITUI-
ÇÃO DO RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA 
DE FILIAÇÃO BIOLÓGICA. PRESERVAÇÃO DA FILIAÇÃO 
SÓCIO-AFETIVA. 
I - O reconhecimento dos filhos é irrevogável, podendo, contudo, ser 
desconstituído o vínculo parental, no caso de erro ou de falsidade do 
registro, o que não foi comprovado. 
II - Preservação do estado de filiação sócio-afetiva, não obstante a 
inexistência da biológica, demonstrado nos autos o vínculo paterno-
filial, o afeto e o abrigo assistencial entre o autor e os filhos, por quase 
três décadas. 
I I I  -  Ape l a ção  c onhec i da  e  imp rov i da .  Unân ime . ” 
(20020110972892APC, Relator VERA ANDRIGHI, 1ª Turma 
Cível, julgado em 08/08/2007, DJ 04/09/2007 p. 122)

Em suma, é de se ter presente que o falecido, além de reconhecê-la 
espontaneamente como filha, mesmo sabendo não ser o pai biológico, assim a 
tratou desde tenra idade, destinando-lhe todos os cuidados inerentes à paternidade, 
exercida até os seus últimos dias de vida.

De fato, o estado de filiação reconhecido merece prevalecer no caso 
concreto, uma vez que a relação como se de paternidade fosse existiu e se 
consolidou durante os vários anos de convívio entre o declarante e a declarada. 

Destarte, embora ausente a paternidade natural, biológica, mister se 
faz reconhecer a paternidade sócio-afetiva como um modo de parentesco civil, 
de tal sorte que razão assiste aos apelantes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para julgar 
improcedente o pedido deduzido na petição inicial, invertendo, por conseguinte, 
os ônus sucumbenciais.

É o meu voto. 

DECISÃO

Recurso conhecido. Deu-se provimento. Maioria.

Notas
1
 REsp 833.712/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17.05.2007, DJ 

04.06.2007 p. 347.
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2
  REsp 878.941/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21.08.2007, DJ 

17.09.2007 p. 267.
3
  REsp 139.118/PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

26.05.2003, DJ 25.08.2003 p. 309.
4
  REsp 440.394/RS, Quarta Turma, DJ 10.02.2003.

5
  20000210020613APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, julgado 

em 07/11/2007, DJ 06/12/2007 p. 121.

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2003011049024-8

Apelantes - Carmem Rodrigues de Castro e outros
Apelados - BRB Clube de Seguros e Assistência e outros
Relator - Des. Lécio Resende
Primeira Turma Cível

EMENTA

INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE. DOENÇA 
PREEXISTENTE. CONDIÇÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE 
OMISSÃO POR PARTE DO SEGURADO. NÃO COMPRO-
VAÇÃO DA MÁ-FÉ. RISCO E BOA-FÉ. ESTIPULANTE. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO PRO-
VIDO.
A responsabilidade da seguradora e do estipulante é solidária, por 
força da aplicação da teoria da aparência.
O segurado e o segurador são obrigados a guardar no contrato 
de seguro a mais estrita boa-fé e veracidade. Cabe à seguradora, 
quando desejar se eximir do pagamento da indenização, demons-
trar que o segurado agiu de má-fé quando da contratação do 
seguro. Não restando comprovado que o segurado sabia estar 
acometido de doença preexistente à realização do contrato, 
que supostamente o levou a óbito, seus beneficiários fazem jus 
à indenização.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 1ª Turma Cível do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Lécio Resende - Relator, 
Natanael Caetano - Revisor, Vera Andrighi - Vogal, sob a presidência da Senhora 
Desembargadora Vera Andrighi em proferir a seguinte decisão: conhecer e dar 
provimento ao recurso dos autores, unânime, de acordo com a ata do julgamento 
e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 5 de novembro de 2008.

RELATÓRIO

Adoto, em parte, o relatório da r. sentença de fls. 535/538, in verbis:
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“CARMEM RODRIGUES DE CASTRO e SERGIO EDUAR-
DRO RODRIGUES DE CASTRO ajuizaram Ação de Cobrança em 
face de BRB -CLUBE DE SEGUROS E ASSISTÊNCIA LTDA. e 
VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA (MAPFRE) dizendo que, 
na qualidade de viúva e filho, são beneficiários de contrato de seguro 
de vida em grupo pela morte de V.P. de C.. Aduzem que a estipulante 
negou-se ao pagamento da indenização, alegando a perda do direito em 
razão da não declaração no cartão-proposta de doença preexistente.
Alinhavam os argumentos de fato e de direito que fundamentam a 
pretensão e requerem a antecipação dos efeitos da tutela para con-
denar as rés ao pagamento da quantia de R$ 45.703,39 (quarenta e 
cinco mil, setecentos e três reais e trinta e nove centavos), sob pena 
de multa no valor de R$ 3.000,00 por dia de descumprimento e, ao 
final, a procedência do pedido para confirmar a tutela antecipadamente 
deferida. Pugnam, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade 
de justiça.
Em contestação (fls. 79/ss) a 2ª ré diz, em síntese, que a negativa 
do pagamento da indenização decorrente do sinistro ocorrido deu-se 
em virtude das informações não verdadeiras prestadas pelo segurado 
quando do preenchimento da proposta do seguro, pois omitiu que já era 
portador da doença de Chagas, inclusive tendo passado por intervenções 
cirúrgicas e internações em hospital. Ao contrário disso, o segurado 
informou que se encontrava em perfeito estado de saúde e em plena 
atividade no trabalho. Requer a improcedência do pedido.
A 1ª ré apresentou contestação, às fls. 202/ss, sustentando, inicial-
mente, sua ilegitimidade passiva ad causam, por ter atuado como mera 
estipulante da apólice. No mérito, assevera que a omissão do segurado 
quanto à existência de doença preexistente desobriga a seguradora de 
pagar a indenização, nos termos do art. 766 do Código Civil. Requer 
o acolhimento da preliminar; ou, a improcedência do pedido.
Réplica (fls. 247/ss).
Ao despacho de especificação de provas (fls. 255/ss), a autora requereu 
a inversão do ônus da prova (fls. 256/ss), enquanto a 2ª requerida 
pleiteou a expedição de ofício ao Hospital Regional da Asa Norte, para 
o encaminhamento de cópia do prontuário médico do segurado (fl. 
260). Pedido deferido. As cópias dos prontuários do segurado vieram 
às fls. 291/ss. As partes manifestaram-se às fls. 417/ss e 426/ss. O 
Relatório Médico Pericial encontra-se às fls. 471/ss, sobre o qual as 
partes se manifestaram às fls. 484/ss.”
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Acrescento que o MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível da Circunscrição 
Especial Judiciária de Brasília - DF, Dr. Arlindo Mares Oliveira Filho, excluiu 
do pólo passivo a primeira ré, BRB - CLUBE DE SEGUROS E ASSISTêNCIA 
LTDA., extinguindo o feito em relação a ela, com base no artigo 267, inciso 
VI, do Código de Processo Civil, e condenando os autores ao pagamento de 
honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ficando suspenso 
o pagamento na forma da Lei n.º 1.060,50. Quanto à segunda ré, VERA CRUZ 
VIDA E PREVIDêNCIA S/A, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do 
art. 269, item I, também do CPC, e condenou os autores ao pagamento das custas 
processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), ficando também suspenso o pagamento.

Os autores interpõem recurso de apelação às fls. 540/552, requerendo a 
reforma da r. sentença. Tecem considerações acerca da responsabilidade solidária 
entre o estipulante e a seguradora em relação aos serviços prestados, de acordo 
com os arts. 7º, § único, 18, caput, 19, caput, 25, § 1º, 28, § 3º, e 51, item III, 
todos do Código de Defesa do Consumidor. Afirmam que mesmo havendo doença 
preexistente, o pagamento do seguro é devido, pois o segurado não teria agido de 
má-fé, sendo incumbência da seguradora a exigência de exame médico prévio ao 
contrato.

Sem preparo, em razão de os autores litigarem sob o pálio da gratuidade 
de justiça.

Recurso recebido no duplo efeito - fl. 554.
Contra-razões às fls. 558/579, pela ré VERA CRUZ VIDA E 

PREVIDêNCIA S/A, e 580/586, da ré BRB CLUBE DE SEGUROS E 
ASSISTêNCIA.

É o relatório.
Ao eminente Revisor.

VOTOS

Des. Lécio Resende (Relator) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARMEM RODRIGUES 
DE CASTRO e OUTRO em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 
da 13ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília - DF, Dr. Arlindo 
Mares Oliveira Filho, que excluiu do pólo passivo a primeira ré, BRB - CLUBE DE 
SEGUROS E ASSISTêNCIA LTDA., extinguindo o feito em relação a ela, com 
base no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, e julgou improcedente 
o pedido inicial em relação à segunda ré, VERA CRUZ VIDA E PREVIDêNCIA 
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S/A, nos termos do art. 269, item I, também do CPC. Condenou os autores ao 
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 
R$ 300,00 (trezentos reais), quanto à primeira ré, em R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), em relação à segunda. Determinou que os pagamentos fiquem suspensos, 
nos termos da Lei n.º 1.060/50.

Os apelantes alegam que o estipulante e a seguradora têm responsabilidade 
solidária quanto aos serviços prestados, de acordo com os arts. 7º, § único, 18, 
caput, 19, caput, 25, § 1º, 28, § 3º, e 51, item III, todos do Código de Defesa do 
Consumidor. Afirmam que mesmo havendo doença preexistente, o pagamento do 
seguro é devido, pois o segurado não teria agido de má-fé, sendo incumbência da 
seguradora a exigência de exame médico prévio ao contrato.

Passo ao exame do recurso.
Analiso, prima facie, a alegação feita pelos apelantes de que a ré BRB 

- CLUBE DE ASSISTêNCIA LTDA. deve constar no pólo passivo, como 
responsável pela indenização.

Com razão os recorrentes.
O contrato dos presentes autos submete-se ao Código de Defesa do 

Consumidor e, assim sendo, não coaduno com o entendimento de que o estipulante 
do seguro é mero mandatário do segurado, o que o tornaria parte ilegítima para 
figurar na ação de cobrança do seguro contratado.

A meu ver, se tratando de relação de consumo, não há como afastar a 
responsabilização da estipulante do seguro, visto atuar na cadeia desenvolvida 
entre consumidor e fornecedor.

Observo, ainda, que ambas as empresas rés figuram no contrato de 
seguro juntado às fls. 21/22.

Assim, por força da teoria da aparência, tendo o réu BRB - 
Clube de Assistência LTDA. agido em nome da ré Vera Cruz, tenho que a 
responsabilidade entre a seguradora e o estipulante é solidária, vez que em 
muitos casos o segurado sequer sabe que está contratando com seguradora 
diversa da estipulante.

A respeito confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTI-
PULANTE. SIMPLES MANDATÁRIA DA SEGURADORA. 
NÃO-CONFIGURAÇÃO. FORNECEDOR. SERVIÇOS. TE-
ORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARTIGOS 6º, VII; 
E 34 DO CDC. APLICAÇÃO.



126 R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

1. A análise do caso concreto é que determinará se a estipulante, em 
contrato de seguro de vida, detém, ou não, legitimidade para figurar 
no pólo passivo de demanda movida pelo segurado.
2. Na hipótese em que a atuação da seguradora - consubstanciada, 
p. ex., no recebimento do pagamento dos prêmios, nas providências 
relacionadas à adimplência do segurado e no recebimento do pagamento 
dos prêmios - resultar em legítima expectativa de que é a responsável 
pelo pagamento da respectiva indenização, terá, ipso facto, legitimidade 
para figurar no pólo passivo de demanda indenizatória movida pelo 
beneficiário de seguro de vida.
3. Tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor, em prol da 
facilitação da defesa dos direitos básicos da parte hipossuficiente (art. 
6º, VII), prevê a responsabilização solidária de todos que participam 
da relação de consumo (art. 34), é de se ter por legítima a empresa 
estipulante em contrato de seguro.
4. Apelação conhecida e provida.” (Grifei) (APC 2006011038736-6, 
3ª Turma Cível, Relator Desembargador MÁRIO-ZAM BELMI-
RO, julgado em 27/8/2008, DJ de 9/9/2008)

“CONTRATO DE SEGURO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE IN-
TIMAÇÃO DAS PARTES. PRODUÇÃO DE PROVAS. CER-
CEAMENTO DE DEFESA. ACIDENTES PESSOAIS. AVC. 
EMBOLIA. CDC. ESTIPULANTE. SOLIDARIEDADE.
I - A inobservância da intimação das partes prevista no art. 431-a 
do Código de Processo Civil não tem o condão de eivar de nulidade a 
perícia produzida, se não acarretou prejuízo.
II - O julgador, como destinatário da prova, deve aferir o que é impres-
cindível à formação de sua convicção e dispensar o que for despiciendo, 
zelando pela rápida solução do litígio, em respeito aos princípios da 
celeridade e da economia processuais, não estando obrigado a deferir 
todas as provas requeridas pelas partes.
III - Havendo, na apólice, previsão de cobertura para embolia, há que se incluir 
aí o AVC - Acidente Vascular Cerebral, que se insere na mesma categoria.
IV - Dúvidas resultantes de obscuridade e imprecisões em cláusulas 
constantes de apólices de seguro interpretam-se contra a seguradora. 
Inteligência do art. 474 do Código de Defesa do Consumidor.
V - A responsabilidade da seguradora e do estipulante é solidária, 
por força da aplicação da teoria da aparência.” (Grifei) (APC 
2004011045156-7, 1ª Turma Cível, Relator Desembargador 
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NÍVIO GERALDO GONÇALVES, julgado em 28/3/2008, DJ 
de 16/8/2008)

Assim, o estipulante BRB - CLUBE DE SEGUROS E ASSISTêNCIA 
LTDA. deve ser incluído no pólo passivo da ação.

Pleitearam ainda os recorrentes a reforma da r. sentença para que as 
rés sejam condenadas ao pagamento do seguro, sob o argumento de que era 
incumbência da seguradora a exigência de exame médico prévio ao contrato, e 
também de que o segurado não agiu de má-fé ao contratar o seguro.

O recurso merece provimento também quanto a este ponto.
Os apelantes tornaram-se credores da seguradora em virtude do 

falecimento do ex-cônjuge da autora CARMEM RODRIGUES DE CASTRO 
e genitor de SÉRGIO EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO, ocorrido aos 
24/1/2003, pois antes de seu falecimento o de cujus, aos 31/7/1997, tornou-se 
segurado das apeladas, tendo como prêmio previsto no valor de R$ 45.703,39 
(quarenta e cinco mil, setecentos e três reais e trinta e nove centavos), em caso de 
morte natural, conforme certificado de seguro acostado à fl. 25.

Entretanto, o benefício foi negado com fulcro no art. 1.444 do Código 
Civil de 1916, correspondente ao art. 766 do atual Código Civil, sob o fundamento 
de que o segurado, ao contratar o seguro, não informou ser portador de doença de 
chagas desde 1992.

Na certidão de óbito, juntada à fl. 18, consta como causa de morte 
“”falência de múltiplos órgãos e sistemas, insuficiência hepática e doença de chagas”.

Tenho que a matéria objeto do presente recurso restringe-se somente 
à indenização a ser paga pela seguradora, solidariamente com o estipulante do 
contrato, que está intrinsecamente relacionado ao reconhecimento ou não do 
princípio da boa-fé, não tendo no âmbito do direito material a solução do problema 
e sim no direito processual, quanto ao ônus probante.

O Contrato de Seguro encontra amparo legal no que dispõe o Capítulo 
XV, do atual Código Civil.

O artigo 765 determina que o segurado e o segurador são obrigados 
a guardar no contrato a mais estrita boa fé e veracidade quanto ao objeto, 
circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Pois bem, como já dito, a controvérsia gira em torno de se definir a 
incidência, ou não, da cláusula eximente da indenização, isto é, se a enfermidade 
padecida pelo segurado é capaz de afastar a verba indenizatória, por não ter sido 
informada na proposta respectiva.

Compulsando os autos e analisando detidamente o conjunto probatório 
deles constante, percebo que as apeladas se apóiam fundamentadamente nos 
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documentos de fls. 153/200, relativos à informação de que o segurado foi submetido 
a tratamento médico, relativo a “megaesôfago chagásico recidivado”. Consta, ainda, 
a proposta de seguro de vida em grupo de fl. 21, subscrita pelo falecido, na qual 
não se apontou a preexistência de enfermidade.

Da análise da peça proeminal e resposta contestatória, percebe-se não 
assistir razão as requeridas, ora apeladas.

Com efeito, a mera assertiva de doença preexistente não exclui a 
cobertura securitária.

A meu ver, seria imprescindível que o segurado houvesse omitido 
dolosamente, ao contratar o seguro, informação capaz de inviabilizar ou alterar os 
termos da avença, porquanto se presume sua boa-fé.

Ressalto que nenhum elemento de convicção foi colacionado pelas rés 
no sentido de positivar ter o de cujus, intencionalmente, sonegado a comunicação 
da doença que o levou a óbito.

Não se pode concluir, sem qualquer dúvida, que o segurado tenha 
respondido de má-fé o questionário nele constante.

Assim, resta inócua a constatação do fato - doença preexistente - para 
elidir o dever indenizatório, se a má-fé, em recusar a informação, não restou 
devidamente comprovada.

A boa-fé é presumida, devendo a parte contrária provar que o segurado 
tenha agido com má-fé.

Assim, em que pese os argumentos sustentados pela seguradora, tenho 
que a mesma, ao aceitar a proposta de adesão, assume os riscos do negócio, pois 
cabe a ela provar que o segurado omitiu fatos determinantes sobre a sua condição 
física ao contratar o seguro de vida.

Entendo, pois, que o contrato deve ser mantido em todos os seus 
termos.

Ademais, diante de tal entendimento, observo que o contrato de seguro 
submete-se à teoria do risco, respondendo a seguradora pelos prejuízos decorrentes 
de eventos aleatórios como, por exemplo, morte, furto, incêndio, sinistro, etc. 
Esses eventos seguem naturalmente um percentual de ocorrência, calculado de 
modo a resguardar-se a solvência da empresa seguradora. Não havendo, a meu ver, 
deliberada omissão da condição física do segurado, que pudesse levar à ruptura da 
álea, tenho que o contrato de seguro, in casu, restou perfeitamente constituído.

Sobre o tema em questão, confira-se entendimento desta egrégia Corte, 
ao apreciar caso análogo ao presente:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. AGRAVO 
RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CER-
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CEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO 
CÍVEL. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REALI-
ZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVA-
DA. NEGLIGÊNCIA DA SEGURADORA AO CONTRATAR. 
RECEBIMENTO DO PRÊMIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
SENTENÇA MANTIDA.
I - Não constitui cerceamento de defesa o fato de o magistrado, de 
acordo com o princípio da persuasão racional, julgar antecipadamente 
a lide, por entender ser desnecessária a realização de prova pericial, 
mormente diante do entendimento de que constitui ônus da seguradora 
verificar o estado de saúde do segurado no momento que antecede à 
consolidação da avença securitária.
II - Não pode a seguradora eximir-se do dever de indenizar, pugnando 
pela nulidade do contrato, tão-somente após a morte do segurado e 
depois de pagos os prêmios, alegando que foi omisso quanto às infor-
mações sobre patologias preexistentes, se dele não exigiu exames clínicos 
prévios. Precedentes do TJDFT e do STJ.
III - A preexistência de patologia, por si só, não se perfaz em prova de 
má-fé, mormente em se tratando de doença que não conduz, necessária 
e impreterivelmente a óbito.
IV - A exigência de exames de saúde no ato da contratação do seguro 
de vida é um direito lídimo da seguradora, por se tratar de informação 
relevante para o aferimento do risco a ser assumido, não se configuran-
do, por outro lado, constrangimento algum para o consumidor, pelo que 
tais alegações não se prestam a elidir a negligência da empresa que não 
adota tal procedimento, não podendo ela, pois, escudar-se na própria 
desídia para eximir-se do cumprimento da obrigação assumida.
V - Agravo retido e apelação cível desprovidos.” (Grifei) (APC 
2006011080148-3, 1ª Turma Cível, Relator Desembargador 
NÍVIO GERALDO GONÇALVES, julgado em 18/6/2008, DJ 
de 23/6/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE 
VIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA 
PREEXISTENTE. BOA-FÉ DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE 
EXAME. OMISSÃO DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO. 
CABIMENTO.
1. Juros moratórios de 6% a.a. até a entrada em vigor do novo Código 
Civil, quando passarão a 1% a.m.
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2. Evidenciada a boa-fé do segurado quanto à omissão nas informa-
ções sobre seus problemas de saúde existentes antes da assinatura do 
novo contrato de seguro e tendo em vista que a proposta de adesão 
foi aceita sem a realização de exames prévios, correta a sentença 
vergastada que declarando nula a cláusula contratual que nega a 
cobertura do seguro em razão de doença pré-existente (artigo 51, 
inciso IV, do CDC), entendeu ser devida a indenização ao segura-
do.” (Grifei) (APC 2003011053133-2, 1ª Turma Cível, Relator 
Desembargador NATANAEL CAETANO, julgado em 13/6/2007, 
DJ de 28/6/2007)

Nesse sentido também já decidiu o colendo Superior Tribunal de 
Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTU-
RA. DOENÇA PREEXISTENTE. BOA FÉ E AUSÊNCIA DE 
EXAME PRÉVIO. RECUSA. ILÍCITA. DECISÃO UNIPESSO-
AL. ART. 557, CPC.
- É lícito ao relator negar seguimento a recurso que esteja em descom-
passo com a jurisprudência do STJ.
É ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença 
preexistente à contratação do seguro-saúde, se a Seguradora não sub-
meteu a segurada a prévio exame de saúde e não comprovou má-fé. 
Precedentes.” (Grifei) (AgRg no Ag 973265/SP, Terceira Turma, 
Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, julgado 
em 12/2/2008, DJ de 17/3/2008)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelos 
autores, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido para condenar 
as rés, solidariamente, ao pagamento do seguro de vida aos autores por morte, 
no valor de R$ 45.703,39 (quarenta e cinco mil, setecentos e três reais e trinta 
e nove centavos), atualizados monetariamente desde a data do ajuizamento da 
demanda e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 
citação. Condeno, ainda, as rés, ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 
condenação. Determino, por fim, o pagamento do valor devido, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), com apoio no art. 475-J, 
do Código de Processo Civil.

É o voto.
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Des. Natanael Caetano (Revisor) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Realmente, a ré/apelada BRB CLUBE DE SEGUROS E ASSISTêNCIA 
é legitimada para compor o pólo passivo de ação de cobrança de seguro de vida da 
qual foi estipulante.

Isso porque se trata de relação de consumo e, a teor do disposto nos 
arts. 25, § 1º e 34, do CDC, são responsáveis solidários pela reparação do dano o 
fornecedor do serviço e seu preposto ou representante.

Entendimento contrário, aliás, não se coaduna com o princípio norteador 
da elaboração das normas consumeristas que objetivam proteger o consumidor, 
parte hipossuficiente da relação, diante de práticas consideradas abusivas por 
parte dos fornecedores de produtos e serviços.

Dessa forma, a ré/apelada BRB CLUBE DE SEGUROS E ASSISTêNCIA 
deve ser mantida no pólo passivo da demanda.

Por outro lado, há de se reconhecer a procedência do pedido de 
pagamento da importância segurada.

A omissão do segurado quanto à doença preexistente, por si só, 
não caracteriza a má-fé, conforme jurisprudência desta e. Turma Cível (APC 
2004.07.1010474-4, Relator Des. FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado 
em 23/08/2006, DJ 12/09/2006, p. 97).

Em verdade, a empresa que explora plano de seguro não se exime do 
dever de indenizar se deixou de realizar, antes da contratação, exames médicos 
necessários à análise do real estado de saúde do segurado. 

Na hipótese em que a Seguradora aceitou o segurado, não exigindo 
qualquer exame médico e recebendo o prêmio do seguro durante quase cinco anos, 
deve responder, juntamente com a estipuladora, pelo pagamento da indenização, 
com correção monetária desde a data da comunicação do sinistro, que é quando 
se torna devida a obrigação. Nesse sentido: APC 2003.07.1.023782-8, Relator J.J. 
COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, julgado em 13/06/2007, DJ 26/07/2007, 
p. 96. Os juros de mora, por sua vez, são devidos desde a citação.

Por tais razões, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para julgar 
procedente o pedido inicial e condenar as rés/apeladas ao pagamento da 
indenização de seguro de vida, na importância de R$ 45.703,99 (quarenta e cinco 
mil, setecentos e três reais e noventa e nove centavos), atualizada desde a data 
da comunicação do seguro, e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao 
mês desde a citação. Pela sucumbência, condeno as rés/apeladas ao pagamento 
de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
condenação. As rés/apeladas terão o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o 
pagamento, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
devido, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil. 

É como voto. 
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Desa. Vera Andrighi (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Conhecer e dar provimento ao recurso dos autores, unânime.

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2003011074282-4

Apelante - Habra Engenharia Indústria e Comércio Ltda.
Apelados - Impacto Construções Ltda. e outros
Relatora  - Desa. Vera Andrighi
Primeira Turma Cível

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ESPECÍFICA. CLÁU-
SULA COMPROMISSÓRIA. ARBITRAGEM. CONTRATO 
PARTICULAR. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICI-
PAÇÃO. AGRAVO RETIDO. NULIDADE DO PROCESSO. 
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 
DA AMPLA DEFESA. AUDIêNCIA DE CONCILIAÇÃO. 
ART. 7º DA LEI 9.307/1996. 
I - A falta da audiência de conciliação não causou nulidade ao 
processo porque: o ato não é condição de procedibilidade da 
execução de fazer específica, e a ré se manifesta sem disposição 
para acordo.
II - Desnecessária a dilação probatória oral, pois não há contro-
vérsia sobre a validade da cláusula compromissória. A parte-ré 
contesta apenas o procedimento convencionado para a instalação 
do juízo arbitral. Não houve violação aos princípios do devido 
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
III - Demonstradas a recalcitrância de dois dos contratantes para 
instaurar o juízo arbitral; a validade da cláusula compromissória; e a 
legalidade do procedimento convencionado, procede a pretensão de 
instituição da arbitragem, nos termos do art. 7º, da Lei 9.307/96.
IV - Agravo retido e apelação improvidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 1ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Vera Andrighi - Relatora, Lécio 
Resende - Revisor, Flavio Rostirola - Vogal, sob a presidência da Senhora 
Desembargadora Vera Andrighi em proferir a seguinte decisão: conhecer e negar 
provimento, unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 27 de agosto de 2008.
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RELATÓRIO

O relatório é o da r. sentença (fls. 100/7), a seguir transcrito, in verbis:

“IMPACTO CONSTRUÇÕES LTDA. E CIVIL ENGENHA-
RIA LTDA. ajuizaram ação de obrigação de fazer contra HABRA 
ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Alegam 
terem firmado com a ré contrato particular de constituição de socie-
dade em conta de participação, figurando a ré como sócia ostensiva, 
para executarem serviços de reforma a serem feitas no Ministério das 
Relações Exteriores e seus anexos. Afirma que na cláusula décima do 
mencionado contrato ficou estabelecido que as partes decidiriam con-
flitos oriundos do contrato mediante arbitragem. Em janeiro de 2003 
impetraram demanda no TMJTA-DF para dirimir questões pertinentes 
ao contrato, contudo, ainda que intimada, a ré não se prestou a com-
parecer à audiência na qual seria instituído o juízo arbitral, termos em 
que as autoras ajuizaram a presente ação, com base no art. 7º da Lei 
9.307/96. Pedem a citação da ré para que compareça a audiência para 
firmar compromisso arbitral. Não havendo conciliação, seja julgado 
procedente o pedido de obrigação de fazer, nos termos do art. 7º da Lei 
9.307/96, impondo à ré a instituição do juízo arbitral, sendo a escolha 
de seu árbitro feita judicialmente, dentre os componentes do TMJTA-
DF. A condenação da ré nos ônus da sucumbência. Instruíram com 
os documentos de fls. 05/40.
A ré contestou (fls. 52/60). Alega que, nos termos da cláusula contra-
tual, de início seria tentada a solução amigável, o que não aconteceu, 
pois os sócios não se reuniram para tanto. Posteriormente, deveria ser a 
questão ser submetida à arbitragem mediante a nomeação de um único 
árbitro, que seria a última etapa a ser cumprida para solução da con-
trovérsia. Afirma nunca ter-se negado a submeter-se ao procedimento 
de arbitragem, formulando apenas a condição de que as requerentes 
arcassem com os ônus do mesmo. Questiona a legitimidade do tribunal 
de arbitragem. Impugna a escolha de três árbitros, pois segundo alega 
estaria sempre em desvantagem perante as requerentes. No caso de 
procedência do pedido, requer a nomeação de um único árbitro, em vez 
de três, como pretendem as requerentes. Requer a extinção do processo 
em vista da impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista a ausência 
da tentativa de solução amigável. No caso de acolhimento do pedido, 
que seja nomeado um único árbitro, manifestando discordância com 
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o árbitro escolhido pelas autoras e ressalta que a escolha não deverá 
recair sobre nenhum dos integrantes do TMJTA-DF. A condenação 
das autoras nos ônus da sucumbência. Juntou os documentos de fls. 
61/63.
As autoras apresentaram réplica (fls. 68/79).
Instadas as partes a especificarem provas, a ré pediu a produção de 
prova testemunhal, além da juntada de mais documentos. As autoras 
pediram a produção de prova testemunhal. 
Em fl. 87 decidi que o feito teria julgamento antecipado, decisão da 
qual a ré interpôs agravo retido. Ordenado o estabelecimento do con-
traditório, as autoras não se manifestaram.” (fls. 100/2)

A r. sentença rejeitou a preliminar de impossibilidade jurídica do 
pedido, com o fundamento de que a cláusula décima do contrato, que prevê, 
antes da instauração do Juízo Arbitral, a tentativa de composição amigável, não 
é condição para que o procedimento seja levado a efeito. Além disso, o próprio 
ajuizamento da ação cominatória evidencia que as partes não chegaram a uma 
solução amigável.

No mérito, a r. sentença julgou procedente o pedido dos autores, nos 
seguintes termos, in verbis:

“A questão cinge-se à submissão das partes ao procedimento de arbitra-
gem, conforme previsto na cláusula décima do contrato firmado pelas 
mesmas. Não obstante a ré questione a legitimidade do procedimento, 
é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se manifes-
tou no sentido da constitucionalidade do procedimento de arbitragem 
estipulado pela Lei 9.307/96 (...)
É válida, portanto, a estipulação de cláusula de arbitragem no contrato 
firmado pelas partes, mormente porque, no caso, tratam-se de pessoas 
jurídicas e o contrato foi firmado por quem tinha legitimidade para 
representá-las legalmente. 
A cláusula décima estabelece que, não havendo uma solução amigável 
para as divergências ocorridas em razão do cumprimento do contrato, as 
mesmas serão solucionadas mediante arbitragem, conforme prevê a Lei 
9.307/96 e estabelece a forma como o mesmo será levado a efeito. 
Nesses termos, inicialmente, cada sócia deverá indicar um árbitro para 
que, juntos, resolvam a divergência (cláusula 10.2.1). Caso não se alcan-
ce a solução, nesses moldes, a matéria será solucionada por único árbitro a 
ser escolhido de comum acordo por todas as sócias (cláusula 10.2.2).
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Respeitado, portanto, o contrato, as partes devem submeter-se à arbi-
tragem, mediante a escolha, por cada uma das sócias, de um árbitro, 
não importando o número final resultante dessa escolha, desde que 
os eleitos, reunidos, encontrem uma solução para a controvérsia exis-
tente. Superada essa fase, sem que os árbitros escolhidos solucionem 
o problema, é que será escolhido um árbitro em comum acordo pelas 
três sócias.
O presente litígio, porém, reside na obrigação da ré de assumir o 
compromisso arbitral para que seja instalado o procedimento. A esse 
respeito, a Lei 9.307/96 estabelece que, havendo cláusula compro-
missória, como é o caso dos autos, a parte que se negue a cumpri-la 
poderá ser judicialmente compelida a tanto. 
A lei prevê a realização de audiência para que as partes possam en-
gendrar um acordo ou para que seja escolhido judicialmente o árbitro. 
Todavia, em face das próprias disposições contratuais, pode-se verificar 
que pende por parte da ré, além do compromisso arbitral, a escolha do 
árbitro, podendo-se resolver essa pendência mediante simples estipu-
lação de obrigação de fazer, como é postulado na peça inicial, sendo 
procedente o pedido das autoras.
Posto isso, conheço da ação e, no mérito, JULGO PROCEDENTE 
O PEDIDO, tudo para determinar à ré que firme o compromisso 
arbitral para que se instale o procedimento arbitral nos moldes 
do contrato, devendo escolher o árbitro que atuará em seu nome. 
Fixo o prazo de 10 (dez) dias para que se cumpra a obrigação ora 
estipulada, sob pena de multa diária no valor de 1.000,00 (mil 
reais). Custas e honorários pela ré, estes fixados em R$ 600,00 
(seiscentos reais), na forma do art. 20, § 4º, do CPC. Oportuna-
mente, arquive-se.”

HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
interpôs apelação (fls. 120/7), na qual, em preliminar, suscita a apreciação e o 
provimento do agravo retido no sentido de que o processo deve ser declarado nulo 
pois, nos termos do art. 7º da Lei 9.307/96, é obrigatória a realização de audiência 
prévia para lavratura do compromisso arbitral. 

Aduz ainda que, para a solução da lide, fazia-se necessária a colheita 
do depoimento pessoal dos representantes das autoras e a produção de prova 
testemunhal, a fim de que se comprovasse o não cabimento da instauração do 
compromisso arbitral. Alega também violação aos princípios do contraditório e da 
ampla defesa, art. 5º, inc. LV, da CF.
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Requer o conhecimento e o provimento da apelação para que seja 
cassada a r. sentença, a fim de que o procedimento observe o disposto no art. 7º 
da Lei 9.307/96.

Preparo (fl. 128).
As apeladas, IMPACTO CONSTRUÇÕES LTDA. e CIVIL 

ENGENHARIA LTDA., apresentaram contra-razões (fls. 136/41).
É o relatório.

VOTOS

Desa. Vera Andrighi (Relatora) - Conheço da apelação e do agravo 
retido, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. 

Agravo retido

A agravante sustenta a nulidade do processo, alegando violação aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, segundo argumenta, 
não houve audiência preliminar - prevista no art. 7º da Lei de Arbitragem -, 
tampouco ocorreu audiência de instrução, diante da necessária dilação probatória, 
o que levou ao julgamento antecipado da lide.

Preliminar de nulidade do processo - audiência preliminar.

A Lei de Arbitragem, art. 7º, prevê a instauração de procedimento 
específico para o caso de recusa de um dos contratantes de instaurar o juízo arbitral 
convencionado no contrato. O artigo tem o seguinte teor, in verbis:

“Art. 7º Existindo cláusula compromissória e havendo resistência 
quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer 
a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o 
compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim.
§ 1º O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, instruindo 
o pedido com o documento que contiver a cláusula compromissória.
§ 2º Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará, previamente, 
a conciliação acerca do litígio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz 
conduzir as partes à celebração, de comum acordo, do compromisso 
arbitral.
§ 3º Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, 
decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu conteúdo, na própria 
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audiência ou no prazo de dez dias, respeitadas as disposições da 
cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos arts. 10 e 21, 
§ 2º, desta Lei.
§ 4º Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de 
árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo 
nomear árbitro único para a solução do litígio.
§ 5º A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência designada 
para a lavratura do compromisso arbitral, importará a extinção do 
processo sem julgamento de mérito.
§ 6º Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido 
o autor, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, nomeando 
árbitro único.
§ 7º A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compro-
misso arbitral.”

Referido artigo deve ser interpretado em consonância com os demais 
dispositivos previstos na Lei 9.307/96. Em virtude disso, ainda que haja conflito 
entre as partes quanto à instauração do juízo arbitral, o procedimento a ser 
observado, desde que não afronte as demais regras contidas na supracitada Lei, é 
aquele previsto no contrato. É o que dispõe o art. 21, in verbis:

“Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas 
partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de 
um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-
se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, 
regular o procedimento.”

A arbitragem não é instituto novo no ordenamento jurídico brasileiro. 
Sob o regime do Código de Processo Civil “a cláusula arbitral era considerada apenas 
intenção de solucionar conflito por meio da arbitragem e sua inobservância não permitia 
a execução específica da obrigação de fazer, cabendo apenas a possibilidade do lesado 
pleitear eventuais perdas e danos” (REsp 712.566/RJ, Terceira Turma, Rel. Nancy 
Andrighi, DJ 05.09.2005). Com isso, não se viam, na prática, soluções arbitrais, 
e inúmeras disputas que poderiam encontrar outra solução desembocavam no 
Poder Judiciário.

A Lei de Arbitragem pretendeu quebrar este paradigma e criar 
alternativa de solução das controvérsias. Assim, as partes podem, a qualquer 
tempo, convencionar a solução arbitral: seja por meio da cláusula compromissória 
ou de compromisso arbitral. Em qualquer das hipóteses, a convenção arbitral é 
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vinculante e subtrai do Poder Judiciário a prerrogativa de compor a lide (REsp 
606.345/RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha).

No entanto, quando um dos estipulantes não cumpre voluntariamente 
a cláusula, necessária a execução específica, por intermédio do Poder Judiciário, 
art. 7º da Lei de Arbitragem.

Acerca de execução específica da cláusula compromissória, Carlos 
Alberto Carmona é bastante enfático:

“Para que não fracasse completamente a experiência arbitral, as partes 
devem passar pelo Poder Judiciário de forma breve e não traumática, 
de sorte a evitar que o grau de litigiosidade entre elas aumente tanto 
que praticamente inviabilize a solução arbitral, estimulando expedientes 
procrastinatórios e tornando certa e esperada a resistência à decisão 
final dos árbitros” (Arbitragem e Processo. Um comentário à Lei 
9.307/96. São Paulo: Atlas, 2004, p.145).

A ratio legis é solucionar, de forma expedita, aquilo que é acidental ao 
litígio. O que impele as partes à adoção da arbitragem é a rapidez desta solução. 
Assim, o equívoco na condução procedimental, se acolhido, iria de encontro a um 
dos objetivos orientadores da arbitragem.

Por fim, a falta da audiência de conciliação não possui o condão de 
nulificar este processo por duas razões: primeira, a Lei de Arbitragem não 
sanciona a ausência do ato nem o estipula como condição de procedibilidade 
para o processo; segunda, a apelante se manifesta, desde logo, sem disposição para 
fazer acordo, nem mesmo quanto à instalação do juízo arbitral. Desse modo, sua 
conduta de requerer dilação probatória sobre a cláusula compromissória - objeto 
da pretensão - é incompatível com o ambiente conciliatório que se poderia instalar 
no processo. 

Preliminar de nulidade do processo - dilação probatória

Quanto o indeferimento da pretensão de dilação probatória - prova 
testemunhal e juntada de mais documentos - sobre a cláusula compromissória, 
também não se verifica nenhuma nulidade processual. A contestação se limitou 
a questionar o procedimento convencionado. A apelante não concorda com o 
número de árbitros que convencionaram no contrato e não quer repartir os ônus 
decorrentes da arbitragem.

No entanto, essas defesas dispensam qualquer prova testemunhal ou 
outra documental. A validade da cláusula está preservada seja porque as partes 
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admitem a convenção, seja porque o procedimento convencionado não viola 
nenhuma norma da Lei de Arbitragem ou do ordenamento jurídico. 

É importante esclarecer que não há necessidade de reconstruir os fatos 
que acompanharam a constituição da cláusula, porque a insatisfação da apelante 
se limita a resolver o conflito segundo o procedimento que adotaram no contrato, 
e não quanto à resolução por intermédio do juízo arbitral. Aliás, ela declara 
expressamente a vontade de cumprir a cláusula compromissória. Mas requer 
apenas a nomeação de um único árbitro e que as apeladas paguem as despesas, o 
que não está previsto no contrato.

Assim, a dilação probatória requerida no procedimento de execução 
específica da cláusula compromissória não se justifica, pois não houve nenhuma 
alegação que precisasse da prova de outros fatos ou que necessitasse de outro 
documento, além dos existentes nos autos. Também não houve alegação de matéria 
relativa à incompetência, litispendência, novação ou invalidades, portanto não há 
nenhuma nulidade processual nem violação aos princípios da ampla defesa ou do 
contraditório. 

Em conclusão, conheço e nego provimento ao agravo retido.

Mérito

As partes firmaram instrumento particular de constituição de sociedade 
em conta de participação (fls. 13/29). Estipularam, cláusula décima, convenção de 
arbitragem, que tem o seguinte teor, in verbis:

“10.1. As sócias se comprometem a buscar solução amigável para 
eventuais dúvidas e, ou, divergências que possam surgir na execução 
do presente instrumento.
10.1.1. Toda e qualquer divergência relativa ao presente instrumento, 
que não puder ser resolvida no modo previsto nas cláusulas precedentes, 
será decidida por arbitragem, de conformidade com a Lei 9.307, de 23 
de setembro de 1996, observados os seguintes procedimentos:
10.2.1. Cada Sócia indicará um árbitro, de sua livre escolha, para 
que este, juntamente com o árbitro assim indicado pela outra Sócia, 
resolvam a divergência.
10.2.2. Caso os árbitros, indicados na forma do item anterior, não 
consigam chegar a um consenso sobre a matéria a eles submetida, esta 
deverá ser revista por um árbitro a ser indicado de comum acordo por 
todas as Sócias, sendo certo que a decisão desse último árbitro será 
irrecorrível e vinculante para as Sócias.



R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008 141

Jurisprudência

10.2.3. A arbitragem instituída nesta cláusula será realizada com base 
nos princípios gerais de direito.”

As autoras, Impacto Construções Ltda. e Civil Engenharia Ltda., 
ajuizaram a presente ação, na qual postulam o seguinte:

“a) A citação da Requerida para responder aos termos da presente, 
sob pena de revelia e confissão, comparecendo a Requerida à audiência 
designada, para firmar compromisso arbitral.
b) Que, em não havendo conciliação, seja julgado procedente o pedido 
de obrigação de fazer, nos termos do art. 7º, § 7º da Lei 9.307/96, 
impondo a requerida a instituição do Juízo Arbitral, e que a escolha do 
árbitro da Requerida, caso esta não indique, seja feita por V. Ex. na pessoa 
dos integrantes do TMJTA-DF (Tribunal de Mediação e Justiça Arbitral 
do Distrito Federal - lista anexa), em razão da conhecida experiência e 
idoneidade do quadro arbitral.” (fls. 03/4) (grifos nossos)

O ajuste para o uso da arbitragem está perfeitamente adequado 
aos termos do art. 1º da Lei 9.307/96. As partes são capazes, pessoas jurídicas 
devidamente representadas e habilitadas para disporem a cláusula de arbitragem. 
O contrato trata de direito disponível e o pedido foi formulado consoante a 
legislação processual e o previsto na cláusula contratual.

A convenção de arbitragem não implica afronta ao princípio da 
inafastabilidade de apreciação do Poder Judiciário nem ao do devido processo legal, 
previstos no art. 5º, incs. XXXV e LV, da CF/88, pois as partes capazes afastaram, 
validamente, a resolução judicial de controvérsias sobre direitos contratuais 
disponíveis e não houve, no processo, nenhuma imputação de nulidade que 
pudesse invalidar o compromisso.

Observa-se que a contestação apresentou objeções apenas ao 
procedimento convencionado e nada contra a vontade das partes, validamente 
declarada, de resolverem qualquer conflito por meio do juízo arbitral. Portanto, a 
cláusula compromissória não padece de nenhum defeito e, de acordo com a Lei de 
Arbitragem, deve ser integralmente cumprido.

Quanto aos demais fundamentos, com a licença do Exmo. Juiz de 
Direito Robson Barbosa de Azevedo, transcrevo os fundamentos da r. sentença 
para adotá-los como razões de decidir, in verbis:

“O feito está suficientemente instruído e terá julgamento antecipado, 
conforme decidi em fl. 87. Sobre a impossibilidade jurídica do pedido 
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suscitada pela ré, esta o foi com base no que dispõe a cláusula décima 
do contrato, referente à arbitragem, pois segundo suas alegações de-
veria ter-se realizado uma reunião entre as partes interessadas a fim 
de composição amigável do conflito. 
Essa composição amigável, entretanto, não se mostra como condição 
de procedibilidade, tendo em vista que a solução amigável pode ser 
proposta e efetivada até mesmo durante a fase judicial da composição 
do litígio. Nesse caso, há uma cláusula que prevê a arbitragem para 
solução de conflitos, o que também não afasta a solução amigável, ao 
contrário, a estimula. Todavia, também não se mostra como condição 
para que o procedimento arbitral seja levado a efeito, nem que haja 
uma reunião das partes para tanto. Ao que se infere, porém, as partes 
não chegaram a uma solução amigável, tendo em vista o ajuizamento 
da presente ação.
Rejeito, portanto, a argüição de impossibilidade jurídica do pedido.
....................................................................................................
....
A questão cinge-se à submissão das partes ao procedimento de arbitra-
gem, conforme previsto na cláusula décima do contrato firmado pelas 
mesmas. Não obstante a ré questione a legitimidade do procedimento, 
é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se manifes-
tou no sentido da constitucionalidade do procedimento de arbitragem 
estipulado pela Lei 9.307/96, nos termos seguintes:
‘SE-AgR 5206 / EP - ESPANHA AG. REG. NA SENTENÇA 
ESTRANGEIRA Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE 
Julgamento: 12/12/2001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação: 
DJ 30-04-2004 PP-00029 EMENT VOL-02149-06 PP-00958 
EMENTA: 1. Sentença estrangeira: laudo arbitral que dirimiu conflito 
entre duas sociedades comerciais sobre direitos inquestionavelmente dis-
poníveis - a existência e o montante de créditos a título de comissão por 
representação comercial de empresa brasileira no exterior: compromisso 
firmado pela requerida que, neste processo, presta anuência ao pedido de 
homologação: ausência de chancela, na origem, de autoridade judiciária 
ou órgão público equivalente: homologação negada pelo Presidente do 
STF, nos termos da jurisprudência da Corte, então dominante: agravo 
regimental a que se dá provimento,por unanimidade, tendo em vista a 
edição posterior da L. 9.307, de 23.9.96, que dispõe sobre a arbitragem, 
para que, homologado o laudo, valha no Brasil como título executivo 
judicial. 2. Laudo arbitral: homologação: Lei da Arbitragem: controle 
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incidental de constitucionalidade e o papel do STF. A constitucionali-
dade da primeira das inovações da Lei da Arbitragem - a possibilidade 
de execução específica de compromisso arbitral - não constitui, na 
espécie, questão prejudicial da homologação do laudo estrangeiro; a 
essa interessa apenas, como premissa, a extinção, no direito interno, 
da homologação judicial do laudo (arts. 18 e 31), e sua conseqüente 
dispensa, na origem, como requisito de reconhecimento, no Brasil, de 
sentença arbitral estrangeira (art. 35). A completa assimilação, no 
direito interno, da decisão arbitral à decisão judicial, pela nova Lei 
de Arbitragem, já bastaria, a rigor, para autorizar a homologação, 
no Brasil, do laudo arbitral estrangeiro, independentemente de sua 
prévia homologação pela Justiça do país de origem. Ainda que não seja 
essencial à solução do caso concreto, não pode o Tribunal - dado o seu 
papel de ‘guarda da Constituição’ - se furtar a enfrentar o problema 
de constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. MS 20.505, 
Néri). 3. Lei de Arbitragem (L. 9.307/96): constitucionalidade, em 
tese, do juízo arbitral; discussão incidental da constitucionalidade de 
vários dos tópicos da nova lei, especialmente acerca da compatibili-
dade, ou não, entre a execução judicial específica para a solução de 
futuros conflitos da cláusula compromissória e a garantia constitucio-
nal da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário (CF, art. 5º, 
XXXV). Constitucionalidade declarada pelo plenário, considerando 
o Tribunal, por maioria de votos, que a manifestação de vontade da 
parte na cláusula compromissória, quando da celebração do contrato, 
e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte 
recalcitrante em firmar o compromisso não ofendem o artigo 5º, XXXV, 
da CF. Votos vencidos, em parte - incluído o do relator - que entendiam 
inconstitucionais a cláusula compromissória - dada a indeterminação 
de seu objeto - e a possibilidade de a outra parte, havendo resistência 
quanto à instituição da arbitragem, recorrer ao Poder Judiciário para 
compelir a parte recalcitrante a firmar o compromisso, e, conseqüen-
temente, declaravam a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 
9.307/96 (art. 6º, parág. único; 7º e seus parágrafos e, no art. 41, 
das novas redações atribuídas ao art. 267, VII e art. 301, inciso IX 
do C. Pr. Civil; e art. 42), por violação da garantia da universalidade 
da jurisdição do Poder Judiciário. Constitucionalidade - aí por decisão 
unânime, dos dispositivos da Lei de Arbitragem que prescrevem a ir-
recorribilidade (art. 18) e os efeitos de decisão judiciária da sentença 
arbitral (art. 31).’
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É válida, portanto, a estipulação de cláusula de arbitragem no contrato 
firmado pelas partes, mormente porque, no caso, tratam-se de pessoas 
jurídicas e o contrato foi firmado por quem tinha legitimidade para 
representá-las legalmente. 
A cláusula décima estabelece que, não havendo uma solução 
amigável para as divergências ocorridas em razão do cumprimento 
do contrato, as mesmas serão solucionadas mediante arbitragem, 
conforme prevê a Lei 9.307/96 e estabelece a forma como o mesmo 
será levado a efeito. 
Nesses termos, inicialmente, cada sócia deverá indicar um árbitro 
para que, juntos, resolvam a divergência (cláusula 10.2.1). Caso não 
se alcance a solução, nesses moldes, a matéria será solucionada por 
único árbitro a ser escolhido de comum acordo por todas as sócias 
(cláusula 10.2.2).
Respeitado, portanto, o contrato, as partes devem submeter-se à arbitra-
gem, mediante a escolha, por cada uma das sócias, de um árbitro, não 
importando o número final resultante dessa escolha, desde que os eleitos, 
reunidos, encontrem uma solução para a controvérsia existente. Superada 
essa fase, sem que os árbitros escolhidos solucionem o problema, é que 
será escolhido um árbitro em comum acordo pelas três sócias.
O presente litígio, porém, reside na obrigação da ré de assumir o 
compromisso arbitral para que seja instalado o procedimento. A esse 
respeito, a Lei 9.307/96 estabelece que, havendo cláusula compro-
missória, como é o caso dos autos, a parte que se negue a cumpri-la 
poderá ser judicialmente compelida a tanto. 
A lei prevê a realização de audiência para que as partes possam en-
gendrar um acordo ou para que seja escolhido judicialmente o árbitro. 
Todavia, em face das próprias disposições contratuais, pode-se verificar 
que pende por parte da ré, além do compromisso arbitral, a escolha do 
árbitro, podendo-se resolver essa pendência mediante simples estipu-
lação de obrigação de fazer, como é postulado na peça inicial, sendo 
procedente o pedido das autoras.” (fls. 102/6)

Isso posto, conheço do agravo retido e da apelação. Nego provimento 
a ambos.

É o voto.

Des. Lécio Resende (Revisor) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do recurso.
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Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por IMPACTO 
CONSTRUÇÕES LTDA. e CIVIL ENGENHARIA LTDA. em desfavor de 
HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. requerendo a 
imposição à instituição do juízo arbitral.

Na r. sentença de fls. 100/107, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, Dr. Robson Barbosa 
de Azevedo, julgou procedente o pedido para determinar à ré que firme o 
compromisso arbitral para que se instale o procedimento arbitral nos moldes 
do contrato, devendo escolher o árbitro que atuará em seu nome, fixando o 
prazo de 10 (dez) dias para que se cumpra a obrigação, sob pena de multa 
diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como condenou a ré ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 
R$ 600,00 (seiscentos reais).

Irresignada, apela a ré. (fls. 120/127).
Preliminarmente, conheço do agravo retido interposto contra a decisão 

que indeferiu o pedido de prova testemunhal.
É certo que a produção de provas constitui direito subjetivo da parte, 

a comportar temperamento a critério da prudente discrição do magistrado que 
preside o feito, com base em fundamentado juízo de valor acerca de sua utilidade 
e necessidade de modo a resultar a operação no equilíbrio entre a celeridade 
desejável e a segurança indispensável na realização da Justiça.

No caso dos autos, embora requerido pela parte a produção de prova 
testemunhal (fl. 83), entendeu, acertadamente, o magistrado a quo, estarem 
presentes nos autos provas suficientes para a resolução da demanda (fl. 87).

Nessa esteira, confira-se o seguinte julgado deste eg. Tribunal:

(...) 1. NÃO CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFE-
SA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUANDO 
OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL SÃO 
SUFICIENTES À CONVICÇÃO DO JUIZ. 2. SENDO O DES-
TINATÁRIO FINAL DAS PROVAS, NADA IMPEDE QUE O 
JUIZ AS VALORE DE MODO DIVERSO DO PRETENDIDO 
PELA PARTE, MÁXIME DIANTE DO PRINCÍPIO DA LIVRE 
APRECIAÇÃO DAS PROVAS. (...) (APC 20010110423750; 
Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, 02/06/2005)

Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou se de direito 
e de fato, não houver a necessidade de produção de provas em audiência, estando, 
portanto, o processo maduro para o seu julgamento, e sendo despicienda, como 
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no caso dos autos, qualquer outra prova para o deslinde da controvérsia, cabe ao 
julgador o dever de proferir sentença.

Nego, pois, provimento ao agravo retido.
No mérito, não merece prosperar o inconformismo da apelante.
A arbitragem, conforme previsto Lei nº 9.307/96, consiste em método 

de solução de conflitos, no qual buscam os litigantes solucionar pendências através 
de uma solução imposta por um terceiro, ficando antecipadamente obrigados a 
respeitar o resultado.

No contrato, conforme se verifica à fl. 28, ficou pactuado que: 

“10.1 As Sócias se comprometem a buscar solução para eventuais 
dúvidas e, ou, divergências que possam surgir na execução do 
presente instrumento.
10.1.1 Toda e qualquer divergência relativa ao presente Instru-
mento, que não puder ser resolvida no modo previsto nas cláusulas 
precedentes, será decidida por arbitragem, de conformidade com 
a Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, observados os seguintes 
procedimentos:
10.2.1 Cada Sócia indicará um árbitro, de sua livre escolha, para 
que este, juntamente com o árbitro assim indicado pela outra 
Sócia, resolvam a divergência.
10.2.2 Caso os árbitros, indicados na forma do item anterior, não 
consigam chegar a um consenso sobre a matéria a eles submetida, 
esta deverá ser revista por um árbitro a ser indicado de comum 
acordo por todas as Sócias, sendo certo que a decisão deste último 
árbitro será irrecorrível e vinculante para as Sócias.
10.2.3 A arbitragem instituída nesta cláusula será realizada com 
base nos princípios gerais de direito.”

Tem-se, pois, que as sócias estipularam que, não havendo uma solução 
amigável para as divergências decorrentes do cumprimento do contrato, serão elas 
solucionadas mediante arbitragem.

Conforme bem assinalado pelo MM. Juiz sentenciante: “O presente 
litígio, porém, reside na obrigação da ré de assumir o compromisso arbitral para 
que seja instalado o procedimento. A esse respeito, a Lei 9.307/96 estabelece que, 
havendo cláusula compromissória, como é o caso dos autos, a parte que se negue a 
cumpri-la poderá ser judicialmente compelida para tanto. A lei prevê a realização 
de audiência para que as partes possam engendrar um acordo ou para que seja 
escolhido judicialmente o árbitro. Todavia, em face das próprias disposições 
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contratuais, a escolha do árbitro, podendo-se resolver a pendência mediante 
simples estipulação de obrigação de fazer, como é postulado na peça inicial, sendo 
procedente o pedido das autoras”.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É o meu voto.

Des. Flavio Rostirola (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Conhecer e negar provimento, unânime.

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004015004987-6

Apelantes - João Carlos Luiz Vaz Marques Lezíria e outro
Apelada - Adelina Aparecida Sesconetto Borges
Relator - Des. Roberval Casemiro Belinati
Primeira Turma Cível

EMENTA

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 
TRATAMENTO DE CELULITE. COMPLICAÇÕES. APA-
RECIMENTO DE MANCHAS NO CORPO. INFECÇÃO. 
IMPERÍCIA E NEGLIGêNCIA DO MÉDICO E DA CLÍNICA. 
DANO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 
DA CLÍNICA. DEVER DE INDENIZAR. SOLIDARIEDADE. 
VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. AUSêNCIA DE COM-
PROVAÇÃO DA TRANSFERêNCIA DA PESSOA JURÍDICA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. QUESITOS 
NÃO RESPONDIDOS NA PERÍCIA. AUSêNCIA DE PRE-
JUÍZO PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. É válida a citação da pessoa que consta na documentação 
como sendo a proprietária da Clínica Médica. A alegação de 
que a Clínica foi transferida para outra pessoa não pode ser 
considerada para o fim de determinar-se que essa outra pessoa 
seja citada para a ação, porque não há nos autos qualquer com-
provação de que foi efetivada a transferência das cotas sociais 
da Clínica Médica.
2. Não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa, 
em razão da ausência de resposta a quesitos apresentados pela ré, 
se o julgamento da demanda foi realizado com base nas respostas 
aos quesitos formulados pela autora e nas provas produzidas no 
processo principal. Ou seja, sem qualquer prejuízo às partes, é 
inexistente o alegado cerceamento de defesa.
3. A responsabilidade civil é objetiva da Clínica Médica que 
realizou o tratamento da celulite da autora, causando-lhe os 
danos descritos na petição inicial. A responsabilidade do médico 
restou configurada por sua imperícia e negligência na execução 
do tratamento.
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4. Embora o tratamento da celulite tenha natureza estética, 
traduzindo obrigação de resultado, a causa de pedir do pedido 
de indenização por dano material e moral não é o fato de o tra-
tamento não ter alcançado o resultado esperado, mas sim o dano 
resultante do tratamento. Mesmo sendo a hipótese de responsa-
bilidade objetiva, a culpa do médico restou demonstrada em não 
ter realizado exames mais detalhados na autora para averiguar se 
ela teria alguma reação adversa ao tratamento, não ter acompa-
nhado pessoalmente as aplicações ministradas à autora e não ter 
averiguado com cautela a sua condição de diabética. Deve, pois, 
o médico, responder solidariamente com a Clínica Médica pelos 
danos material e moral causados à autora.
5. Recurso conhecido, mas não provido, mantendo-se incólume 
a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, con-
denando os réus, o médico e a Clínica Médica a pagarem, solida-
riamente, à autora indenização por danos materiais, consistentes 
nas despesas de tratamento, incluindo a viagem a Campinas/
SP para tratamento médico, e gastos com despesas cartorárias e 
com as fotos que inseriu no procedimento cautelar de produção 
antecipada de provas, sujeitos os valores a correção monetária a 
partir dos respectivos desembolsos e juros de mora simples de 6% 
(seis por cento) ao ano, estes a partir da citação; e indenização 
por dano moral no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), que 
deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora de 6% (seis por 
cento) ao ano a partir da publicação da sentença. 

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da Primeira Turma Cível 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Roberval Casemiro 
Belinati - Relator, Nilsoni de Freitas - Revisora e Flavio Rostirola - Vogal, sob a 
presidência da Senhora Desembargadora Vera Andrighi, em negar provimento ao 
recurso. Unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 26 de março de 2008.

RELATÓRIO

ADELINA APARECIDA SESCONETTO BORGES ajuizou Ação 
de Conhecimento em desfavor de JOAO CARLOS LUIZ VAZ MARQUES 
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LEZÍRIA e CLÍNICA VITA CENTER LTDA., postulando indenização por 
danos morais e materiais, ao argumento de que:

“Aos 30 de outubro de 1991, atraída por anúncios publicados no 
Correio Braziliense, a Autora consultou-se com o Dr. João Carlos 
Luiz na Clínica Vita Center Ltda., com o propósito de solucionar o 
problema de celulite em suas coxas e glúteos.
Nessa consulta, o Dr. João Carlos Luiz, sem se importar para o fato de 
que a Autora era diabética, indagado sobre a possibilidade da doença 
impedir ou prejudicar o tratamento, afirmou-lhe que tal circunstância 
em nada impediria ou afetaria o tratamento, e sem requerer qualquer 
exame prévio, receitou-lhe 10 (dez) aplicações de laserterapia e 10 
(dez) aplicações de mesoterapia, as quais foram pagas de imediato, 
com recibo emitido em nome do marido da Autora.
A autora foi entregue aos cuidados de Márcia Gomes e Adriana Pires 
de Almeida Silva Souto, empregadas da Clínica Vita Center Ltda., 
encarregadas, respectivamente, das aplicações de laserterapia e de 
mesoterapia e que trabalhavam sob a orientação do Dr. João Carlos 
Luiz. A autora foi levada a acreditar que referidas empregadas eram 
especializadas no exercício das funções que lhes foram designadas. 
Porém, mais tarde, a autora veio a saber que as mesmas não tinham 
qualquer habilitação profissional para tanto.
As aplicações findaram em 20 de dezembro/91, quando a autora co-
meçou a notar que no local das mesmas estavam aparecendo manchas 
vermelhas.
Somente então a autora conseguiu entrar em contato com o Dr. João 
Carlos Luiz, o qual, indagado, sobre as manchas, respondeu que era 
uma reação do tratamento e desapareceriam em dez ou quinze dias.
Entretanto, tal não ocorreu. As manchas viraram feridas e estas 
infeccionaram, produzindo muito pus.
Novamente consultado sobre o problema, o Dr. João Carlos Luiz disse 
à autora que a mesma teria duas opções: ou tomar o medicamento 
“penicilina G-potássio”, na concentração de um milhão e duzentas mil 
unidades ou ainda tentar espremer as feridas.
Desesperada, pois, apareciam diariamente manchas em suas cochas, 
manchas que viravam dolorosos caroços purulentos e estouravam a 
seguir, deixando marcas, a autora foi se consultar no HRAN, onde foi 
constatado que estava passando por um processo inflamatório crônico 
granulamatoso, do tipo corpo estranho. Tais informações também 
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foram diagnosticadas pelo dermatologista da autora, o qual afirmou 
que poderiam ficar atrofias nas áreas dos abcessos.
Assim, somente restou à autora tentar novo tratamento com um infec-
tologista de Campinas/SP, médico especialista no assunto.
Todavia, antes do início do tratamento, buscando deixar comprovadas 
as lesões causadas pelo “tratamento estético”, a autora procurou a 10ª 
Delegacia de Polícia - que a encaminhou ao Instituto Médico Legal 
para a realização de exames e instaurou inquérito contra o Dr. João 
Carlos Luiz.”

A ação de conhecimento foi precedida de ação cautelar de produção 
antecipada de prova nº 7357/92, onde foi produzido laudo pericial.

O douto Juízo a quo julgou o pedido procedente, ao fundamento de que 
“as graves conseqüências sofridas pela autora são incontestáveis e não necessitam 
de prova, uma vez configuradas e havidas como decorrência de falha na prestação 
dos serviços pelos réus, apresentando um horrível quadro de infecção e de seqüelas 
consistentes em feridas e manchas por toda a extensão de sua região glútea e de 
coxas, com excreção de material purulento, o que seguramente lhe causou grande 
sofrimento físico, enormes transtornos em seu modo de vida e incrível sofrimento 
psicológico”. E condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização 
por dano material, consistente nas despesas de tratamento, incluindo a viagem a 
Campinas/SP para tratamento médico, e gastos com despesas cartorárias e com as 
fotos que inseriu no procedimento cautelar de antecipação de provas, e indenização 
por dano moral, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) (fls. 337/351).

Recorrem os réus, alegando cerceamento de defesa, no momento da 
produção antecipada de provas, porque o perito do Juízo não respondeu aos 
quesitos apresentados pelos réus, bem como não houve intimação do assistente 
técnico indicado. Entendem que deve ser elaborada nova perícia para verificar se a 
deformidade alegada pela autora é permanente ou de difícil reparação. Sustentam 
que não há prova de falha na prestação do serviço, e que a obrigação dos réus é 
de meio, por consistir em tratamento médico, não obrigação de resultado. Pedem 
a nulidade dos atos praticados na ação cautelar, em razão do cerceamento de 
defesa e, no mérito, a improcedência do pedido formulado na ação principal (fls. 
353/360).

Em sede de contra-razões, a autora defende a manutenção da r. sentença, 
argumentando que a alegação de cerceamento de defesa é extemporânea, e deveria 
ter sido feita nos autos da ação cautelar (fls. 365/386).

Preparo regular à fl. 361.
É o relatório.
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VOTOS

Des. Roberval Casemiro Belinati (Relator) - Conheço do recurso, eis 
que presentes os pressupostos de admissibilidade. 

Conforme ficou anotado no relatório, ADELINA APARECIDA SES-
CONETTO BORGES ajuizou Ação de Conhecimento em desfavor de JOÃO 
CARLOS LUIZ VAZ MARQUES LEZÍRIA e CLÍNICA VITA CENTER LTDA., 
postulando indenização por danos morais e materiais, em razão dos seguintes 
fatos:

“Aos 30 de outubro de 1991, atraída por anúncios publicados no 
Correio Braziliense, a Autora consultou-se com o Dr. João Carlos 
Luiz na Clínica Vita Center Ltda., com o propósito de solucionar o 
problema de celulite em suas coxas e glúteos.
Nessa consulta, o Dr. João Carlos Luiz, sem se importar para o fato de 
que a Autora era diabética, indagado sobre a possibilidade da doença 
impedir ou prejudicar o tratamento, afirmou-lhe que tal circunstância 
em nada impediria ou afetaria o tratamento, e sem requerer qualquer 
exame prévio, receitou-lhe 10 (dez) aplicações de laserterapia e 10 
(dez) aplicações de mesoterapia, as quais foram pagas de imediato, 
com recibo emitido em nome do marido da Autora.
A autora foi entregue aos cuidados de Márcia Gomes e Adriana Pires 
de Almeida Silva Souto, empregadas da Clínica Vita Center Ltda., 
encarregadas, respectivamente, das aplicações de laserterapia e de 
mesoterapia e que trabalhavam sob a orientação do Dr. João Carlos 
Luiz. A autora foi levada a acreditar que referidas empregadas eram 
especializadas no exercício das funções que lhes foram designadas. 
Porém, mais tarde, a autora veio a saber que as mesmas não tinham 
qualquer habilitação profissional para tanto.
As aplicações findaram em 20 de dezembro/91, quando a autora co-
meçou a notar que no local das mesmas estavam aparecendo manchas 
vermelhas.
Somente então a autora conseguiu entrar em contato com o Dr. João 
Carlos Luiz, o qual, indagado, sobre as manchas, respondeu que era 
uma reação do tratamento e desapareceriam em dez ou quinze dias.
Entretanto, tal não ocorreu. As manchas viraram feridas e estas 
infeccionaram, produzindo muito pus.
Novamente consultado sobre o problema, o Dr. João Carlos Luiz disse 
à autora que a mesma teria duas opções: ou tomar o medicamento 
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“penicilina G-potássio”, na concentração de um milhão e duzentas mil 
unidades ou ainda tentar espremer as feridas.
Desesperada, pois, apareciam diariamente manchas em suas cochas, 
manchas que viravam dolorosos caroços purulentos e estouravam a 
seguir, deixando marcas, a autora foi se consultar no HRAN, onde foi 
constatado que estava passando por um processo inflamatório crônico 
granulamatoso, do tipo corpo estranho. Tais informações também 
foram diagnosticadas pelo dermatologista da autora, o qual afirmou 
que poderiam ficar atrofias nas áreas dos abcessos.
Assim, somente restou à autora tentar novo tratamento com um infec-
tologista de Campinas/SP, médico especialista no assunto.
Todavia, antes do início do tratamento, buscando deixar comprovadas 
as lesões causadas pelo “tratamento estético”, a autora procurou a 10ª 
Delegacia de Polícia - que a encaminhou ao Instituto Médico Legal 
para a realização de exames e instaurou inquérito contra o Dr. João 
Carlos Luiz.”

A ação de conhecimento foi precedida da ação cautelar de produção 
antecipada de prova nº 7357/92, onde foi produzido laudo pericial.

O douto Juízo a quo julgou o pedido procedente, ao fundamento de que 
“as graves conseqüências sofridas pela autora são incontestáveis e não necessitam 
de prova, uma vez configuradas e havidas como decorrência de falha na prestação 
dos serviços pelos réus, apresentando um horrível quadro de infecção e de seqüelas 
consistentes em feridas e manchas por toda a extensão de sua região glútea e de 
coxas, com excreção de material purulento, o que seguramente lhe causou grande 
sofrimento físico, enormes transtornos em seu modo de vida e incrível sofrimento 
psicológico”. E condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização 
por dano material, consistente nas despesas de tratamento, incluindo a viagem a 
Campinas/SP para tratamento médico, e gastos com despesas cartorárias e com as 
fotos que inseriu no procedimento cautelar de antecipação de provas, e indenização 
por dano moral, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) (fls. 337/351).

Recorrem os réus, alegando cerceamento de defesa, no momento da 
produção antecipada de provas, porque o perito do Juízo não respondeu aos 
quesitos apresentados pelos réus, bem como não houve intimação do assistente 
técnico indicado. Entendem que deve ser elaborada nova perícia para verificar 
se a deformidade alegada pela autora é permanente ou de difícil reparação. 
Sustentam que não há prova de falha na prestação do serviço, e que a obri-
gação dos réus é de meio, por consistir em tratamento médico, não obrigação 
de resultado. Pedem a nulidade dos atos praticados na ação cautelar, em razão 
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do cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência do pedido na ação 
principal (fls. 353/360).

Em sede de contra-razões, a autora defende a manutenção da r. sentença, 
argumentando que a alegação de cerceamento de defesa é extemporânea, e deveria 
ter sido feita nos autos da ação cautelar (fls. 365/386).

REPRESENTAÇÃO LEGAL DA SEGUNDA RÉ - CLÍNICA VITA 
CENTER LTDA.

De início, cabe tecer algumas considerações sobre a representação legal 
da segunda apelante, de forma a afastar qualquer alegação de nulidade do seu ato 
citatório.

A Clínica Vita Center Ltda. não foi citada pessoalmente, comparecendo 
espontaneamente às fls. 248/263, quando apresentou contestação em conjunto com 
o primeiro apelante João Carlos Luiz Vaz Marques Lezíria. 

Nessa oportunidade, o primeiro apelante esclareceu que a clínica não 
mais lhe pertencia, “sendo por este repassada para o Dr. Carlos Alberto Beda dos Reis 
e família. Com sua morte, porém, em 24 de novembro de 1997, assumiu a mesma a 
sua esposa Marily Figueira dos Reis, a qual, desta forma, como representante da 2ª Ré, 
constituiu o seu patrono”.

Nos autos, contudo, não foi juntada qualquer prova acerca da transfe-
rência de propriedade da Clínica para a pessoa de Carlos Alberto Beda dos Reis. 
Os apelantes foram intimados, através do advogado constituído, para regularizarem 
a situação, comprovando a transferência da Clínica e a qualidade da Srª Marily 
Figueira dos Reis como representante legal da Clínica, contudo, não atenderam à 
determinação judicial (fls. 332/335, 393, 396). Tentou-se também a intimação da 
Srª Marily Figueira dos Reis no endereço por ela fornecido nos autos (fl. 266), o 
qual revelou-se desatualizado (fl. 437).

Embora o douto Julgador tenha entendido que há nos autos elementos 
suficientes para levar à conclusão de que a Srª Marily Figueira dos Reis é represen-
tante legal da Clínica, não coaduno com este entendimento porque não foi juntado 
documento comprobatório da transferência da propriedade da Clínica do primeiro 
apelante para o seu falecido marido. 

Na ausência deste documento, a notícia da transferência não passa de 
simples alegação, permanecendo, até prova em contrário, a representação legal da 
Clínica em nome do primeiro apelante. 

Assim, como o primeiro apelante foi regularmente citado (fl. 239), tanto 
na ação cautelar de produção antecipada de provas, como na presente ação, há que 
se considerar validamente citada a segunda apelante - pessoa jurídica - nas duas 
ações, em nada prejudicando a sua defesa.
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CERCEAMENTO DE DEFESA
Em preliminar, alegam os apelantes que a prova produzida na cautelar de 

antecipação de provas não merece ser considerada, porque naqueles autos houve 
cerceamento de defesa, uma vez que os quesitos formulados pelos réus não foram 
respondidos pela perita do Juízo, e o seu assistente técnico não foi validamente 
intimado para se manifestar sobre o laudo pericial.

Embora o cerceamento de defesa alegado pela parte referir-se à ação 
cautelar, por ser matéria de ordem pública e por referir-se à prova produzida para 
a formação do convencimento do Julgador no processo principal, não há que se 
falar em preclusão.

De fato, a perita do Juízo elaborou o laudo pericial, respondendo unica-
mente aos quesitos apresentados pela apelada (fls. 34/36).

Tenho, contudo, que não resta caracterizado o alegado cerceamento de 
defesa. A uma, porque a prova produzida na cautelar não vincula o magistrado no 
processo principal, devendo ser analisada diante do contexto de todas as provas 
colacionadas aos autos. A duas, porque a valoração da prova cabe ao Juiz da ação 
principal. A três, porque a prova foi submetida ao contraditório, na medida em que 
o apelante foi intimado do laudo pericial, mas nada requereu (fl. 46/47, 48/49), 
conforme atesta a certidão de fl. 49, deixando, inclusive, de cientificar o seu assis-
tente técnico, não encontrado pelo Oficial de Justiça (fl. 146/verso), dando lugar 
à homologação do laudo pericial.

Outrossim, bem destacou o douto Julgador:

“Em sede de procedimento cautelar de produção antecipada de prova, 
a sentença que o Juiz profere tem natureza apenas homologatória, 
referindo-se tão-somente ao reconhecimento da eficácia dos elementos 
coligidos, para produzir efeitos inerentes à condição de prova pericial. 
Segundo abalizada doutrina, “não há qualquer declaração sobre sua 
veracidade e suas conseqüências sobre a lide. Não são ações declarató-
rias e não fazem coisa julgada material. Apenas há documentação dos 
fatos. E nesse sentido merece acolhida a lição de Pontes de Miranda, que 
considera essa espécie de ação como constitutiva por pré-constituir pro-
va judicial para os interessados”, sendo certo que não há transformação 
da natureza da prova oral ou pericial produzida, transformando-as em 
documental, mas sim permanecendo sua natureza, ou seja, os depoi-
mentos continuarão a ser prova oral e o exame manterá sua natureza 
de prova pericial, valendo de resto as regras gerais para a apreciação 
da prova, adotando o nosso Código o sistema da persuasão racional 
do Juiz, em que o Julgador analisa livremente as provas, mas sempre 
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com a fundamentação exigida em nível constitucional. Isso tudo para 
dizer que não haverá hierarquia de provas neste julgamento e nem 
terá a perícia levada a cabo no procedimento cautelar de apreciação 
de prova valor de verdade absoluta, sendo apenas e tão-somente mais 
um elemento de prova.”

Afasto, pois, a alegação de cerceamento de defesa.

MÉRITO
No mérito, tenho que a r. sentença mostra-se irrepreensível, tendo o 

douto Julgador examinado com retidão os fatos, cujos fundamentos adoto como 
razão de decidir:

“Primeiramente, apesar da possibilidade de responsabilização solidária 
dos réus, ex vi do disposto no art. 25, §1º, da Lei nº 8.078/90, a análise 
do caso deve ser individualizada para cada um dos ocupantes do pólo 
passivo, por serem de naturezas diversas suas responsabilidades, sendo 
objetiva a responsabilidade da Clínica Vita Center Ltda. (art. 14, 
caput), somente podendo ser elidida pela ocorrência das excludentes 
legais previstas nos incisos I e II, do §3º, do art. 14 (inexistência de 
defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), 
ou pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, segundo construção 
doutrinária e jurisprudencial; enquanto a responsabilidade do médico 
réu, na qualidade de profissional liberal, será apurada mediante veri-
ficação de culpa (art. 14, §4º), portanto, de natureza subjetiva.
Analisando os fatos, observo que, no seu depoimento em inquérito 
policial (fls. 39/40), instaurado na 10ª Delegacia de Polícia de Brasília/
DF, o réu declarou reconhecer três vítimas, dentre elas a autora, como 
tendo sido suas pacientes, admitindo também que os fatos de que estava 
sendo responsabilizado provavelmente decorreram de contaminação 
do aparelho utilizado na aplicação do produto químico utilizado no 
tratamento, sem descartar a possibilidade de que o próprio produto 
químico estivesse contaminado, mas dizendo ter estranhado o ocorrido 
com as pacientes, em virtude da segurança que o aparelho, denominado 
Vita Jet, apresentava para uso nessas situações e similares; que seu 
aparelho apresentou um defeito há cerca de sete ou oito meses atrás, 
tendo sido consertado pelo seu próprio fabricante, na cidade do Rio de 
Janeiro, afirmando que os fatos danosos somente vieram a ocorrer após 
referidos reparos. Reconheceu também ter tomado conhecimento dos 
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processos infecciosos que acometeram suas pacientes, nas regiões onde 
foram feitas as aplicações, tendo lhes recomendado tratamento com 
antibióticos e assistência com dermatologista de sua confiança. Disse 
ainda que o tratamento não seria recomendado a pacientes diabéticos 
e nem poderia ser aplicado sem a devida assepsia.
Vê-se assim que o médico réu reconheceu as pacientes, o tratamento 
ministrado àquelas nas dependências da clínica ré e ainda os proble-
mas de saúde que as suas pacientes experimentaram, admitindo a 
possibilidade de problemas no aparelho utilizado nas aplicações ou 
contaminação da própria substância química utilizada no tratamento, 
de nome Thiomucase. Em assim sendo, não pode agora negar esses 
fatos e exigir prova de apresentação da receita médica, mesmo porque 
os documentos de prescrição do tratamento e recibo, como a assinatura 
da paciente, ora autora, contém a expressão “Direção Médica: Dr. João 
Carlos Luiz”, o que encerra a discussão a esse respeito.
Continuando a análise dos autos, vejo que no primeiro exame de corpo 
de delito realizado no Instituto Médico Legal para verificação da ocor-
rência de lesões corporais, realizado em 04.02.1992 (fls. 33 e verso), 
foram constatadas “numerosas lesões nodulares e em placas, violáceas 
e vinhosas, com sinais inflamatórios, variando de um centímetro a sete 
centímetros de diâmetro, disseminadas pelas coxas em todas suas faces 
e nas regiões glúteas”, que evoluíram para lesões dermatológicas, tendo 
os médicos peritos concluído por deformidade permanente, no último 
laudo realizado, em 31 de agosto de 1993 (fls. 38 e verso).
A seu turno, as fotografias juntadas às fls. 12/17 do processo cautelar 
são contundentes e demonstram inquestionavelmente a natureza grave 
das lesões, ficando claro serem resultado de processo infeccioso, o que 
com absoluta certeza deve causar grande sofrimento à vítima, restando 
também evidente, em face das demais provas já analisadas, que tais 
lesões foram resultado direto do tratamento realizado como os réus.
O laudo de Biópsia realizado pela então Fundação Hospitalar do 
Distrito Federal, juntado à fl. 27, muito embora não tenha indicado 
a região anatômica de onde foi retirado o fragmento de pele para 
biópsia, evidentemente somente poderia ser referia às partes atingidas 
pelo tratamento, uma vez que a autora não apresentava mas nenhum 
processo inflamatório ou de lesões, senão nas regiões das coxas e 
glúteos, conforme laudo do IML, razão pela qual tem sim valor de 
prova e diagnostica processo inflamatório crônico granulomatoso tipo 
corpo estranho, indicando a reação do organismo a substâncias tóxicas 
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oriundas do aparelho e/ou do produto utilizado no tratamento a que 
se submeteu a autora.
Por fim, no laudo pericial produzido nos autos do processo cautelar de 
produção antecipada de prova pericial, também conhecido como vistoria 
ad perpetuam rei memoriam, a ilustre perita concluiu pela triste 
situação, apresentando múltiplos focos de material necrótico-purulento, 
aptos a constituir meio de cultura adequada para o desenvolvimento de 
colônias de micro-organismos oportunistas, capazes de causar infecção 
generalizada, apresentando ainda quadro cutâneo antiestético de difícil, 
senão impossível reparação (fls. 34/36), deixando estreme de dúvida a 
culpa do médico e da clínica que dirigia na eclosão do evento danoso, 
cujas marcas poderão permanecer para sempre no corpo e na mente 
da vítima, não tendo a falta de resposta aos quesitos do requerido 
qualquer influência em um quadro clínico evidente, haja vista que 
versam basicamente sobre a idoneidade do tratamento ministrado e 
da capacidade profissional dos prestadores do serviço, o que não se 
discute, mas sim as conseqüências geradas por defeito na prestação 
dos serviços, com contaminação da paciente, fato que não pode ser 
negado, de igual forma não sendo válido o argumento de que, pelo 
fato das erupções terem ocorrido somente cinqüenta dias após o início 
do tratamento, no entendimento do médico réu, pois que as infecções 
ocorreram, não importando se foram decorrentes da primeira ou de 
qualquer das aplicações subseqüentes.
Em conclusão, provadas se encontra a culpa do primeiro réu no 
tratamento de sua paciente, tendo agido com imperícia ao ministrar 
o tratamento estético defeituoso ou negligência ao não providenciar 
atendimento adequado após caracterizado o quadro infeccioso em sua 
paciente, bem como o nexo causal entre o tratamento e a conseqüente 
infecção nas regiões de aplicação do produto utilizado para o combate 
à celulite, o que resulta na sua responsabilidade civil em indenizar 
a vítima pelos danos materiais e morais pertinentes; e também resta 
caracterizada a responsabilidade objetiva da segunda ré em virtude 
do nexo causal entre o tratamento dispensado nas suas dependências 
e as infecções que a vítima sofreu, não concreção de nenhuma das 
hipóteses legais e doutrinárias excludentes de sua responsabilidade, o 
que lhe torna titular da obrigação de indenização.
Observe-se que aqui não se está tratando de discussão sobre a 
natureza da obrigação dos réus, se de meio ou de fim, em face da 
natureza estética do tratamento, haja vista que a autora requer in-
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denização pelas graves conseqüências que experimentou pela falha 
na prestação do serviço médico e não sobre o desaparecimento ou 
não das celulites.”

Cabe registrar ainda que a ausência de resposta aos quesitos formulados 
pelo apelante na ação cautelar não prejudicou a elucidação dos fatos, sendo o con-
teúdo da prova pericial suficiente ao julgamento da ação, analisada em conjunto 
com as demais provas produzidas, e que foram devidamente valoradas pelo ilustre 
Julgador.

Tenho, pois, que restaram devidamente demonstrados o dano experimen-
tado pela apelada e o nexo causal com o tratamento que ela fez na Clínica, sob os 
cuidados do primeiro apelante. 

Ressalte-se, ainda, que o tratamento a que se submeteu a apelada tem 
natureza estética, na medida em que tinha por objetivo solucionar os problemas 
de celulite, traduzindo-se, portanto, em obrigação de resultado, hipótese em que 
a responsabilidade civil é objetiva.

A propósito:

“NA HIPÓTESE DE CIRURGIA ESTÉTICA, A SITUAÇÃO É 
OUTRA, BUSCANDO O PACIENTE MELHORAR AS CON-
DIÇÕES DA APARÊNCIA FÍSICA, COMPROMETENDO-SE 
O CIRURGIÃO A PRODUZIR O RESULTADO PRETENDI-
DO.” (APC nº 19990110286579, 5ª Turma Cível, Relatora 
Desembargadora Haydevalda Sampaio).
“O contrato que objetiva prestação de serviço médico de natureza 
estética, em que o devedor se obriga a alcançar o fim pretendido 
pela parte contratante, importa em obrigação de resultado, que deve 
ser alcançado sob pena de se arcar com a responsabilidade pelo seu 
descumprimento.” (APC nº 899396, 2ª Turma Cível, Relatora 
Desembargadora Aparecida Fernandes).

A apelada persegue indenização por dano moral e material não em 
razão do tratamento estético não ter alcançado o resultado esperado, mas em 
razão do dano estético resultante do tratamento, e devidamente demonstrado 
nos autos.

De todo modo, a culpa do médico restou devidamente delineada pelas 
provas produzidas, na medida em que agiu com imperícia e negligência, em não 
realizar exames mais detalhados na apelada para averiguar se a mesma não teria 
nenhuma reação adversa ao tratamento. 
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Acrescente-se que o réu reconheceu no interrogatório prestado na 
Delegacia de Polícia que a aplicação do produto químico na autora não foi feito 
diretamente por ele, mas por funcionárias da clínica (fls. 297/298).

Esclareceu ainda que “as pacientes apresentaram quadro infeccioso lo-
calizado exatamente nas regiões das aplicações; que com os conhecimentos de que 
dispõe e a própria literatura médica, o tipo de tratamento recomendável, não pode 
ser destinado a pacientes diabéticas e em regiões sem o devido cuidado asséptico” 
(fls. 297/298).

Mais uma vez ficam demonstradas a imperícia e negligência do médico, 
em não acompanhar pessoalmente as aplicações ministradas à apelada, e não ave-
riguar com cautela a sua condição de diabética.

Noutro norte, acertadamente afastou o douto Julgador o pedido de pa-
gamento em dobro da indenização, com fundamento na deformidade permanente, 
verbis:

“Não haverá também a penalização em dobro prevista no §1º, 
do art. 1538, do Código Civil, o qual se refere exclusivamente às 
despesas de tratamento e lucros cessantes, no caso vertente, em face 
da limitação objetiva do julgamento em função do pedido, somente 
em relação às despesas de tratamento, por não ter sido provado nos 
autos a deformidade permanente da autora, uma vez que o laudo 
do IML não demonstrou as razões da sua conclusão por lesões de 
caráter permanente; porque está escrito no laudo da perícia realizada 
no procedimento cautelar que as lesões seriam de difícil ou impossível 
reversão, sem apresentar uma conclusão sobre a matéria; e ainda 
porque não foi produzida nenhuma prova no decorrer da instrução 
nesse sentido, limitando-se a autora a requerer a produção de prova 
testemunhal na fase de especificação de provas, as quais seriam 
inócuas, razão pela qual foram indeferidas, sendo que a decisão à 
fl. 327 não supre eventual deficiência probatória, ônus das partes, 
reconhecendo apenas que já havia provas suficientes à apreciação 
judicial.” (fl. 337/351)

De fato, as provas constantes dos autos não são conclusivas em apontar 
deformidade permanente ou lesão de impossível reparação, não podendo ser 
reconhecidas.

Quanto ao valor da indenização, como não foi objeto de impugnação, 
não pode ser reapreciado em sede de recurso, em atenção ao princípio tantum 
devolutum quantum apellatum.
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Diante do exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, 
mantendo intacta a r. sentença.

É como voto.

Desa. Nilsoni de Freitas (Revisora) - Trata-se de apelação de sentença 
que, em ação de indenização por danos morais e materiais, condenou os réus, 
solidariamente, a indenizar a autora nas despesas que suportou com tratamento 
médico, bem como em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de dano material 
e moral, respectivamente.

Suscitam os apelantes preliminar de cerceamento de defesa porque não 
intimado o assistente técnico que indicaram e não respondidos os quesitos por eles 
elaborados.

No mérito, sustentam que a indenização não é devida, eis que o 
tratamento ministrado é médico, e não estético, sendo a obrigação, portanto, de 
meio e não de resultado.

De início, cumpre ressaltar que, distribuída a apelação, o em. relator 
proferiu o despacho de fl. 393, por meio do qual determinou a regularização da 
representação processual da segunda ré, Clínica Vita Center LTDA.

Isso porque, em contestação, informou o primeiro réu, João Carlos Luiz 
Vaz Márquez Lezíria, que havia transferido a propriedade da clínica para terceiro, 
sendo a atual representante legal a Srª Marily Figueira dos Reis, a qual constituiu 
advogado para representá-la em juízo.

Ocorre que não há, nos autos, cópia do ato constitutivo da segunda ré, 
nem da transferência alegada pelo réu.

Ressalte-se que, devidamente intimados, os apelantes não 
providenciaram a regularização (fls. 401/402). Assim, considerando-se que 
o próprio réu admite que a Clínica Vita Center lhe pertencia (fl. 248), e não 
comprovada a transferência, entendo que o primeiro réu deve permanecer como 
representante legal da segunda.

Suscitam os apelantes preliminar de cerceamento de defesa. Compulsando 
os autos, entretanto, não vislumbro qualquer forma de cerceamento de defesa.

Na ação cautelar (apenso), onde produzida a prova pericial, os apelantes 
foram devidamente intimados de todos os atos.

De acordo com a certidão de fl. 31/verso (do apenso), o primeiro apelante 
foi intimado, em 09/04/92, para indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 
Ocorre que, a despeito do prazo de 5 (cinco) dias, estabelecido no art. 421, § 1º, 
do CPC, somente em 20/04/92 indicou assistente e apresentou quesitos.

Ressalto, ainda, que mesmo intempestiva a indicação do assistente 
técnico, foi determinada sua intimação, que não se concretizou porque o médico 
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indicado pelo apelante, procurado pelo oficial de justiça por 4 (quatro) vezes, não 
foi encontrado. 

Por fim, impende lembrar o art. 436, do CPC, segundo o qual “o juiz não 
está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou 
fatos provados nos autos”.

E os autos da ação principal contêm elementos suficientes para formar 
o convencimento do magistrado.

Portanto, ainda que fosse reconhecida nulidade da decisão exarada 
no processo cautelar, a sentença da ação principal não seria prejudicada, 
eis que possível decidir a causa com base nos elementos dos autos da ação 
indenizatória.

Rejeito a preliminar.
No mérito, não prospera a alegação de que se cuida de tratamento 

médico e não estético, sendo a obrigação de meio e não de resultado.
Sustentam os apelantes que a apelada procurou os serviços por eles 

prestados com finalidade de submeter-se a tratamento de celulite. E que a celulite 
é uma doença, e foi tratada como tal. 

Aduzem que, tratando-se de procedimento médico, e não estético, a 
obrigação é de meio e não de resultado. 

De fato, se a obrigação for de meio, o profissional compromete-se em 
empregar seus conhecimentos com fim de obter determinado resultado sem, 
contudo, responsabilizar-se por ele.

Entretanto, não é o caso dos autos.
O primeiro apelante alega que a apelada submeteu-se a tratamento 

médico e que tal fato poderia ser provado na perícia caso seus quesitos tivessem 
sido respondidos.

Ocorre que, em depoimento prestado ao Delegado da 10ª DP 
(Lago Sul) de Brasília, em 11/03/1992, o primeiro apelante informou que o 
tratamento ao qual se submeteu a apelada é estético e não clínico. Confira-
se:

“...indagado pela Autoridade Policial acerca dos Servidores Técnicos 
que efetuam as aplicações, respondeu que são pessoas de confiança, 
trabalham consigo desde 1984, sendo que quem aplica a Medicação 
é a funcionária ADRIANA, esta desde o início da Clínica; que 
ADRIANA tem Habilitação Profissional para proceder a tais apli-
cações, posto que todas as Esteticistas podem exercer este ofício, isto 
é, um tratamento estético e não clínico, mesmo neste nível; (...)” (fls. 
297/verso e 298).
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Além disso, em interrogatório prestado perante o MM. Juiz da 6ª Vara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o apelante, referindo-se à 
apelada e a outras pacientes, informou:

“(...); que o tratamento a que se submeteram as três é meramente 
estético e não pode ser qualificado como tratamento médico, de vez 
que a medicina brasileira não reconhece o tratamento simplesmente 
estético como uma especialidade médica; (...)”. (fl. 304).

Ora, se perante as Autoridades Policial e Judiciária o próprio apelante 
afirmou que o procedimento ministrado na apelada era estético, não pode agora 
afirmar o contrário, sob pena de se concluir que prestou depoimento falso.

Portanto, trata-se, indiscutivelmente, de obrigação de resultado, pela 
qual o profissional obriga-se pelo resultado contratado.

Na hipótese, entretanto, a apelada além de não obter o resultado esperado, 
sofreu lesões e seqüelas de ordem física e emocional, que devem ser reparadas.

Não há dúvidas de que se trata de relação contratual, cuja 
responsabilidade é de natureza objetiva, tanto em relação ao primeiro réu, quanto 
em relação à segunda ré. 

Nesse sentido, decidiu o eg. STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL - CIRURGIA ESTÉTICA OU PLÁSTI-
CA - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO (RESPONSABILIDADE 
CONTRATUAL OU OBJETIVA) - INDENIZAÇÃO - INVER-
SÃO DO ÔNUS DA PROVA.
I - Contratada a realização da cirurgia estética embelezadora, o ci-
rurgião assume obrigação de resultado (Responsabilidade contratual 
ou objetiva), devendo indenizar pelo não cumprimento da mesma, 
decorrente de eventual deformidade ou de alguma irregularidade.
II - Cabível a inversão do ônus da prova.
III - Recurso conhecido e provido”. (REsp. 81101/PR, Terceira Turma, 
Relator Ministro Waldemar Zveiter, DJ 31/05/99, pág. 140). 

Necessário verificar, portanto, a presença do dano e do nexo de 
causalidade. E, examinando os documentos carreados aos autos, depreende-se 
que não há dúvidas quanto à presença de ambos os requisitos.

Com efeito, os depoimentos prestados pelo médico/apelante e pelas 
funcionárias da clínica/apelante (fls. 297/305) não deixam dúvidas de que a 
apelada submeteu-se a tratamentos estéticos por eles oferecidos. 
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Em tais depoimentos foi afirmado pelos depoentes que a apelada 
submeteu-se a 10 (dez) sessões de aplicação de mesoterapia - método pelo qual se 
injeta a enzima Thiomucase - e laserterapia, nas regiões das coxas e glúteos. 

Afirmaram, ainda, que após realizados os procedimentos verificaram 
vermelhidão e infecções nas regiões tratadas.

Os laudos periciais, elaborados pelo Instituto de Medicina Legal 
(fls. 33/38), informam que a apelada apresentava numerosas lesões, com sinais 
inflamatórios, nas coxas e regiões glúteas.

As fotografias acostadas aos autos da ação cautelar (fls. 12/17 do apenso) 
mostram as lesões sofridas pela apelada.

Por fim, o laudo (fls. 34/37-apenso) elaborado pela perita nomeada pelo 
MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Brasília é conclusivo:

“(...)
c) Finalizando, posso concluir, baseada no histórico relatado pela 
requerente, no exame dermatológico realizado em 6.4.1992 e nos 
exames apresentados pela mesma, que é portadora de um quadro 
cutâneo inestético de difícil ou impossível resolução, constituindo risco 
duradouro de uma infecção disseminada, causado pela introdução na 
pele das coxas e regiões glúteas de uma substância para tratamento de 
celulite, através do aparelho Vitajet.” (fl. 36).

Portanto, provado o dano e o nexo de causalidade, a indenização é 
medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, oportuno transcrever trecho da r. sentença, que, 
citando Carlos Alberto Bitar, in Reparação Civil por Danos Morais; RT 1993, p. 
202/205, ressalta:

“Ora, trata-se de presunção absoluta, ou iuris et de iure, como a qua-
lifica a doutrina (...). Não cabe ao lesado, pois, fazer demonstração de 
que sofreu, realmente, o dano moral alegado. Desse modo, não precisa 
a mãe comprovar que sentiu a morte do filho; ou o agravado em sua 
honra demonstrar em Juízo que sentiu a lesão; ou o autor provar que 
ficou vexado com a não inserção de seu nome no uso público da obra, 
e assim por diante. Esses reflexos são normais e perceptíveis a qualquer 
ser humano, justificando-se, dessa forma, a imediata reação da ordem 
jurídica contra os agentes, em consonância com a filosofia imperante 
em tema de reparação de danos, qual seja, a de facilitação da ação da 
vítima na busca da compensação. Há, assim, fatos sabidamente hábeis 
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a produzir danos de ordem moral, que à sensibilidade do juiz logo se 
evidenciam. Adotada a reparação pecuniária (...) vem se cristalizando 
orientação na jurisprudência nacional que, já de longo tempo, domina 
o cenário indenizatório nos direitos norte-americano e inglês. É a da 
fixação de valor que serve como desestímulo a novas agressões, coe-
rente com o espírito dos referidos punitive ou exemplary damages 
da jurisprudência daqueles países. Em consonância com essa diretriz, 
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 
represente advertência ao lesante e à sociedade, de que não se aceita 
o comportamento assumido.” (fls. 347/348).

Assim, diante das lesões sofridas pela apelada, em decorrência do 
tratamento estético ao qual se submeteu, o dano moral é conseqüência lógica e 
merece ser reparado.

Pelo exposto, nego provimento.

Des. Flavio Rostirola (Vogal) - De acordo.

DECISÃO

Negou-se provimento ao recurso. Unânime.

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2005011006141-6

Apelante - Fiat do Brasil S/A
Apelado - Valdemir Pereira Leite
Relator - Des. J.J. Costa Carvalho
Segunda Turma Cível

EMENTA

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - IMPUTA-
ÇÃO DE FURTO DE VALES-ALIMENTAÇÃO - POSTERIOR 
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INDENIZAÇÃO 
NO JUÍZO CÍVEL - AUSêNCIA DE VINCULAÇÃO - INDÍ-
CIOS DA AUTORIA. 
1) A sentença penal condenatória não implica necessariamente 
a reparação de danos no juízo cível. Da mesma forma, a sentença 
penal absolutória não enseja o dever de reparação por aquele que 
se sentiu vítima do crime, ainda mais se a absolvição ocorreu por 
ausência de provas e não por negativa de autoria. 
2) A absolvição do acusado da prática de furto não gera para a 
vítima o dever de indenizar, ainda que ela fosse a responsável 
pela comunicação do fato à autoridade policial, se existiam for-
tes indícios de autoria, pois não é ilícito recorrer às autoridades 
competentes na busca do esclarecimento de um crime.
3) Provido o apelo. 

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 2ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, J.J. Costa Carvalho - Relator, 
Angelo Passareli - Revisor, Antoninho Lopes - Vogal, sob a presidência do Senhor 
Desembargador J.J. Costa Carvalho em proferir a seguinte decisão: dar provimento, 
unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 6 de agosto de 2008.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por VALDEMIR PEREIRA 
LEITE, pretendendo a condenação da FIAT DO BRASIL S/A ao pagamento de 
indenização por danos morais no importe de R$ 950.400,00. 



R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008 167

Jurisprudência

Na inicial, o autor afirma que a ele foi injustamente imputado o furto 
de vales-alimentação dos empregados da ré, para a qual, na época, prestava 
serviços como caseiro. Sustenta que, em decorrência de um boletim de ocorrência 
intentado pela ré, originaram-se inquérito e ação penal, causando-lhe prejuízos de 
ordem moral. Informa, por fim, que foi absolvido da acusação pelo juízo criminal, 
o que respaldaria a sua inocência e o seu pedido indenizatório. 

O réu contestou a ação, sustentando, preliminarmente, ilegitimidade 
passiva, impossibilidade jurídica do pedido e decadência do direito. No mérito, 
sustenta que não deu causa ao inquérito policial, o qual teria se iniciado a partir 
de representação do autor, na qual se imputou ao gerente da ré a prática de 
constrangimento ilegal a fim de que o requerente pedisse demissão da empresa. 
Sustenta a inocorrência da coação e a inexistência dos requisitos da reparação de 
danos morais (fls. 38/62).

O d. juiz da 2ª Vara Cível de Brasília, Jansen Fialho de Almeida, julgou 
procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos 
morais no importe de R$ 100.000,00 (fls. 369/378). 

Inconformada, apela a ré, reiterando as alegações de que o inquérito 
não foi motivado por ela, de que não há prova da coação e de que não existem 
os requisitos do dano moral. Requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a 
diminuição do valor da indenização (fls. 381/391). 

Contra-razões às fls. 398/404, pela manutenção da sentença. 
É o relatório.

VOTOS

Des. J.J. Costa Carvalho (Relator) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do apelo.

Pretende a ré, ora apelante, a reforma da sentença, da lavra do d. 
Juiz Jansen Fialho de Almeida, pela qual restou condenada ao pagamento de 
indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao 
autor.

O pedido de indenização teve por objeto as conseqüências advindas 
da imputação ao autor da prática de furto de vales-alimentação na empresa/ré, 
na qual prestava serviços como caseiro. Em respaldo à pretensão indenizatória, 
o autor se utilizou da sentença absolutória proferida nos autos da ação penal, o 
que serviria de prova da sua inocência e geraria o dever de indenizar por parte da 
empresa ré, eis que causadora do dano, segundo o requerente.

Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do informado na 
inicial, o inquérito para a apuração do crime de furto dos tickets não se originou 
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de ocorrência policial prestada pela ré. O inquérito foi iniciado a partir de 
representação criminal proposta pelo autor em desfavor do gerente da empresa 
ré, Marcos Paulo Pires, que, segundo descrito na peça, “acusou o Representante de 
ter sido o autor de tal ato ilícito e em ato seguinte, obrigou-o a assinar um pedido de 
demissão” (fls. 77/85). 

O inquérito foi encerrado com o relatório do delegado de polícia, 
segundo o qual “restou provado que o indiciado subtraiu para si centenas de tíquetes 
de alimentação pertencentes à empresa Fiat do Brasil, trocando-os posteriormente 
por moeda em espécie e ficando com o total apurado que foi de R$ 1.450,00” (fls. 
117/118). 

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o autor pelos crimes 
previstos no art. 155, “caput” (furto), com a circunstância agravante de violação 
de dever inerente a cargo (CP, art. 61, g) (fls. 210/211). 

A ação penal foi concluída após o regular trâmite dos atos processuais, 
culminando na sentença absolutória, com base no art. 386, VI, do CPP

1
. Segundo 

o juízo sentenciante, os indícios não bastaram para a comprovação da autoria e 
o benefício da dúvida aproveita o acusado (fls. 171/176). Não houve recurso da 
sentença. 

Pois bem.
Em que pese a absolvição do autor no processo criminal, entendo que 

tal fato não enseja necessariamente a condenação da empresa ré ao pagamento de 
indenização por danos morais. 

Primeiramente, é necessário enfatizar que os juízos cível e criminal são 
autônomos e independentes, disso decorrendo que a sentença proferida numa 
esfera, em regra, não vincula a outra. Nesse sentido, aliás, dispõe o art. 65 do 
Código Penal, por via transversa: 

“Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o 
ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito 
cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.”

No Código Civil, por sua vez, existe a previsão legal de reparação civil 
pelos ilícitos penais, incluídos dentre os ilícitos albergados genericamente pelo 
artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito”. 

Assim, a sentença penal condenatória não implica necessariamente a 
reparação de danos no juízo cível. Da mesma forma, a sentença penal absolutória 
não enseja o dever de reparação por aquele que se sentiu vítima do crime, mesmo 
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porque, no caso, o juiz absolveu o réu por ausência de prova robusta e não por 
negativa de autoria. 

Não foi a ré quem originou o inquérito penal, mas o próprio autor, 
por meio de representação voltada contra o gerente da FIAT. Com base 
nesse documento, e tratando-se, na hipótese, de crime de iniciativa pública, 
a autoridade policial investigou o caso e concluiu pela autoria do próprio 
representante. 

Ainda que existisse uma ocorrência por parte da empresa ré, não caberia 
responsabilizá-la civilmente por ter levado ao conhecimento da autoridade policial 
a suspeita de um crime, pois havia indícios de materialidade e de autoria do furto. 
Tanto assim que o Ministério Público ofereceu denúncia. 

Nesse aspecto, é importante ressaltar que, mesmo com a negativa por 
parte do autor, todas as testemunhas ouvidas na fase do inquérito o indicaram 
como o provável vendedor dos vales-alimentação. Também revelaram que o 
comprador dos referidos vales havia relatado que o autor comparecera ao seu 
escritório para vender os bilhetes. 

Dentre os testemunhos, vale a pena transcrever o do comprador 
dos vales, Cesar Katuyoshi Alves Minakawa, prestado nos autos do inquérito 
policial: 

“atendeu um homem que estava vestido com um macacão 
da empresa FIAT DO BRASIL e que estava com uma grande 
quantidade de tickets; que o declarante se recorda que o homem 
levava consigo a quantia de R$ 3.000,00 em tickets; que este 
homem levava consigo tickets soltos, ou seja, eles não estavam 
separados em blocos, o qual já era um dos indícios que prova-
velmente se tratava de produtos de furto/roubo; que disse isso, 
o declarante telefonou para a empresa VR para saber se havia 
alguma ocorrência de furto de tickets e diante da negativa, foi 
feita a transação, entregando àquele homem uma certa quantia 
pelos R$ 3.000,00 (....) quando recebeu um telefonema de uma 
funcionária da FIAT DO BRASIL, a qual perguntava se ele 
havia atendido alguém, o qual oferecia tickets alimentação da 
FIAT DO BRASIL, momento em que o declarante respondeu 
que sim e que ficou sabendo que os tickets que ele havia com-
prado se tratava de produto de furto e que inclusive teve que 
comparecer na sede da FIAT DO BRASIL no Lago Sul para 
fazer o reconhecimento do homem, o qual reconheceu com 
toda certeza a pessoa de Valdemir Pereira Leite como sendo o 
homem que havia comparecido ali.” (fls. 111/112)
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No sumário criminal, as testemunhas reiteraram os depoimentos 
prestados à autoridade policial, dentre eles, uma funcionária da empresa ré: 

“que naquele mês os tíquetes estavam demorando demais e os 
funcionários já estavam ansiosos; que por este motivo a depoente 
ligou para Belo Horizonte e pediu que enviassem os tíquetes o 
mais rápido possível; que lhe foi dito que os tíquetes haviam sido 
enviados normalmente e que iriam realizar uma investigação; (...) 
que Débora ligou para a pessoa que habitualmente comprava os 
tíquetes e ficou sabendo que uma pessoa teria comparecido ao 
escritório da empresa e realizado a venda dos tíquetes da Fiat; 
(...) que duas foram as pessoas que compareceram na empresa e 
lá reconheceram o acusado Valdemir como sendo a pessoa que 
lhes vendeu os tíquetes; que o acusado não confessou a autoria da 
subtração para a depoente; que todavia chegou a ouvir o acusado 
efetuar uma ligação telefônica e falar com uma pessoa que chamou 
de doutor, dizendo que havia feito uma coisa ruim....” (Simona 
Renata Forcisi Silva, fl. 145).

A instauração de inquérito e, posteriormente, o oferecimento de 
denúncia, demonstram que existiam ao menos indícios acerca da autoria do 
furto dos vales-alimentação. Independentemente da forma como o fato restou 
conhecido pela autoridade policial, é certo que a mera investigação não pode 
implicar a responsabilização civil da empresa.

O alegado constrangimento para que o autor requeresse a demissão 
não serve de justificativa à indenização. Além de não consistir a causa do pedido 
de reparação de danos, o constrangimento por parte do gerente não implica 
automaticamente a conseqüência de que o processo penal teria sido indevido. É 
certo que a conduta do gerente é passível de conseqüências - ocorreu, inclusive, 
transação penal, como pena restritiva de direitos imputada ao gerente (fls. 
290/292) -, não significando, contudo, que tal fato sirva como embasamento da 
responsabilização da FIAT por uma acusação falsa. 

A questão atinente à demissão, por sua vez, fica a cargo da Justiça do 
Trabalho, onde, aliás, pleiteou o autor as verbas rescisórias referentes à dispensa 
imotivada, a despeito de formalmente ter requerido o rompimento do vínculo (fls. 
292/301).

Dessa forma, não restou caracterizado ilícito por parte da empresa ré, 
pois tanto o inquérito como o processo criminal ocorreram de acordo com as 
prescrições legais. Igualmente, a absolvição do autor não implica a reparação de 
danos morais por parte da ré, em face da autonomia entre os juízos cível e criminal 
e em face dos indícios de autoria existentes. 
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Pelo exposto, dou provimento ao apelo, para, reformando a sentença, 
julgar improcedente o pedido do autor. Condeno o autor ao pagamento das 
custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, com base no art. 
20, § 4º, do CPC. Considerando a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fl. 
33), suspendo a exigibilidade conforme art. 12 da Lei 1.060/50.

É o voto. 

Des. Angelo Passareli (Revisor) - Com o eminente Relator.

Des. Antoninho Lopes (Vogal) - Com a Turma.

DECISÃO

Dar provimento, unânime.

Notas

1
  “Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VI - não 

existir prova suficiente para a condenação.”

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2005011062893-2

Apelantes - R.L.V.C. e outros
Apelados - Os mesmos
Relator - Des. Natanael Caetano
Primeira Turma Cível

EMENTA

CASAMENTO REALIZADO À ÉPOCA EM QUE LEGAL-
MENTE SE ADOTAVA O REGIME DA COMUNHÃO 
UNIVERSAL DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL APÓS 
A SEPARAÇÃO DE FATO. PROLAÇÃO DO DIVÓRCIO. 
PARTILHA. IMPROCEDêNCIA DO PEDIDO.
O momento de se verificar a cessação do regime de bens é a data da 
separação de fato e não o da decretação do divórcio, não podendo 
ser objeto de partilha entre o casal o bem adquirido após essa data, 
se não for demonstrado nos autos que houve a colaboração de 
ambos para a sua aquisição. 
Não logrando êxito o requerente da partilha em demonstrar que 
contribuiu para a aquisição do imóvel, após haver se separado de 
fato, a improcedência do pedido é medida que se impõe, porquanto 
não faz jus à meação de bem, cuja aquisição não dependeu de 
seu esforço.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e dos Territórios, Natanael Caetano - Relator, Flavio Rostirola - 
Revisor e Vera Andrighi - Vogal, sob a presidência da Desembargadora Vera Andrighi, 
em conhecer da apelação e do recurso adesivo. Conhecer e improver o agravo retido. 
Rejeitar as preliminares. Prover a apelação. Julgar prejudicado o recurso adesivo. 
Unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 1º de outubro de 2008.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida, Y. A. V. 
C., e de recurso adesivo interposto pelo requerente, R. L. V. C., objetivando a 
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reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Família da 
Circunscrição Judiciária de Brasília.

Em resumo, o requerente ajuizou a ação de partilha, pretendendo 
fosse reconhecido o seu direito à meação do imóvel rural descrito na inicial, que 
foi adquirido em 1988. Respaldou o seu pedido com base no regime de bens da 
comunhão universal adotado durante a constância do casamento, sendo que este 
só foi dissolvido em 2003, com a homologação judicial do divórcio. A requerida 
contestou o feito às fls. 102/110, formulando pedido reconvencional no sentido de 
que fosse determinada a colação de todos os bens do requerente, para os mesmos 
fins da partilha que se reclamou na inicial.

Houve impugnação ao valor da causa (autos em apenso, nº 
2006.01.1.010705-5), cuja decisão nela lançada modificou o valor inicial dado 
à causa, determinando-se o recolhimento das custas faltantes, sob pena de 
extinção. 

O MM. Juiz, às fls. 490/508, sentenciou o feito, registrando, de início, que 
o requerente não recolheu as custas faltantes do processo, em razão do que restou 
decidido na impugnação em apenso. Todavia, em nome da instrumentalidade do 
processo e da celeridade processual, o douto julgador concedeu, em sentença, 
novo prazo para que fossem as custas devidamente complementadas. O douto 
julgador enfrentou a preliminar suscitada, consubstanciada na nulidade da 
citação da requerida, rejeitando-a. No mérito, julgou procedente o pedido inicial, 
entendendo que todos os bens adquiridos antes do divórcio, 20/10/2003, devem 
ser meados, por força do regime de bens da comunhão universal que regia a relação 
conjugal havida entre as partes. Julgou improcedente o pedido reconvencional sob 
o fundamento de que a requerida não comprovou a existência dos bens que aduziu 
haverem sido sonegados pelo requerente. Em razão da sucumbência, condenou 
a requerida a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados 
estes em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a requerida apresentou as razões recursais de fls. 511/522, 
pedindo, de início, seja apreciado o agravo retido de fls. 475/476, no qual sustentou 
o cerceamento de defesa em razão de ter o juiz a quo indeferido a produção de provas 
por ela requerida. Suscita, em preliminar, a nulidade da citação, tendo em vista 
haver sido realizada em seu nome de solteira, quando, no seu entender, haveria de 
ser no nome de casada. Pede a extinção do processo sem resolução do mérito, ante 
a ausência de recolhimento das custas complementares, conforme determinado no 
incidente de impugnação do valor da causa. No mérito, pede a reforma da sentença 
com a improcedência do pedido inicial, apresentando a tese de defesa no sentido de 
que os bens adquiridos após a separação de fato não integram o patrimônio comum 
do casal, mesmo na comunhão universal de bens. Colaciona vasta jurisprudência a 
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favor dessa tese. Afirma violação do princípio da igualdade constitucional, por não 
haver sido também meado o patrimônio do requerente.

Adesivamente, recorreu o requerente às fls. 546/555, cingindo o seu 
inconformismo apenas no tocante aos honorários advocatícios, pretendendo a 
reforma para majorá-los.

Preparo do recurso da requerida à fl. 523 e do requerente à fl. 556.
Contra-razões do requerente às fls. 531/535, pela manutenção da 

sentença, e da requerida às fls. 568/573, pelo improvimento do recurso adesivo. 
Parecer ministerial às fls. 578/579, pela desnecessidade do seu 

pronunciamento por não vislumbrar qualquer interesse público ou indisponível 
na presente causa.

É o relatório.

VOTOS

Des. Natanael Caetano (Relator) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

AGRAVO RETIDO
Examino inicialmente o agravo retido interposto às fls. 475/476, porque 

restou atendido o disposto no art. 523 do Código de Processo Civil. Em razão 
disso, dele conheço. 

Sustenta a apelante cerceamento do seu direito de defesa, por haver a 
douta magistrada a quo, no despacho saneador de fls. 467, indeferido a produção 
de prova testemunhal que, segundo ela, comprovaria que o requerente não 
participou da aquisição do imóvel, cuja meação se vindica na inicial.

Sobre a questão, dispõe a lei processual, em seu artigo 130, que é dever 
do magistrado, e não mera faculdade, determinar a realização de provas, conforme 
a relevância e a necessidade/utilidade para o deslinde do pedido demandado, bem 
como indeferir aquelas que forem inúteis ou meramente protelatórias. 

No caso em tela, da mesma forma que a eminente magistrada a quo, 
não vislumbro a necessidade da produção de prova testemunhal requerida pela 
apelante, uma vez que as provas documentais juntadas aos autos são suficientes 
para auxiliar a formação da convicção do julgador a respeito da controvérsia dos 
autos, bem como para solucioná-la.

Restando patente a inutilidade da prova testemunhal para o desate 
da contenda, o indeferimento é medida que se impõe, não havendo falar-se em 
cerceamento de defesa.

Portanto, CONHEÇO do agravo retido e, no mérito, NEGO-LHE 
PROVIMENTO. 
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APELAÇÃO DA REQUERIDA
Da Preliminar de Nulidade de Citação:
Com efeito, para que seja regular o desenvolvimento do processo, 

é preciso haver citação válida da parte demandada. Todavia, a falta de citação 
ou a existência de alguma nulidade em sua realização pode ser suprida pelo 
comparecimento espontâneo do demandado, conforme expressamente dispõe o § 
1º do artigo 214 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, apesar da alegada irregularidade no mandado citatório 
(fl. 50) no que concerne ao nome correto da apelante, esta compareceu 
espontaneamente aos autos, por intermédio do seu patrono, às fls. 94/95, 
atendendo ao chamado judicial. 

Desta feita, restou sanado o defeito a que se atribuiu à citação, o que 
impõe seja rejeitada a preliminar de nulidade suscitada.

REJEITO, pois, a preliminar.
Da Preliminar de Ausência de Pressuposto Regular de 

Desenvolvimento do Processo:
De fato, constitui pressuposto processual objetivo intrínseco à relação 

processual o recolhimento das devidas custas do processo, inclusive as faltantes 
decorrentes da modificação do valor da causa por força do acolhimento do 
incidente de impugnação, a estes autos apenso. Contudo, como se trata de vício 
sanável, deve o magistrado oportunizar a regularização, quando verificar a sua 
existência nos autos, antes de adotar medida drástica de extinguir o feito. 

Destaca-se que, sobre o tema, leciona a boa doutrina no sentido de 
que, havendo a possibilidade de ser o ato corrigido ou aproveitado, deve ser ela 
aceita, deixando a pena de extinção do processo só para os casos em que isso 
for impossível. Essa tem sido a melhor exegese, porque o respeito extremo ao 
formalismo pode evitar que o processo atinja os fins para os quais fora criado, quais 
sejam, alcançar a justiça, a paz social, a segurança e a efetividade.

Nesse diapasão, considerando que o requerente recolheu as custas faltantes, 
conforme se vê às fls. 28/30 dos autos do incidente em apenso, tenho que restou sanada 
a irregularidade havida nos autos, de modo a afastar a pena de extinção.

Por tais razões, REJEITO a preliminar de irregularidade formal ventilada. 
Passo, pois, ao exame de mérito.

MÉRITO:
Examinando detidamente o conjunto probatório dos autos, constato 

inexistir controvérsia no que diz respeito a haver apenas a apelante/requerida 
adquirido, em 1988, o imóvel que se pretende nessa ação ver partilhado. Outro 
fato importante, reconhecido por ambas as partes, é que a separação de fato do 
casal se deu no início de 1982.
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Segundo consta da petição inicial da ação de divórcio direto, fls. 30/34, 
o requerente da partilha narrou o seguinte:

“(...)
O Requerente contraiu matrimônio com a ré, em 07 de fevereiro de 
1.969, conforme certidão de casamento anexa (doc. 02), registrado 
por sentença judicial às folhas 151, do livro “B”, Auxiliar 19, sob o 
nº 5051, Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais, da 5ª Zona 
Judiciária do 2º Distrito de Niterói, cujo casamento durou até o início 
de 1982 e desta união sobreveio em 1972, o filho S.A.V. de C., que foi 
educado e criado pelo pai que ficou com sua posse, sendo hoje casado 
com filho, tendo seguido a carreira de Diplomata como o pai, conforme 
declaração do Ministério das Relações Exteriores anexa (doc. 03).
O Requerente está separado, de fato, da Requerida, desde o início de 
1.982, quando saiu de casa, após se desentender com a Requerida, 
porque ela não se dispôs a acompanhá-lo em suas viagens a serviço do 
Governo Brasileiro no Exterior. A relação do casal já estava desgastada, 
tornando a convivência sobre o mesmo teto insuportável e em 1982, 
houve a inevitável separação.
Esclarece, por ser relevante, que o Requerente constituiu nova família, 
há treze anos, sendo que desta segunda união registra-se o nascimento 
de uma filha, L. de C., que está com 9 anos de idade, conforme Certidão 
de Nascimento anexa (doc. 04).
Para comprovar o tempo de separação de fato, além da certidão de 
nascimento da filha com a atual companheira, o Autor junta cópias 
de depoimentos da Requerida e de testemunhas, realizada na ação de 
alimentos, na Comarca de Niterói-RJ, onde a Requerida e as teste-
munhas E.S.L.B., M.V.C. de A. e T.C.M.S. de A. informam que a 
separação ocorreu há vinte anos (docs. De 05 a 08).
(...).”

Essas informações foram ratificadas pela apelante/requerida, conforme 
se depreende da peça contestatória de fls. 102/110.

Sendo assim, é inconteste que a ruptura matrimonial se deu no ano 
de 1982. Da mesma forma, quanto à aquisição do imóvel discutido nos autos, 
que se deu em 1988, segundo consta da escritura pública de compra e venda (fls. 
26/28).

Essas informações são relevantes para o desfecho da causa, tendo em 
vista que o momento de se verificar a cessação do regime de bens do casal, a meu 
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ver, dever ser o da separação de fato, independentemente de qual tenha sido o 
regime adotado pelo casal. 

Esse entendimento decorre basicamente da exegese acerca da lei civil 
regente, uma vez que prevê a possibilidade de ser decretada a separação judicial 
ou o divórcio, independentemente da realização da partilha de bens do casal, 
o que leva a crer, apesar do disposto nos artigos 1.575 e 1.576 do Código Civil, 
que o marco da realização da partilha dos bens do casal deve ser a data em que 
cessou a convivência. Essa regra inclusive é adotada no regime da comunhão final 
dos aquestos (art. 1.683 do Código Civil), devendo ser aplicada em qualquer dos 
regimes de bens.

Sobre o tema, leciona com proficiência Maria Berenice Dias (in Manual 
de Direito das Famílias, 4ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 272) que “não obstante o 
rompimento da sociedade conjugal se dê mediante a separação e o divórcio, é a separação 
de fato que, realmente, põe fim ao matrimônio. Todos os efeitos decorrentes da nova 
situação fática passam a fluir da ruptura da união. Quando cessa a convivência, o 
casamento não gera mais efeitos, faltando apenas a chancela estatal. O casamento nada 
mais produz, porque simplesmente deixou de existir.”

E continua a ilustre doutrinadora, ensinando que “o fim da vida em comum 
leva à cessação do regime de bens, independentemente do regime adotado, porquanto já 
ausente o ânimo socioafetivo, real motivação da comunicação patrimonial. Esse é o 
momento de verificação dos bens para efeitos de partilha. (...) Apesar do que dizem 
os arts. 1.575 e 1.576, é a data da separação de fato que põe fim ao regime de bens. 
Este é o marco que finaliza, definitivamente, o estado patrimonial, não tendo nenhuma 
relevância que seja um período de tempo prolongado. A partir de então, o patrimônio 
adquirido por qualquer dos cônjuges não se comunica. Dessa forma, após a separação de 
fato, embora não decretada a separação de corpos nem oficializada a separação jurídica 
ou o divórcio, os bens adquiridos por qualquer dos cônjuges só a ele passam a pertencer, 
ainda que mantenham legalmente na condição de casados. “

Esse entendimento tem sido adotado por este Tribunal de Justiça, a par 
das ementas abaixo colacionadas:

“REQUERIMENTO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PROVA. 
SEPARAÇÃO DE FATO. PATRIMÔNIO POSTERIOR. AU-
SÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. 
REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. (...) 
II - O cônjuge supérstite não faz jus à herança, quando separado de 
fato por longo período de tempo, sendo o bem adquirido com o esforço 
exclusivo do de cujus, após a separação, ainda que se tenha adotado, 
quando do casamento, o regime de comunhão universal de bens. III 
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- Apelo provido.” (20010111085304APC, Relator NÍVIO GERAL-
DO GONÇALVES, 1ª Turma Cível, julgado em 02/07/2008, DJ 
14/07/2008 p. 58); e,

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - BEM ADQUIRIDO NO CUR-
SO DA SEPARAÇÃO DE FATO - PARTILHA - EXCLUSÃO. A 
aquisição de imóvel, exclusivamente pelo cônjuge-virago, não havendo 
colaboração do outro na formação desse patrimônio, e considerado 
a separação de fato do casal, importa na sua exclusão da partilha.” 
(20060710056462APC, Relator DÁCIO VIEIRA, 5ª Turma Cível, 
julgado em 07/11/2007, DJ 28/02/2008 p. 1841).

É preciso destacar que a situação de mancomunhão do imóvel (estado de 
indivisão patrimonial decorrente do regime de bens) muitas vezes leva à prolação 
de decisões de partilha injustas. Para evitar que isso aconteça, a solução para o 
reconhecimento do direito à meação sobre um bem que se encontre nesse estado, 
mas afastando a aplicação da regra da cessão do regime de bens a partir da data 
da separação de fato, necessária a comprovação nos autos de que tenha havido a 
contribuição do casal na aquisição do bem que se pretende ver partilhado. 

Compulsando os autos, não vislumbro tenha o cônjuge varão contribuído 
para a aquisição do pretendido imóvel. Não há provas nos autos de que tenha ele 
desembolsado qualquer valor a esse título, o que, a meu sentir, não seria difícil 
demonstrar. De outro lado, na época da aquisição do imóvel em apreço (1988), 
muito embora mantivesse legalmente a condição de casada, conforme constou 
da escritura pública de compra e venda, a apelante/requerida já se encontrava 
separada de fato, o que leva a inferir ser ela a única dona do imóvel.

Dessa forma, tenho que o reparo da sentença é medida que se impõe, 
pois não há nos autos qualquer comprovação de que o requerente da partilha faça 
jus à meação do imóvel descrito na inicial. Se não logrou êxito em demonstrar 
que participou da aquisição do imóvel, mesmo após haver se separado de fato 
da requerida, não cumpriu com o que dispõe o art. 333, inciso I do Código de 
Processo Civil, o que leva a concluir pela improcedência da pretensão deduzida 
na inicial. 

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, reformando a 
sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Ficam, pois, invertidos os 
ônus da sucumbência, devendo arcar o apelado/requerente com a integralidade 
das custas do processo, bem como com a verba honorária que ora fixo no importe 
de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 20, § 3º do Código de Processo 
Civil.
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Em conseqüência disso, resta prejudicado o exame do recurso adesivo 
interposto pelo apelante/requerente, o qual apenas pretendia fosse majorada a 
verba honorária.

É como voto.

Des. Flavio Rostirola (Revisor) - Conheço da apelação e do recurso 
adesivo, pois satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade. 

AGRAVO RETIDO - FLS. 475/476
A Agravante sustenta, em suma, o cerceamento do seu direito de defesa, 

em razão do indeferimento da prova testemunhal vindicada.
Não lhe assiste razão.
Verifica-se dos autos a desnecessidade da oitiva de testemunhas, ante as 

provas apresentadas no feito e o próprio reconhecimento das partes a respeito da 
data da separação de fato do casal. 

É cediço que incumbe ao magistrado aferir a necessidade ou não de 
se apresentar determinada prova, atentando-se para o contexto do processo e 
baseado no princípio do livre convencimento motivado, para então, sim, caso 
julgue imprescindível, atender ao pedido da parte. 

De igual sorte, em havendo informações suficientes para a formação 
justa e equânime da questão que é posta ao julgador, correta é a sua decisão 
quando determina o imediato enfrentamento da questão (art. 330, I, do CPC), 
ou mesmo indefere a produção de prova oral desnecessária ao deslinde da questão 
(art. 130 do CPC), como no caso em tela.

No mesmo sentido, entendo que laborou com acerto Sua Excelência 
a quo ao negar o pedido de ofício à Receita Federal, porquanto incumbia à 
parte postulante demonstrar que esgotou todas as diligências necessárias para a 
localização de bens em nome do ora Agravado.

Portanto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo retido. 
Feitas essas considerações, passo à análise das apelações apresentadas 

pelas partes.
APELAÇÃO DA REQUERIDA (fls.511/522) 
(i) Preliminar de nulidade da citação
Em que pese a suposta irregularidade na citação realizada no feito (fl. 

50), em razão do equívoco no nome da citada, a mesma, de forma espontânea, 
compareceu nos autos. Destarte, supriu o defeito, nos termos do artigo 214, § 1º, 
do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não prospera o seu inconformismo.

(ii) extinção do feito, ante a ausência de recolhimento das custas 
processuais
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De igual sorte, não prospera a alegação de extinção do feito, ante o não 
recolhimento integral das custas iniciais na primeira oportunidade, pressuposto de 
desenvolvimento válido do processo. 

Veja-se tratar de vício sanável, que fora suprido ao longo do feito (fls. 
28/30, do processo em apenso). Destarte, deve ser rejeitada a alegação de nulidade 
se não houver prejuízo, nos termos do artigo 249, parágrafo 1º e artigo 244 CPC.

Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

“A efetividade do processo mostra-se ainda particularmente sensível 
através da capacidade, que todo sistema tenha de produzir realmente 
as situações de justiça desejadas pela ordem social, política e jurídica. 
A tutela específica dos direitos, execução em espécie, obtenção de 
resultados mediante sentenças constitutivas e eliminação de óbice à 
plena satisfação dos direitos (v.g. mediante as medidas cautelares), 
são fatores para a efetividade do processo. A tendência do direito 
processual moderno é também no sentido de conferir maior utilidade 
aos provimentos jurisdicionais”

1
...

Forte nessas razões, bem assim com amparo nos princípios da celeridade 
e efetividade da prestação jurisdicional, rejeito a aludida preliminar. 

(iii) MÉRITO
O inconformismo da Apelante/Requerida refere-se à procedência 

do pedido agitado na inicial, que culminou na partilha de 50% (cinqüenta por 
cento), em benefício do Autor, do imóvel rural sito à Vila de Jamapará, município 
de Sapucaí, Estado do Rio de Janeiro.

Ao compulsar os autos verifico que restou incontroverso o marco inicial 
da separação de fato dos litigantes: desde o início de 1982. O próprio Autor 
enfatizou a referida data, basta dar relevo aos seus consubstanciais argumentos 
expendidos às fls. 30/34, que embasaram o pedido de divórcio direto. Confira-se 
(fl. 32):

“O Requerente está separado, de fato, da Requerida, desde o início 
de 1982, quando saiu de casa, após se desentender com a Requerida, 
porque ela não se dispôs a acompanhá-lo em suas viagens a serviço do 
Governo Brasileiro no Exterior. A relação do casal já estava desgastada, 
tornando a convivência sobre o mesmo teto insuportável e em 1982, 
houve a inevitável separação.
Esclarece, por ser relevante, que o Requerente constituiu nova família, 
há treze anos, sendo que desta segunda união registra-se o nascimento 



R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008 181

Jurisprudência

de uma filha, L. de C., que está com 9 anos de idade, conforme Certidão 
de Nascimento anexo (doc. 04)”. 

Em sua contestação, a ora Apelante confirmou a época da separação 
de fato do casal. De igual sorte, constato que o imóvel objeto da contenda foi 
adquirido em 1988 (fls. 26/28), o divórcio ajuizado em 05/11/2002 (fl. 30) e levado 
a termo no final de 2003, bem assim que o regime de casamento adotado pelo 
casal foi o de comunhão de bens (fl. 12).

É cediço que uma vez comprovada a cooperação mútua dos cônjuges para 
a aquisição do bem, deve o mesmo ser partilhado em 50% (cinqüenta por cento) 
para cada um, haja vista que a comunhão universal implica na comunicabilidade 
de todos os bens presentes e futuros do casal, nos termos do art. 1.667 do Novo 
Código Civil. 

Nesse norte, destaco os ensinamentos de Silvio de Salvo Venosa, in verbis:

“O art. 1.667 (antigo, art. 262) estabelece:
“O regime da comunhão universal importa a comunicação de todos 
os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passiva, com 
exceções do artigo seguinte.”
Desse modo, com as exceções legais que confirmam a regra e mencio-
naremos a seguir, a regra geral é o condomínio de todos os bens dos 
consortes, presentes e futuros. Essa idéia era completada pelo art. 266 
do antigo diploma: “Na constância da sociedade conjugal, a propriedade 
e posse dos bens é comum”. 
No regime da comunhão universal, há um patrimônio comum, consti-
tuído por bens presentes e futuros. Os esposos têm a posse e propriedade 
em comum, indivisa de todos os bens, móveis e imóveis, cabendo a cada 
um deles a metade ideal. Como conseqüência, qualquer dos consortes 
pode defender a posse e a propriedade dos bens. Cuida-se de sociedade 
ou condomínio conjugal, com caracteres próprios

2
.” (in “Direito Civil”, 

Editora Jurídico Atlas, 4ª Edição, fls. 193/194)”.

Por outro lado, não nos olvidemos que o direito vindicado por um 
dos cônjuges deve respaldar-se no princípio da proporcionalidade, em patente 
observância à moral e aos bons costumes, de forma que eventual partilha não 
caracterize o enriquecimento sem causa de uma das partes.

Nesse ensejo, imperioso destacar o seguinte trecho do voto proferido 
pela Excelentíssima Desembargadora Sandra De Santis, quando do julgamento da 
apelação cível nº 1999.01.5.004135-3:
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“Não se pode vislumbrar comunhão onde não mais estão presentes o 
dever de fidelidade, afectio maritalis, vida em comum, respeito mútuo e 
criação da prole. Ou seja, na feliz citação de Alípio Silveira, na sentença 
monocrática: “mais importante do que a sistemática externa da lei é o 
contexto interno de sentido das proposições jurídicas, a sua harmonização 
recíproca, numa regulamentação congruente e inteligível em si mesma” 
(‘Hermenêutica Jurídica’ - Editora Brasiliense, Vol. 01, fl. 89).

Eis a ementa do acórdão do referido julgado, publicado no DJU 
06/02/2002:

“CIVIL - COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - SEPARA-
ÇÃO DE FATO POR LONGOS ANOS - IMÓVEL ADQUI-
RIDO POSTERIORMENTE POR UM DOS CÔNJUGES 
- ALIENAÇÃO - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA 
- POSSIBILIDADE.
1. Se a separação de fato do casal é muito anterior à aquisição do bem 
por apenas um dos cônjuges, repugna ao Direito e à Moral atribuir a 
metade ao outro cônjuge, ainda que adotado o regime de comunhão 
universal de bens. Negado provimento ao recurso. Unânime”.

Confira-se o seguinte aresto do E. Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. REQUE-
RIMENTO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. AQUISIÇÃO 
IMOBILIÁRIA POSTERIOR AO ROMPIMENTO DE FATO 
DA RELAÇÃO CONJUGAL. EFEITOS. TITULAÇÃO DE 
ÁREA DE TERRAS. CONSIDERAÇÃO, BASEADA EM EXA-
ME DOCUMENTAL, DE AQUISIÇÃO PARCELA.
I. A cônjuge-virago separada de fato do marido há muitos anos não 
faz jus aos bens por ele adquiridos posteriormente a tal afastamento, 
ainda que não desfeitos, oficialmente, os laços mediante separação 
judicial. Precedentes do STJ

3
”.

Ora, na constância do casamento, nada mais justo determinar a partilha 
equânime dos aquestos, haja vista o regime adotado pelos cônjuges, até mesmo pela 
presunção de mútuo esforço para a formação do patrimônio. Contudo, verificada 
a separação de fato do casal há muitos anos, entendo que os bens e frutos advindos 
a posteriori não se comunicam, para os efeitos legais.
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In casu, o imóvel em contenda foi adquirido em 1988, ou seja, 06 (seis) 
anos após a efetiva separação do casal. De fato, verifico constar no registro do 
imóvel o nome do Requerente/Apelado. Ao meu sentir, revela-se justificável 
a inserção em tal assento do nome do outro cônjuge, em razão do que estipula 
a própria Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), em seu artigo 167, até 
porque mantinham a condição de casados. 

Eméritos Pares, em ações dessa sorte a análise deve ser feita com respaldo 
no caso concreto, temperando-se os efeitos do regime com o decurso do tempo da 
separação de fato. Se por um lado, revela-se injusto aplicar a incomunicabilidade 
do regime imediatamente após a separação, a saída do lar conjugal, outro não é se 
considerar comunicáveis os bens adquiridos ao longo do período da separação de 
fato, após a efetiva dissolução da affectio maritatis.

In casu, não há provas de que o Autor tenha contribuído para a aquisição 
do referido imóvel. O fato de, após a separação, haver prestado assistência à sua 
ex-companheira e seu filho não implica necessariamente o reconhecimento da 
comunhão dos bens adquiridos anos após a efetiva dissolução do enlace conjugal, 
até porque, desta forma, estar-se-ia privilegiando o enriquecimento ilícito de umas 
das partes.

Por esses motivos, entendo que a improcedência do pedido de partilha do 
imóvel rural em contenda, formulado pelo cônjuge varão, mostra-se mais justa.

Em face da solução ora conferida, reputo prejudicado o pedido de 
majoração dos honorários advocatícios pleiteado pelo Autor no recurso adesivo 
de fls. 546/555. 

Com essas considerações, nego provimento ao agravo retido e DOU 
PROVIMENTO ao apelo da Requerida, para, ao reformar a r. sentença, julgar 
improcedente o pedido formulado na inicial. Inverto os ônus da sucumbência, 
condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, que fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 
20, § 4º, do Código de processo Civil.

Em conseqüência, julgo prejudicado o recurso adesivo do Autor.
É o meu voto.

Desa. Vera Andrighi (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Apelação e recurso adesivo conhecidos. Agravo retido conhecido e 
improvido. Preliminares rejeitadas. Provida a apelação. Prejudicado o adesivo. 
Unânime.
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1
  DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1990. p. 458.
2
  In Direito Civil: família, Atlas: São Paulo, 4. ed. p. 193/194.

3
  STJ. REsp n. 32218/SP. Quarta Turma. Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR. DJU de 03/09/2001. 

p. 224.

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2005011123807-5

Apelante - José Fuscaldi Cesílio
Apelados - Pulitzer Capital Jornalismo Ltda. e outros
Relator - Des. Romeu Gonzaga Neiva
Quinta Turma Cível

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZA-
ÇÃO POR DANO MORAL - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA 
REPUTADA OFENSIVA, VEICULADA PELA IMPRENSA 
LOCAL - FATOS VERÍDICOS ESTAMPADOS EM DOCU-
MENTOS OFICIAIS PRODUZIDOS EM PROCESSOS DE 
NATUREZA PÚBLICA - LIBERDADE DE IMPRENSA (ART. 
220 C.F.) - INEXISTêNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS 
À CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - 
DANOS MORAIS IMPROCEDENTES.
01. Para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável 
a concorrência de três requisitos: dano patrimonial ou moral, 
nexo de causalidade e ato ilícito (art. 927 combinado com 186 
do CC). 
02. Para se reconhecer o dever de indenizar, em qualquer caso 
de responsabilidade civil extracontratual, faz-se necessário a 
comprovação da conduta lesiva, do dano causado. 03. À matéria 
jornalística, limitando-se à narrativa de fatos colhidos junto a ór-
gãos públicos, não há falar-se em ofensa à honra, mas no exercício 
da verdadeira liberdade de imprensa, um dos pilares do Estado 
Democrático de Direito.
04. Não restando constatada nenhuma intenção de denegrir ou 
ofender a imagem do Apelante, não há que se falar em indenização 
por danos morais.
05. Recurso desprovido. Unânime. 

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 5ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Romeu Gonzaga Neiva - Relator, 
Luciano Vasconcellos - Revisor, Diva Lucy Ibiapina - Vogal, sob a presidência do 
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Senhor Desembargador Romeu Gonzaga Neiva em proferir a seguinte decisão: 
conhecer. Negar provimento unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas.

Brasília (DF), 10 de setembro de 2008.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da r. sentença, que a seguir transcrevo:

“JOSÉ FUSCALDI CESÍLIO ajuizou ação de indenização em face 
de PULITZER CAPITAL JORNALISMO LTDA. E ALEXAN-
DRE TORRES, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese, 
que a ré na edição nº 1470 de 22/10/05 foi publicada a foto do autor 
com o título “DEPUTATO NOTA ZERO”, atribuindo a este fatos 
distorcidos, distanciados da verdade, com juízo de valor e ofensivo à 
sua honra e reputação para atingi-lo profissional e moralmente; que a 
matéria menospreza a sua atuação parlamentar ao afirmar que desde a 
posse ele não apresentou nenhuma proposição, discurso ou relatoria, já 
que ele é membro de uma comissão e suplente de outra e já apresentou 
63 emendas individuais; que não tem ações penais, mas sim inquéritos 
no STF e nenhum pertinente à receptação de carga roubada e crime 
contra o patrimônio, sendo que o de nº 2011 foi arquivado por falta 
de provas; que a intenção da matéria é ressuscitar perante a opinião 
pública fato criado por uma suspeitíssima CPI, que vinculou o seu 
nome com intenção eleitoreira.
Ao final requereu antecipação da tutela para proibir novas publicações 
sobre ele, a citação da ré e a sua condenação por danos morais.
A petição inicial veio acompanhada dos documentos anexados às 
folhas 12/21.
O segundo réu apresentou contestação tempestiva às fls. 49/74 
argumentando, resumidamente, que o autor não tem interesse de 
agir porque não há prova da pretensão deduzida na petição inicial, 
as emendas apresentadas por ele não provam o contrário do que foi 
noticiado, não há prova do nexo de causalidade e falta documentos 
essencial; que ocorreu a decadência; que apenas retransmitiu noticia 
sobre fatos verdadeiros e de notório conhecimento social; que nominou 
os inquéritos de ação penal porque não é bacharel em direito; que não 
há dolo, pois a publicação tem caráter informativo de forma crítica e 
objetiva; que o autor tenta se enriquecer ilicitamente.
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Anexou os documentos de fls. 76/101.
A primeira ré ofereceu contestação (fls. 103/109) alegando que nenhu-
ma das informações publicadas são fatos distorcidos ou distanciados da 
verdade; que o autor consta como indiciado em cada um dos inquéritos 
enumerados na matéria e apenas o de nº 2011 foi arquivado; que não 
há ilicitude na matéria, nem dano moral e nem nexo de causalidade.
Regularmente intimado (fl. 125) o autor deixou de se manifestar sobre 
as contestações.
As partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 
128/134).”

O MM Juiz rejeitou a preliminar e a prejudicial.
Julgado improcedente o pedido e extinto o processo, com exame de 

mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Custas e honorários pelo autor, no valor 
de R$ 5.000,00 para cada um dos réus.

Apela, afirmando, em síntese, que restaram suficientemente provados 
dois elementos capazes de dar procedência à ação de indenização, quais sejam, 
a apresentação de dados inverídicos e a emissão de juízo de valor decorrente da 
análise do elemento inverídico apresentado na matéria.

Requer o provimento do recurso, a fim de modificar a sentença, em 
razão da dor moral experimentada, uma vez que se passou à população a idéia de 
que havia ação penal por receptação contra o apelante.

Preparo regular.
Contra-razões de Alexandre José Guerra Torres, ratificando as preliminares 

alegadas na contestação e pugnando pelo desprovimento do recurso.
Contra-razões de Pulitzer Capital Jornalismo Ltda. discorrendo, 

preliminarmente, acerca da intempestividade da apelação. Requer seja julgado 
improcedente o recurso, mantendo-se a r. sentença.

É o relatório.

VOTOS

Des. Romeu Gonzaga Neiva (Relator) - Ouvi com a merecida atenção 
o pronunciamento do Dr. Advogado, da tribuna.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Ação de Indenização movida por José Fuscaldi Cesílio, em 

face de Alexandre José Guerra Torres e Pulitzer Capital Jornalismo LTDA.
Relata que na edição de nº 1470, de 22/10/05, foi publicada a foto do 

Autor/Apelante, com o título “DEPUTADO NOTA ZERO”, atribuindo-lhe fatos 
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distorcidos, distanciados da verdade, com juízo de valor e ofensivos à sua honra e 
reputação, para atingi-lo moral e profissionalmente; que a matéria menospreza sua 
atuação parlamentar ao afirmar que, desde sua posse não apresentou nenhuma 
proposição, discurso ou relatoria, já que é membro de uma Comissão e Suplente 
de outra. Entretanto, retruca tal afirmação, alegando que apresentou 63 emendas 
individuais, tentando rebater as informações dos Apelados. Que não possui ações 
penais, mas sim inquéritos no STF, sendo nenhum pertinente à receptação de 
carga roubada e crime contra o patrimônio, acrescentando, ainda, que o inquérito 
de número 2011 foi arquivado por falta de provas; que a intenção da matéria é 
ressuscitar, perante a opinião pública, fato criado por uma suspeitíssima CPI, que 
vinculou o seu nome com intenção eleitoreira. Requereu a condenação por danos 
morais.

Acrescento que o MM Juiz Monocrático julgou improcedentes os 
pedidos, na forma do art. 269, inc. I, do CPC, e condenou o Autor/Apelante 
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 
5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, apelou o Autor alegando que “(...) restaram suficientemente 
provados dois elementos capazes de dar procedência à ação de indenização, o 
primeiro, caracterizado pela apresentação de dados inverídicos - ausência de ação 
penal ou inquérito relativo ao crime de receptação; o segundo, pela emissão de juízo 
de valor decorrente da análise do elemento inverídico apresentado na matéria. 
Ou seja, baseado em premissa inexistente (ação penal por receptação) o repórter 
emite juízo de valor (devidamente confessado), lançando “NOTA ZERO” ao 
ora apelante, repassando aos leitores informações distanciadas da verdade.(...)”. 
Requereu a modificação da r. sentença singular, em razão das alegações relatadas, 
que entende serem suficientes para caracterizar o nexo de causalidade necessário 
para lhe conceder o dano moral pleiteado. 

É o breve relato.
Sem preliminares, passo ao mérito.
A irresignação do Apelante cinge-se à improcedência dada ao pedido de 

indenização formulado na inicial, em desfavor dos Réus/Apelados, por entender, 
o r. Sentenciante, que as matérias publicadas não se mostraram suficientemente 
ofensivas à honra do Autor.

Resume-se, a análise em tela, em verificar se ocorreram as ofensas, e se 
estas lhe causaram danos morais.

Razão não assiste ao Apelante.
A r. sentença fustigada fez minuciosa análise dos fatos e aplicou 

corretamente o direito, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos 
fundamentos.
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A publicação no Jornal Tribuna do Brasil restou comprovada e foi, 
conforme documentos acostados aos autos, veiculadas e apuradas por meios 
lícitos, não restando tal divulgação motivo que possa gerar a indenização pleiteada 
pelo Apelante.

Os Apelados, ao noticiar, o fizeram no exercício regular de suas 
atividades.

O Apelante afirma que os fatos narrados não são verdadeiros, no 
entanto, não logrou demonstrar satisfatoriamente o seu direito (art. 333, 
CPC).

Os Apelados, por sua vez, repisam que os fatos noticiados são verídicos, 
citando, inclusive, o número dos inquéritos que mencionaram, e defendendo que, 
a divulgação decorrente de publicação jornalística de fatos verídicos, não gera 
danos morais.

Muito bem dirimiu a questão, o Juízo Monocrático, ao fundamentar que: 
“Para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de 
três requisitos: dano patrimonial ou moral, nexo de causalidade e ato ilícito (art. 
927 combinado com 186 do CC)(...)”.

Analisando os autos, não vislumbrei os requisitos necessários à 
caracterização da responsabilidade civil de indenização, mesmo porque até o 
Apelante, em suas razões recursais ratifica que “(...) restaram suficientemente 
provados dois elementos capazes de dar procedência à ação de indenização (...)”, 
fl.150, deixando insofismável que, não houve a concorrência dos três requisitos 
essenciais à caracterização da responsabilidade civil. 

O próprio Apelante não contestou a existência dos inquéritos enumerados 
na publicação, restando indubitável que tais informações são verídicas.

Destarte, não se pode impor a responsabilidade de indenização, pelo 
simples fato de se publicar informações de caráter público, fornecidas por órgãos 
públicos.

Indubitável que a norma constitucional garante, expressamente, 
o direito de todo cidadão exigir que seja respeitada sua vida privada, honra e 
imagem, sancionando-se o autor da lesão, com o direito de indenização pelo dano 
moral ou material respectivo.

Entretanto, não se pode olvidar que é também constitucionalmente 
garantida a livre manifestação de pensamento, sendo terminantemente vedada 
a censura.

Também o direito de informação, frise-se, é inerente não apenas aos 
órgãos de imprensa, mas a toda coletividade, a qual tem o direito de manter-se 
informada, sobretudo, quanto aos atos daqueles eleitos para representar e atuar 
em seu nome, como é o caso do Apelante.
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É verdade que o direito de informar, embora amplo, encontra limitações 
na proibição do excesso doloso ou culposo, isto é, quando extrapola as lindes da 
simples informação, para ensejar a indevida e injusta ofensa à pessoa enfocada.

Entretanto, não se pode considerar ofensivo à moral do indivíduo a 
veiculação de fatos reais apurados com responsabilidade e por meios lícitos pelo 
órgão de divulgação.

Para se reconhecer o dever de indenizar, em qualquer caso de 
responsabilidade civil extracontratual, faz-se necessário a comprovação da 
conduta lesiva, do dano causado. E no caso do dano moral, na maioria das vezes, 
é resultante da presunção ‘hominis’, decorrente da relação de causalidade entre a 
conduta e o dano, e do elemento subjetivo do agente, representado pelo dolo ou 
culpa; sendo o primeiro a intenção de provocar o dano, e a segunda consistente 
no descumprimento do dever objetivo de cuidado que venha a causar um dano, 
ocasionado por imperícia, imprudência ou negligência do autor do fato.

No caso em tela, as publicações vieram em atendimento ao interesse 
público, para fiscalização e transparência dos atos daqueles que se intitulam 
“homens públicos”, que trabalham em prol do cidadão.

Não houve dolo dos Réus em denegrir a imagem ou a honra do Autor, 
eis que, como já se afirmou, apenas divulgou fatos estampados em documentos 
oficiais, produzidos em processos de natureza pública.

Cabe ao judiciário, apenas a averiguação do abuso pelos Réus no direito 
de informar. 

À matéria jornalística, limitando-se à narrativa de fatos colhidos junto a 
órgãos públicos, não há falar-se em ofensa à honra, mas no exercício da verdadeira 
liberdade de imprensa, um dos pilares do Estado Democrático de Direito.

Forte em tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’, 
a r. sentença guerreada. 

É como voto.

Des. Luciano Vasconcellos (Revisor) - Conheço do recurso porque 
presentes as condições para a sua admissibilidade.

Não vejo motivos para reformar-se a sentença.
Explico-me.
Efetivamente dano moral não se deu.
Pessoa pública, e o é o requerente, notadamente aqueles que fazem a 

vida político-partidária no Brasil, não podem ter a honra ofendida com a mesma 
facilidade que tem as pessoas comuns, que não exercem esta atividade.

Dano moral, para ser ressarcido, exigem ofensa à honra, que é muito 
mais do que aborrecimentos que, embora devem ser lamentados, por serem 
possíveis, fazendo parte da vida moderna, não ensejam reparação.
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A se dar dano moral por todo e qualquer infortúnio, a vida em sociedade 
seria inviabilizada, não sendo mais possível o agrupamento humano.

Assim, o que se tem, quando se cuida de casos como os dos autos, é 
de observar o que determina o artigo 5

o
, da lei de Introdução ao Código Civil 

Brasileiro, que transcrevo:

“Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige 
e às exigências do bem comum.”

Têm os requeridos, órgão de imprensa e jornalista, o direito constitucional 
de informar.

Este o texto do artigo 5
o
, inciso IX, da Constituição da República 

Federativa do Brasil:

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e à proprie-
dade, nos termos seguintes:
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença.”

Evidente que o texto não é autorização de desrespeito, de possibilidade 
de se ofender direito alheio, mas sim garantidor do uso do próprio direito.

Foi o que fizeram os requeridos.
Informaram um fato público, que é a existência de inquéritos e da falta de 

participação do apelante, não fazendo discursos em plenário, ou participando de relatorias 
na Câmara dos Deputados, também não apresentando nenhuma proposição.

Afirmou o recorrente que tais informações são inverídicas, deixando, 
entretanto, de comprovar o contrário. 

Em relação às ações penais, o próprio apelante não negou a sua 
existência.

Logo, tendo os apelados nada mais feito do que divulgar fatos públicos, 
obtidos licitamente, exercendo regularmente suas atividades, tendo usado direito 
que tem de livremente informar, nenhum dano moral causaram.

Assim vem decidindo os Tribunais:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL 19980110498493APC DF
ACÓRDÃO: 162269
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ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma Cível DATA: 16/09/2002
RELATOR: JERONYMO DE SOUZA
PUBLICAÇÃO: Diário da Justiça do DF: 30/10/2002 Pág: 50
RAMO DO DIREITO: DIREITO CONSTITUCIONAL DI-
REITO CIVIL 
E M E N T A
CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO 
DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE DEPOIMENTO 
PRESTADO EM JUÍZO CRIMINAL. DANO NÃO COM-
PROVADO. AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO. OFENSA 
À HONRA E À IMAGEM. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE 
DE IMPRENSA. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 
I. PARA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR 
DANOS OCASIONADOS POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
É NECESSÁRIO, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DO DANO, 
QUE FIQUE DEMONSTRADA A CONDUTA CULPOSA 
OU DOLOSA DO AGENTE, BEM COMO A RELAÇÃO DE 
CAUSALIDADE ENTRE ESTA E AQUELES. II. A MATÉRIA 
VEICULADA NÃO CUIDOU DE EXPOR INVERDADES OU 
MESMO EMITIU JUÍZO DE VALOR SOBRE O MALFADADO 
DEPOIMENTO, LIMITANDO-SE APENAS A REPRODUZI-
LO, POSTO QUE O MESMO JÁ HAVIA SIDO PUBLICADO 
PELA REVISTA “BRASÍLIA EM DIA”, NÃO ULTRAPAS-
SANDO OS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO 
DIREITO DE INFORMAÇÃO. III. A VIOLAÇÃO DA HONRA, 
CAPAZ DE IMPOR A INDENIZAÇÃO, COMO FORMA DE 
REPARAÇÃO, É DECORRÊNCIA DA IMPUTAÇÃO DE UM 
FATO FALSO, LESIVO À HONRA E À REPUTAÇÃO DA VÍ-
TIMA, E NÃO DA SIMPLES NOTÍCIA DE UM FATO JÁ DO 
CONHECIMENTO GERAL. IV. NÃO TENDO A NOTÍCIA 
DIVULGADA APRESENTADO VONTADE DELIBERADA DE 
CAUSAR DANO À IMAGEM E À HONRA, NÃO HÁ A OBRI-
GAÇÃO DE INDENIZAR, EIS QUE NÃO CARACTERIZADO 
O DANO MORAL. V. A INVIOLABILIDADE ASSEGURADA 
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, INCISO X) NÃO 
AFASTA, POR ÓBVIO, O DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 
5º, INCISO XIV). A LIBERDADE DE IMPRENSA, DESDE QUE 
SUBMETIDA AOS LIMITES DA LICITUDE, PRECISA SER 
PRESERVADA POR SER IMPERATIVO DE ORDEM CONS-
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TITUCIONAL. AS NOTÍCIAS DEVEM SER VEICULADAS, 
SE TRADUZIREM FIELMENTE O DIREITO DE INFORMAR 
E DE SER INFORMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
IMPROVIDO.
DECISÃO: NEGAR-SE PROVIMENTO. UNÂNIME.”

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
DANO MORAL - Alegação de que a ré atribuiu ao autor culpa em 
processo criminal, praticando abuso e ato ilícito, através de publicação 
de reportagem ofensiva - Inocorrência - Hipótese em que a notícia 
relatou fato real, constante de ocorrência devidamente registrada em 
dependência policial - Direito pela Imprensa de veiculação - Liberdade 
de Imprensa assegurada pela Constituição Federal - Recurso não provi-
do. (Apelação Cível n. 95.595-4 - São Carlos - 1ª Câmara de Direito 
Privado - Relator: Guimarães e Souza - 25.04.00 - V. U.)” 

“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ACÓRDÃO: HC 16982/RJ (200100672013)
409142 HABEAS CORPUS 
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes 
as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA 
do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conceder a ordem 
para trancar a ação penal. Os Srs. Ministros Gilson Dipp, Jorge 
Scartezzini, Edson Vidigal e José Arnaldo da Fonseca votaram com o 
Sr. Ministro Relator.
DATA DA DECISÃO: 20/09/2001 
ÓRGÃO JULGADOR: - QUINTA TURMA 
E M E N T A
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME 
DE IMPRENSA. CRÍTICA E OFENSA. LIBERDADE DE IM-
PRENSA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 648, INCISO 
I DO CPP).
I - Observações críticas, ainda que irritantes, nos limites da divulgação 
da situação fática, não configuram, de per si, crime de imprensa (art. 
27, inciso VIII da Lei de Imprensa).
II - Não se pode alçar à condição de ilícito penal aquilo que somente 
é desejado pela especial susceptibilidade da pessoa atingida e nem se 
deve confundir ofensa à honra, que exige dolo e propósito de ofender, 
com crítica jornalística objetiva, limitada ao animus criticandi ou ao 
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animus narrandi, tudo isto, sob pena de cercear-se a indispensável 
atividade da imprensa.
III - “A relação entre lei e liberdade é, obviamente, muito estreita, 
uma vez que a lei pode ou ser usada como instrumento de tirania, 
como ocorreu com freqüência em muitas épocas e sociedades, ou ser 
empregada como um meio de pôr em vigor aquelas liberdades básicas 
que, numa sociedade democrática, são consideradas parte essencial de 
uma vida adequada.” (DENNIS LLOYD).
Writ concedido, trancando-se a ação penal.
RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER.”

Por estes motivos, VOTO no sentido de NEGAR ao provimento ao 
recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Este o meu voto.

Desa. Diva Lucy Ibiapina (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Conhecer. Negar provimento unânime.

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2005021000028-2

Apelantes - Orcilene Soares Mendonça e outros
Apelados - Daniel Ferreira Batista e outros
Relator - Des. João Mariosi
Terceira Turma Cível

EMENTA

ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - MOR-
TE - MOTORISTA, SEM HABILITAÇÃO, QUE APANHA 
AS CHAVES DO CARRO SEM AUTORIZAÇÃO DO PRO-
PRIETÁRIO - CULPA EXCLUSIVA - INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDêNCIA DO 
PEDIDO - CORREÇÃO E JUROS - INCIDêNCIA.
1. Age com culpa a motorista, sem habilitação e sem habilidade 
para dirigir, que apanha as chaves de automóvel sem autorização 
do proprietário, e vem a atropelar a vítima, na contramão de 
direção, provocando-lhe a morte.
2. Se as chaves do automóvel foram apanhadas quando o pro-
prietário do veículo dormia, portanto sem sua autorização, milita 
em seu favor excludente da responsabilidade, por ausência de 
nexo de causalidade, posto que não exerceu nenhuma função na 
realização do dano.
3. A correção monetária incide a partir da data efetivo prejuízo, 
por se tratar de dívida por ato ilícito, e os juros, a partir do evento 
danoso, nos termos do Enunciado 43 e do Verbete 54 do colendo 
Superior Tribunal de Justiça.
4. Recursos não providos

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 3ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, João Mariosi - Relator, Mário-
Zam Belmiro - Vogal, Nídia Corrêa Lima - Vogal, sob a presidência do Senhor 
Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa em proferir a seguinte decisão: conhecer. 
Dar parcial provimento ao recurso. Unânime, de acordo com a ata do julgamento 
e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 29 de outubro de 2008.
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RELATÓRIO

Adoto, em parte, o relatório da sentença: 

ORCILENE SOARES MENDONÇA, MARCILENE SOARES 
MENDONÇA, FLÁVIO SOARES MENDONÇA, XISTO 
SOARES MENDONÇA, MARIA APARECIDA SOARES 
MENDONÇA, JULIANO SOARES MENDONÇA e MA-
RIA DE FÁTIMA MENDONÇA DE SOUZA ajuizaram ação 
de conhecimento, sob o rito sumário, em desfavor de JOSEA-
NE PACHECO E DANIEL FERREIRA BATISTA, partes 
qualificadas, narrando os autores serem filhos de MARIA DO 
SOCORRO DA CONCEIÇÃO, falecida em 17/07/2003, tendo 
por causa da morte traumatismo craniano torácico fechado, ação 
de instrumento contundente.
Aduziram os autores que, no dia 13/07/2003, a genitora dos 
autores foi atropelada na via pública da Quadra 04, Setor 
Veredas, Brazlândia/DF, pelo veículo VW/Parati placa 2293/
DF, conduzido pela primeira ré, a qual não era habilitada 
para dirigir. O automóvel era de propriedade do segundo 
réu, a quem imputam culpa in vigilando, uma que a primeira 
ré teria pegado as chaves de seu veículo, não obstante a não 
habilitação.
Em razão do evento, experimentaram danos materiais com 
despesas com o funeral, no valor de R$ 2.000,00 e aquisição de 
aparelho respiratório, de R$ 60,00 (sessenta reais). Além disso, a 
de cujus era provedora do lar, exercendo a profissão de catadora 
de papel, recebendo mensalmente R$ 400,00, e fazia outras ativi-
dades para complementação da renda familiar. O atropelamento 
ocorreu no momento em que se encontrava na atividade laboral. 
Aliado ao prejuízo material, sofreram dano moral pela perda do 
ente querido.
Requereram a gratuidade de justiça e a condenação dos réus ao 
pagamento de indenização a título de dano material, no valor 
de R$ 2.060,00 para reembolso das despesas com o aparelho 
respiratório e funeral, mais pensionamento de um salário mínimo 
mensal, a partir da data do sinistro, sem prejuízo da reparação pelos 
danos morais, no valor de R$ 70.000,00, mais verba sucumbencial. 
Juntaram os documentos de fls. 15/79 e 82/88.
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O segundo réu apresentou contestação às fls. 93/98, preliminar-
mente requerendo os benefícios da assistência judiaria e argüindo 
sua ilegitimidade ad causam, ao argumento de que apenas é o 
proprietário do veículo envolvido no atropelamento, não tendo 
qualquer responsabilidade no evento, porque a ré retirou as chaves 
do automóvel quando o réu estava dormindo, sem sua autoriza-
ção, comunicação ou pedido prévio. Asseverou que a ré não é 
sua dependente e apenas é sua namorada, não podendo o réu ser 
responsabilizado pelos atos tresloucadas desta , não havendo se 
falar em culpa in vigilando.
Adentrando ao mérito, sustentou que a ré retirou o veículo sem 
conhecimento do réu, pegando-o escondido e que a vítima con-
tribuiu para o evento, na medida em que transitava no meio da 
via pública, empurrando a carroça de forma imprudente. Insurgiu-
se contra os valores cobrados, afirmando ausência de prova do 
desembolso para despesas com funeral e aparelho respirador, e da 
renda mensal da falecida. Ponderou que sua renda não chegava 
a um salário mínimo e que a pensão vitalícia deveria ser limitada 
à idade de 65 anos de vida da vítima, e que tal verba deverá ser 
de responsabilidade da ré. Também reputou excessivo o valor do 
pedido a título de danos morais, e disse não ter condições finan-
ceiras. Pugnou pelo acolhimento da preliminar e por julgamento 
de improcedência ou que sua responsabilidade seja proporcional 
à conduta.
Juntou os documentos de fls. 99/100.
A primeira ré apresentou contestação às fls. 101/110, afirmando 
a culpa exclusiva da vítima, que trafegava pela rua ao invés de 
pela calçada, e que qualquer outro veículo poderia tê-la atingido. 
Caso não se entenda pela culpa exclusiva, que seja reconhecida 
a participação da vítima para o evento.
Sustentou que o réu costumava lhe dar aulas de direção em uma 
chácara de propriedade da família e esta conduta acabou por 
estimulá-la a pegar as chaves do veículo e sair para buscar sua filha 
na casa da babá. Imputa ao mesmo falta de cautela para com as 
chaves do carro, pois as deixou em local de fácil acesso. Observou 
que não há provas das despesas mencionadas na petição inicial, 
nem dos ganhos da vítima; que os autores são todos maiores, sendo 
alguns, inclusive, casados, não sendo crível que dependessem 
financeiramente da de cujus. Defendeu que a idade da extinta e 
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a respectiva mediana de vida devem ser levadas em consideração, 
bem assim sua intenção de assumir a responsabilidade desde a 
ocorrência do sinistro. Insurgiu-se contra o valor postulado para 
indenização por dano moral, considerando-o excessivo. Requereu 
a gratuidade de justiça e a improcedência dos pedidos. Juntou os 
documentos de fls. 112/135.
Réplica às fls. 141/153, acompanhada dos documentos de fls. 
154/159.
Frustrada a tentativa de conciliação, foi proferida decisão sane-
adora às fls. 217/228.
Audiência de instrução e julgamento realizada de conformidade 
com a ata de fls. 217/228.
Alegações finais das partes às fls. 233/241, 242/249 e 252/254. 

O dispositivo da sentença é o seguinte:

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos dos autores em 
relação a DANIEL FERREIRA BATISTA, condenando-os ao 
pagamento de honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos 
reais).
Os autores arcarão com as custas processuais correspondentes e 
honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos 
reais).
Jugo parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré 
JOSEANE PACHECO ao pagamento de indenização aos autores, 
por danos materiais, no valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta 
reais), bem como, pelos danos morais ocasionados aos autores, 
no importe de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Nos termos da jurisprudência sumulada do colendo Superior 
Tribunal de Justiça,  incide correção monetária sobre dívida por 
ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo  (Enunciado nº 43), 
fluindo os juros moratórios a partir do evento danoso, em caso de 
responsabilidade extracontratual  (Verbete nº 54).
Em razão da sucumbência parcial relacionada à primeira ré, con-
deno-a ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das despesas 
processuais e os autores ao pagamento do valor remanescente de 
40% (quarenta por cento). Os honorários advocatícios, fixados em 
R$ 500,00 (quinhentos reais), deverão ser pagos pelos sucumben-
tes, com observância da mesma proporção retro mencionada.
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Tendo em vista que todos os sucumbentes estão sob o pálio da 
assistência judiciária, suspendo a exigibilidade do pagamento das 
verbas sucumbenciais, observados os ditames do art. 12 da Lei 
nº 1.060/50. 

Abriu-se vista dos autos à Defensoria Pública no dia 05.03.08 (fl. 272).
Não conformados, os autores interpuseram recurso de apelação, em 

03.04.08 (fl. 273), pleiteando a reforma da sentença, a fim de que o valor arbitrado 
a título de dano moral seja majorado para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (fls. 
274/275).

A ré Joseane Pacheco apelou da sentença, em 04.04.08 (fl. 278). Pleiteou 
a reforma, buscando o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima pelo evento. 
No entanto, na hipótese de ser mantida a condenação, pediu o reconhecimento 
da culpa concorrente da vítima, bem como da responsabilidade solidária do 
segundo recorrido, condenando-o também ao pagamento da indenização; pediu a 
improcedência do pedido de indenização por dano material e a redução da verba 
arbitrada a título de dano moral; por último, postulou a incidência da correção 
monetária a partir da sentença (fls. 279/284).

Os recursos foram contra-arrazoados às fls. 289/295 e 296/299).
É o relatório.

VOTOS

Des. João Mariosi (Relator) - Conheço dos recursos, cabíveis e 
tempestivos. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em face 
do falecimento da genitora dos autores, em decorrência de atropelamento por 
veículo conduzido pela primeira ré e de propriedade do segundo réu.

A sentença julgou improcedente o pedido em relação ao segundo 
réu, proprietário do veículo, e julgou procedente, em parte, em relação à 
primeira ré, que conduzia o automóvel. Condenou-a ao pagamento de R$ 
50.000,00, a título de danos morais, e ao pagamento de R$ 2.060,00, por 
danos materiais.

Não conformados, apelaram os autores e a primeira ré, sendo que os 
primeiros buscam tão-somente a majoração da indenização por danos morais para 
R$ 70.000,00. A ré, por seu turno, busca a reforma da decisão, para se reconhecer 
a exclusividade da culpa da vítima ou a concorrência de culpas pelo evento. No 
caso de ser mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento da responsabilidade 
solidária do segundo réu, reduzindo-se a condenação por danos morais.
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Com efeito, segundo se infere dos autos, a primeira ré apanhou as chaves 
do veículo do segundo réu, seu namorado, quando este estava dormindo, sem sua 
autorização.

Neste contexto, não há como se lhe imputar responsabilidade pelo 
evento, já que não tinha poder de comando sobre a coisa no momento em que 
ocorreu o acidente.

O depoimento da ré e de sua irmã, presente no momento do evento, 
dão conta que o réu não permitia ou estimulava que a namorada dirigisse em via 
pública, tampouco teria agido com negligência na guarda do veículo, tanto que as 
chaves se encontravam dentro de sua residência.

O certo é que o veículo foi usado pela primeira ré ao arrepio da vontade 
do segundo réu, de tal forma que a conduta insólita da mesma escapou da esfera 
de previsibilidade, e por ela não pode ser responsabilizado.

Trata-se de hipótese de excludente de responsabilidade, por falta de 
nexo de causalidade, na medida em que o proprietário não exerceu função na 
realização do dano, como bem ressaltou o MM. Juiz singular. 

Portanto, correta a sentença neste ponto.
No tocante à culpa pelo acidente, o conjunto probatório não deixa 

pairar dúvidas a respeito.
A apelante não tinha habilitação nem habilidade para dirigir veículo 

automotor, mas mesmo assim apanhou a chave do automóvel do segundo réu, 
sem sua aquiescência, e acabou por se envolver no infausto acontecimento, 
atropelando a vítima quando desenvolvia no automóvel velocidade por volta de 
30 Km/h, só parando depois de passar por cima do corpo da vítima. E o que é pior, 
mesmo tendo divisado a vítima a certa distância, não acionou o sistema de freios, 
ao contrário, apavorou-se e perdeu o controle da direção.

Assim, não tem cabimento a versão de que a vítima também contribuiu 
para evento, seja com exclusividade ou concorrência de culpa.

Não há nos autos elementos de convicção a corroborar a tese sustentada 
pela apelante, de concorrência de culpas. A menção no inquérito policial de que 
houve a invasão da faixa esquerda, contramão, não se refere à pessoa da vítima, 
mas à própria ré. Veja-se o que disse o depoente Edvaldo Pedro do Carmo, a 
propósito; 

“Declarou que sempre fica sentado na porta de sua casa, de onde 
viu a motorista conduzindo o carro no sentido norte/sul da via, 
porém de forma anormal, usou o termo ‘BARBEIRANDO’. Disse 
que ela passou sobre um quebra-molas e desenvolveu um pouco de 
velocidade, mas o carro não andava corretamente e cerca de cem 
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metros após o quebra-molas havia uma pessoas que o declarante 
não soube identificar, trafegando no lado esquerdo da via, quando 
o veículo atropelador saiu de seu trajeto normal, “o lado direito 
da via”, invadiu a faixa da esquerda, “contra-mão”, atropelou e 
passou a roda dianteira e traseira por cima do corpo de uma mulher 
“MARIA DO SOCORRO”, em seguida a motorista desceu do 
carro para ver o estado de saúde da mulher, vendo que ela ainda 
estava viva pediu socorro ao corpo de bombeiros" (fls. 25/26).

Portanto, segundo se colhe do depoimento, foi a ré que invadiu a 
contramão de direção e atingiu a vítima. Assim sendo, a condenação deve ser 
suportada integralmente pela ré, que sozinha foi a causadora do evento.

Neste contexto, não há que se falar em mitigação da condenação.
A responsabilidade pelo evento e pelo respectivo dever de indenizar 

é exclusiva da ré, até por que no tocante ao segundo réu milita em seu favor 
excludente da responsabilidade.

A correção monetária incide, na hipótese dos autos, a partir da data do 
efetivo prejuízo, por se tratar de dívida por ato ilícito, e os juros, a partir do evento 
danoso, nos termos do Enunciado nº 43 e do Verbete 54, do colendo Superior 
Tribunal de Justiça.

Sob outro aspecto, tendo em conta as condições financeiras das partes, 
DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor da indenização por danos 
morais para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Mantenho os demais termos da 
sentença, por seus próprios fundamentos.

 É como voto.

Des. Mário-Zam Belmiro (Vogal) - Senhor Presidente, pedi vista 
dos autos para examinar com maior acuidade a matéria, pois, em se tratando de 
responsabilidade civil por ato ilícito - atropelamento com resultado morte - mister 
incursionar na dinâmica do evento a fim de, com maior segurança, constatar a 
presença dos elementos ensejadores da reparação.

Após detida análise da questão, a conclusão a que cheguei é 
divergente, em parte, ao posicionamento adotado pelo eminente Relator, no 
que diz respeito à fixação do valor indenizatório a título de dano moral, e bem 
assim em relação ao dies a quo da incidência da correção monetária e juros de 
mora.

A questão controvertida consiste na pretensão indenizatória a título de 
danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito por atropelamento 
que culminou na morte da genitora dos autores.
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Acerca da responsabilidade do segundo réu, a jurisprudência dominante 
adota o entendimento de que ao proprietário do veículo também é atribuída 
eventual responsabilidade, uma vez que a obrigação de reparar o dano é solidária 
em decorrência da culpa in vigilando.

Desse modo, presume-se, em princípio, a culpa do dono do automóvel, 
cabendo a este o ônus comprobatório de que o condutor do veículo o utilizou sem 
seu consentimento.

Contudo, na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de culpa 
in vigilando, à medida que restou comprovado que o segundo réu não estimulava 
a primeira ré, sua namorada, a dirigir em via pública, tampouco que tenha sido 
negligente com a guarda do veículo, cujas chaves estavam em sua residência. 
Também não havia motivos que o levassem a crer que sua namorada pegaria as 
chaves, enquanto ele dormia, sem sua autorização e sairia dirigindo pelas ruas, 
mesmo porque a primeira vez que isso ocorreu foi exatamente no dia do fatídico 
acidente. Não havia previsibilidade em tal ação.

Assim, não há que se falar em responsabilidade do segundo réu, pois 
ausente o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.

Em relação à primeira ré, sua responsabilidade é evidente, pois restou 
claro do acervo probatório que a causa determinante do acidente foi sua falta de 
habilidade em dirigir veículo automotor. Realmente, o condutor que, acabando 
de passar por um quebra-molas, desenvolvendo velocidade de cerca de 30km/h, 
teria, ou deveria ter, plenas condições de evitar a colisão, bastando, para tanto, 
acionar o sistema de frenagem do veículo. 

Contudo, a ré, mesmo avistando várias pessoas à sua frente, tendo 
inclusive buzinado, optou por continuar o trajeto, e, apavorando-se, perdeu o 
controle do veículo e veio a colher a vítima na contramão de direção, passando as 
rodas do veículo sobre o seu corpo.

Ademais, restou comprovado nos autos que a vítima, no momento do 
acidente, circulava pela contramão, circunstância que afasta qualquer participação 
sua na ocorrência do sinistro, não havendo como lhe imputar nenhuma parcela 
de culpa.

Em relação ao quantum indenizatório, tenho que não foi corretamente 
sopesado na origem, de modo que merece ligeiro reparo.

A esse respeito ensina Humberto Theodoro Júnior [in Dano Moral, 2ª 
edição, Editora Juarez de Oliveira, São Paulo, 1999, p.47/48]:

“O juiz, em cujas mãos o sistema jurídico brasileiro deposita a 
responsabilidade pela fixação do valor da reparação do dano moral, 
deverá fazê-lo de modo impositivo, levando em conta o binômio 
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‘possibilidades do lesante’ - ‘condições do lesado’, cotejado sempre 
com as particularidades circunstanciais do fato danoso, tudo com o 
objetivo de alcançar: a) um ‘valor adequado ao lesado, pelo vexame, 
ou pelo constrangimento experimentado’; b) uma ‘compensação’ 
razoável e eqüitativa não para ‘apagar os efeitos da lesão, mas 
para reparar os danos’ (...), ‘sendo certo que não se deve cogitar 
de mensuração do sofrimento, ou da prova da dor, exatamente 
porque esses sentimentos estão ínsitos no espírito humano’. Dentro 
desta ótica, não se deve impor uma indenização que ultrapasse, 
evidentemente, a capacidade econômica do agente, levando-o à 
ruína. Se a função da reparação do dano moral é o restabelecimento 
do ‘equilíbrio nas relações privadas’, a meta não seria alcançada, 
quando a reparação desse consolo espiritual à vítima fosse à custa 
da desgraça imposta ao agente. Não se pode como preconiza a 
sabedoria popular ‘vestir um santo desvestindo outro’. Da mesma 
maneira, não se pode arbitrar a indenização sem um juízo ético 
de valoração da gravidade do dano, a ser feito dentro do quadro 
circunstancial do fato e, principalmente, das condições da vítima. O 
valor da reparação terá de ser ‘equilibrado’, por meio da prudência 
do juiz. Não se deve arbitrar uma indenização pífia nem exorbitante 
diante da expressão ética do interesse em jogo, nem tampouco se 
pode ignorar a situação econômico social de quem vai receber a 
reparação, pois jamais se deverá transformar a sanção civil em 
fonte pura e simples de enriquecimento sem causa.” 

Em se tratando de fixação do valor indenizatório a título de dano moral, a 
doutrina e a jurisprudência têm admitido o prudente arbítrio do juiz, devidamente 
fundamentado em dados aferíveis, quais sejam: o nível sócio-econômico do 
ofendido e do ofensor e a extensão dos efeitos danosos.

 A meu ver, considerando as condições financeiras precárias das partes, 
especialmente da ré Joseane Pacheco, tenho que merece ser reduzido o valor 
da indenização por dano moral fixada na origem, o que faço para minorá-la ao 
patamar de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

O termo inicial da correção monetária é a data da fixação do valor 
indenizatório, seja sentença ou acórdão, não a data do evento danoso, haja vista 
que no momento da prolação do r. julgado o magistrado já toma como base os 
valores atuais.

Essa a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de 
Justiça:
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“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACI-
DENTE AUTOMOBILÍSTICO. ÔNIBUS. PASSAGEIRA FE-
RIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS. FLUÊNCIA 
A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO 
MORAL. TERMO INICIAL. ATUALIZAÇÃO DESDE SUA 
FIXAÇÃO PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL.
1. Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem 
a contar da citação. Precedentes.
2. A atualização monetária da indenização por danos morais se 
faz a partir da fixação do seu quantum, portanto, no caso, desde 
a data do acórdão a quo.
3. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.”

1

No mesmo sentido, esta Casa assim tem assentado:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO ADESIVO. 
PRELIMINAR. DESERÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO CORRE-
TA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. A 
PARTIR DA DATA DA SENTENÇA. ÍNDICE OFICIAL DA 
CONTADORIA DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍ-
CIOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3º, DO CPC. O 
Recurso Adesivo é subordinado ao recurso principal e a ele aplicam-se 
as mesmas regras do recurso independente, quanto às condições de 
admissibilidade, preparo e julgamento. Os juros de mora e a atualização 
monetária devem ser aplicados a partir da data da sentença, posto que 
somente nesse momento é reconhecido o dano moral que tem seu atual 
e justo valor indenizatório arbitrado pelo d. sentenciante, não havendo 
se falar em incidência de correção monetária ou juros moratórios em 
momento anterior. Honorários advocatícios fixados sob o patamar legal, 
com fulcro no § 3º, artigo 20, do Código de Processo Legal”.

2

No que se refere ao termo a quo dos juros moratórios, é majoritário o 
entendimento jurisprudencial no sentido de que incide a partir da citação.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal 
de Justiça, verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 
DANO MORAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. JUROS DE 
MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO 
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MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO DA 
INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. VERBETE Nº 326/STJ. EMBARGOS 
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios 
incidem a contar da citação. Precedentes.
2. A atualização monetária da indenização por danos morais se faz a 
partir da fixação do seu quantum.
3. Sucumbência impossibilidade de redistribuição.”Na ação de in-
denização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (Enunciado 
nº 326/STJ).
4.Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar a 
incidência dos juros de mora a partir da citação, à taxa de 0,5% ao 
mês até o dia 10.1.2003, e, a partir de 11.1.2003, pelo que determina 
o artigo 406 do atual Código Civil, bem como para determinar que 
a correção monetária incida a partir da data do arbitramento da 
indenização por esta Corte de Justiça.”

3

A respeito da matéria, confira-se, também, aresto desta Corte de 
Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO 
DE VIDA. ÓBITO. NÃO-PAGAMENTO DO SEGURO PELA 
SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTEN-
TE. AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO. DEVER DE 
INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGU-
RAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. JUROS 
MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO 
DA FIXAÇÃO DO SEU QUANTUM. EXCESSIVIDADE DA 
CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. NECESSIDADE.
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. (...) Sobre a indenização por dano material e moral, por integrar a 
condenação, incidem juros a partir da citação. De outro lado, o termo 
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inicial para a correção monetária com referência a indenização pelo 
dano moral, consoante entendimento de ambas as Turmas de Direito 
Privado desta Corte, é a data da prolação da decisão que fixa seu 
montante (c.f. REsp 728.314/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARI-
NHO, DJ de 26/06/2006; REsp 75.076/RJ, rel. Ministro BARROS 
MONTEIRO, DJ de 18.10.1999; entre outros).
(...)”

4

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 
recurso, tão-somente para reduzir o valor da indenização a título de dano moral 
para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), incidindo os juros a partir da citação e a 
correção monetária a partir da fixação.

É o meu voto.

Desa. Nídia Corrêa Lima (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Conhecer. Dar parcial provimento ao recurso. Unânime.

Notas

1
  REsp 728314 / DF. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR. QUARTA TURMA. DJ 26/06/2006 p. 157

2
  20040111086375APC, Relator Desembargador LÉCIO RESENDE, 3ª Turma Cível, julgado em 28/06/2006, 

DJ 24/08/2006 p.118.
3
  EDcl no REsp 468903 / RJ. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA. QUARTA TURMA. DJ 21/05/2007 

p. 581
4
  REsp 811617/AL, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21.11.2006, 

DJ 19.03.2007 p.359.

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2006011009637-5

Apelantes - Osiris Vargas Pellanda e outros
Apelados - Os mesmos
Relator - Des. Sérgio Bittencourt
Quarta Turma Cível

EMENTA

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - DIREITO DO CONSUMI-
DOR - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REPARAÇÃO DE 
DANOS - VENDA CASADA - PROVEDOR DE ACESSO À 
INTERNET - DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
Ilegal a exigência de contratação com empresa de provedor de 
acesso à Internet para a prestação de serviços de telecomunicação 
que já garante o acesso à rede mundial de computadores.
Não é devida a devolução dos valores pagos em dobro quando 
não caracterizada a má-fé do fornecedor.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Turma Cível do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Sérgio Bittencourt 
- Relator, Cruz Macedo - Revisor, Arlindo Mares - Vogal, sob a Presidência do 
Senhor Desembargador Sérgio Bittencourt em proferir a seguinte decisão: negar 
provimento aos recursos, unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas.

Brasília (DF), 20 de agosto de 2008.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação de Obrigação de não fazer cumulada com Reparação de 
Danos ajuizada por Osiris Vargas Pellanda contra Net Brasília LTDA..

Aduz o autor ter celebrado com a ré, em 30/11/2003, contrato de 
prestação de serviços de TV a cabo e de acesso à Internet, denominado Vírtua, 
sendo informado, no momento da assinatura do pacto, que, por exigência da 
ANATEL, para obter os serviços de Internet, seria necessário contratar alguma 
empresa provedora de acesso e conteúdo, entre aquelas conveniadas com a 
ré, de forma que o autor contratou o provedor de acesso SUPERIG. Alega ser 
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o contrato com a provedora de acesso a Internet absolutamente desnecessário, 
caracterizando tal exigência “venda casada”, o que é vedado no Código de Defesa 
do Consumidor. Requer a inversão do ônus da prova em seu favor, considerando 
sua hipossuficiência de acesso à informação na relação de consumo; a condenação 
da ré a não estabelecer a exigência de contratação de serviço de qualquer provedor 
de acesso ou conteúdo como condição para fornecer o serviço de conexão via 
cabo com a Internet; a condenação da requerida ao ressarcimento dos gastos 
despendidos com a contração desnecessária do provedor SUPERIG de dezembro 
de 2003 a novembro de 2005, no valor de R$ 437,80 (quatrocentos e trinta e sete 
reais e oitenta centavos), devendo tal quantia ser paga em dobro, nos termos do 
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor

1
 e, finalmente, a condenação da ré ao 

pagamento dos ônus de sucumbência. 
Em decisão de fls. 142, inverteu-se o ônus probatório, fato que ensejou 

a propositura de agravo retido por parte da ré (fls. 175/183).
Antecipando o julgamento da lide, nos termos do art. 330, inciso I, 

do Código de Processo Civil, a r. sentença de fls. 208/218 julgou parcialmente 
procedente o pedido, condenando a ré a abster-se de estabelecer exigência de 
contratação de serviço de qualquer provedor de serviço de valor adicionado 
como condição para fornecer o serviço de conexão via cabo e a devolver o 
que o autor pagou ao SUPERIG, desde que ele prove o pagamento à ré, o 
que deverá ser feito em liquidação de sentença. O pedido de pagamento em 
dobro foi julgado improcedente. A ré foi, ainda, condenada ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais).

Inconformada, apela a ré (fls. 223/236). Argúi preliminar de 
conhecimento do agravo retido contra a decisão que deferiu a inversão 
do ônus da prova caso seja entendido necessária a dilação probatória. No 
mérito, alega, em resumo, que a prestação de serviços de acesso à Internet 
pelo Vírtua necessita de um provedor adicional, pois a Vírtua apenas acelera 
o acesso à rede mundial de computadores, conforme determina o art. 5º 
da Resolução 190/99 da ANATEL

2
. Argumenta, também, que não tolheu 

a escolha do processo de acesso pelo autor, apenas lhe ofereceu um leque 
de opções daqueles que possuíam, com a apelante, acordo de vantagens 
para seus assinantes, de acordo com o art. 16, inciso I, da Resolução 190/99 
da ANATEL

3
, não configurando, portanto, a venda casada. Aduz, ainda, 

não haver nos autos qualquer comprovação de dano por parte do autor, de 
forma a ser considerada indevida a condenação de devolução de valores. 
Requer, então, a reforma total da r. sentença e a inversão da condenação nos 
honorários sucumbenciais.
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Preparo à fl. 237.
Aderindo ao recurso da ré, apela, também, o autor (fls. 240/244). Requer 

seja o valor da condenação da devolução da quantia paga à ré dada em dobro, com 
base no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, por estar configurada sua 
hipossuficiência na modalidade do contrato de adesão. Pleiteia, ainda, a incidência 
do art. 475-J do Código de Processo Civil também aos valores devidos em dobro.

Preparo do apelo adesivo à fl. 245.
Contra-razões da ré (fls. 250/257), pugnando pelo desprovimento do 

apelo do autor.
Contra-razões do autor (fls. 258/263), alegando a perda do objeto do 

agravo retido, haja vista o julgamento antecipado da lide. No mérito, pugna pelo 
desprovimento do apelo da ré.

É o relatório.

VOTOS

Des. Sérgio Bittencourt (Relator) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço dos recursos.

Analiso, primeiramente, o recurso da ré, Net Brasília LTDA.
Em suas razões de apelação (fls. 223/236), a ré argúi preliminar de 

conhecimento do agravo retido contra a decisão que deferiu a inversão do ônus 
da prova caso seja entendido necessária a dilação probatória.

Como bem assentou o douto Juiz a quo, o caso nos autos prescinde 
de dilação probatória, pois se trata apenas de interpretação dos dispositivos 
jurídicos aplicados ao caso. Dessa forma, não há que se falar em inversão do ônus 
probatório.

Rejeito, portanto, o agravo retido.
No mérito, Net Brasília Ltda. alega, em resumo, que a prestação de 

serviços de acesso à Internet pelo Vírtua necessita de um provedor adicional, 
pois a Vírtua apenas acelera o acesso à rede mundial de computadores, conforme 
determina o art. 5º da Resolução 190/99 da ANATEL

4
. Argumenta, também, que 

não tolheu a escolha do processo de acesso pelo autor, mas somente lhe ofereceu 
um leque de opções daqueles que possuíam, com a apelante, acordo de vantagens 
para seus assinantes, de acordo com o art. 16, inciso I, da Resolução 190/99 da 
ANATEL

5
, não configurando, portanto, a venda casada. Aduz, ainda, não haver, 

nos autos, qualquer comprovação de dano por parte do autor, de forma a ser 
indevida a condenação de devolução de valores. Requer, então, a reforma total da 
r. sentença e a inversão da condenação nos honorários sucumbenciais.

Não lhe assiste razão. 
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Novamente, conforme bem explicitado pelo douto Julgador a quo, ao 
contrário do que afirma a ré, o serviço Vírtua prestado pela ré não necessitaria de 
um provedor para ser executado, pois constitui um serviço de telecomunicação, 
nos termos do art. 60 da Lei 9.472/97

6
, o qual resulta do conjunto de atividades 

que possibilita a comunicação.
O provedor de acesso à Internet, no caso, constitui apenas um serviço 

de valor adicionado, que de acordo com o art. 61 da mencionada Lei
7
, acrescenta 

ao serviço de telecomunicações novas utilidades.
A disposição exposta no art. 5º da Resolução 190 da ANATEL apenas 

determina que se uma empresa de telecomunicação de massa por assinatura 
desejar incrementar seu serviço de telecomunicação deve fazê-lo somente por 
meio de outra empresa, que no caso é um provedor de acesso à Internet.

Dessa forma, a exigência da empresa ré ao autor é descabida.
Ilegal, também, a imposição da empresa ré ao autor em contratar 

com determinado provedor dentro daqueles conveniados com ela, por afrontar 
diretamente a liberdade de escolha do consumidor, garantida no art. 22 da mesma 
Resolução citada da ANATEL

8
.

Diferente do alegado pela ré, não se pode abstrair da cláusula VIII (b) do 
contrato de prestação de serviços (fl. 17)

9
 que os “provedores em parceria” com a 

empresa ré representam apenas um “leque de opções”, pois induzem o consumidor 
a pensar que somente as empresas parceiras podem prestar o acesso incrementado 
à Internet.

Não procede, de igual maneira, o argumento da empresa ré de ser 
indevida a condenação imposta a ela consistente na devolução dos valores que 
o autor pagou ao SUPERIG por não haver nos autos qualquer comprovação do 
dano.

Apesar de o MM. Julgador a quo ter utilizado a expressão “condeno ainda 
a ré a devolver o que o autor pagou ao SUPERIG, desde que lhe prove o pagamento 
durante o período declinado no item IV de fls. 10, da petição inicial, o que deverá ser 
feito em liquidação de sentença” no dispositivo da r. sentença, entendo não haver 
condicionamento no julgado, pois houve vinculação à liquidação da sentença, 
haja vista ter sido o mérito da lide julgado antecipadamente, por se tratar apenas 
de questão de direito.

Assim, nego total provimento ao recurso da Net Brasília LTDA. e passo 
à análise do recurso adesivo do autor.

Em suas razões de apelação (fls. 240/241), requer o autor seja o valor 
da condenação da devolução da quantia paga, imposta à ré, pago em dobro, com 
base no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, por estar configurada sua 
hipossuficiência na modalidade do contrato de adesão. Pleiteia, ainda, a incidência 
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do art. 475-J do Código de Processo Civil também sobre valores devidos em 
dobro.

Também não lhe assiste razão. 
Como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, um dos elementos 

ensejadores da devolução em dobro dos valores indevidos ou pagos em excesso 
pelo consumidor é a configuração da má-fé. Confira-se, por exemplo, a ementa 
proferida quando do julgamento da APC 2002 01 1 082842-0, de Relatoria do 
Des. Benito Tiezzi, publicada no DJ de 12/1/06, p. 74: 

“PROCESSO CIVIL E CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRE-
LIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CONTRATO 
DE MÚTUO - REVISÃO DE CLÁUSULAS SUSCITADA NA 
CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE QUANDO CARACTE-
RIZAR MATÉRIA DE DEFESA - INSTITUIÇÃO FINANCEI-
RA - AUSÊNCIA DE LIMITE DOS JUROS - DISCREPÂN-
CIA DOS JUROS MENSAIS E ANUAIS - PREVALÊNCIA 
DA MENOR TAXA - AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA 
CASADA - LEGALIDADE DO AJUSTE E DA COBRAÇA 
DE TARIFAS BANCÁRIAS - REPETIÇÃO EM DOBRO DO 
INDÉBITO - NECESSIDADE DE COMPROVAR A MÁ-FÉ - 
DESNECESSIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E 
DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEVIDA CORREÇÃO 
MONETÁRIA APÓS O VENCIMENTO - RECURSOS CO-
NHECIDOS - PRELIMINAR REJEITADA - PARCIALMENTE 
PROVIDO OS APELOS DO AUTOR E DA RÉ.
1. Não há falar-se em nulidade da sentença, se a parte não especifica a 
eiva do decisum fustigado e tampouco apresenta razões a autorizarem 
o decreto de invalidade.
2. São admitidas como matéria de defesa todas as questões sustentadas 
pelos réus e que tenham o condão, em tese, de reduzir ou extinguir o 
quantum debeatur objeto da ação de cobrança, afetando diretamente 
o pedido autoral. Merecem análise os pedidos de revisão de cláusulas 
contratuais veiculados em contestação quando tiverem a potencialidade 
de afetar o pedido do autor.
3. Como está assente na jurisprudência do STF e também do STJ, as 
instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros reais em 
12% (doze por cento) ao ano, tendo a Emenda à Constituição número 
40, suplantado esta discussão, razão porque se mostra válida a cláusula 
contratual que estabelece juros acima deste percentual.
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4. Ocorrendo a divergência entre as taxas de juros mensal e anual ex-
pressamente fixadas no contrato, deve prevalecer a taxa mais favorável 
ao consumidor ali avençada, a ser calculada de forma simples, sem 
capitalização composta mensal, desde o momento em que o contrato 
foi firmado.
5. Se não há provas da imposição da contratação de outros serviços 
com a entidade financeira e se o devedor usufruiu destes serviços, 
não há como possa se eximir do pagamento respectivo ao argumento 
de ter ocorrido a nefasta prática da venda casada com o contrato de 
abertura de crédito
6. Não é vedado pelo ordenamento jurídico o ajuste de tarifas bancárias 
e o seu débito em conta. A impugnação genérica destes lançamentos, 
sem a devida especificação e justificativa da cobrança abusiva, não 
lhes retira a presunção de legalidade.
7. A devolução do valor pago a maior é consectário lógico da 
revisão contratual. Todavia, a repetição em dobro deste valor 
não prospera quando a cobrança estiver calcada em cláusula de 
contrato que as partes livremente pactuaram, ainda que venha 
a ser declarada nula, principalmente quando não evidenciada a 
presença de má-fé ou dolo da instituição financeira, pressuposto 
necessário para a repetição em dobro.
8. Não é dado ao Judiciário imiscuir-se na autonomia da vontade das 
partes para, a pedido de uma delas, alterar a forma de pagamento 
avençada, e, assim, parcelar o débito.
9. Desnecessária a inversão do ônus da prova e a exibição de documen-
tos quando a matéria em julgamento for eminentemente de direito.
10. Os encargos da mora - juros moratórios e multa - incidem sepa-
radamente sobre o valor principal do débito em atraso. Se o contrato 
prevê a incidência de uns sobre os outros, ao Judiciário é dado decotar 
a forma ilegal de calcular a mora.
11. Sem ajuste expresso, não incidem juros remuneratórios após o 
vencimento do débito.
12. A taxa de juros moratórios avençada prevalece em relação à taxa 
legal.
13. É devida a correção monetária ainda que não entabulada expres-
samente para o caso de inadimplemento, pois não constitui um plus, 
mas mero artifício para se manter o poder aquisitivo da moeda.
14. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, com parcial provimento 
dos apelos do autor e da ré.” (Grifei)
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No caso em epígrafe, embora se trate de contrato de adesão, não se acha 
configurada a má-fé da empresa ré, pois houve pactuamento livre entre as partes, 
conforme assentou o precedente acima.

Ante o exposto, nego provimento tanto ao recurso da ré quanto ao 
apelo do autor, mantendo a r. sentença incólume.

É o voto.

Des. Cruz Macedo (Revisor) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Inicio o exame pelo recurso da empresa-ré, NET BRASÍLIA.
Em preliminar, requereu a Apelante o conhecimento do agravo 

retido interposto às fls. 175/183, em face da decisão que deferiu a inversão 
do ônus da prova e intimou a Ré a se manifestar sobre a produção de prova 
pericial.

Contudo, consignou-se na sentença a quo que não houve necessidade 
da inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria unicamente de direito, 
tanto que não se realizou a prova técnica requerida.

Nesse sentido, resta prejudicado o exame do agravo retido.
No mais, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Com efeito, verifica-se que o art. 5º da Resolução 190 da ANATEL 

não ampara a tese da Ré, eis que somente impede que a mesma empresa que 
explore o serviço de comunicação de massa por assinatura, no caso a Net Brasília 
Ltda., também preste o serviço de valor adicionado referido no art. 61 da Lei nº 
9.472/97.

Acresça-se que o art. 22 da Resolução 190 da ANATEL estabelece que 
o assinante de um serviço de comunicação de massa por assinatura tem o direito 
de contratar o provedor de serviço de valor adicionado de sua preferência, dentre 
aqueles disponíveis em rede.

Infere-se, portanto, que o Autor sequer seria obrigado a contratar um 
provedor de conteúdo e, se o quisesse, teria a liberdade de escolher o provedor que 
lhe fosse mais adequado, não tendo que se submeter à contratação exclusivamente 
da empresa indicada pela Apelante.

Tal prática, popularmente denominada de “venda casada”, fere o art. 
39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, constituindo-se em prática 
abusiva.

Destarte, o recurso da Empresa-ré não merece provimento.
Passo à análise do recurso adesivo do Autor.
Pleiteia o Recorrente a devolução do valor pago à SUPERIG em dobro, 

nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
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Entretanto, verifico que o contrato com o provedor foi regularmente 
adimplido, tendo o ora Apelante usufruído dos serviços prestados, o que não 
enseja a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código Consumerista, aplicável 
somente se houver comportamento ilícito do fornecedor do serviço (SUPERIG), 
o que não ocorreu na espécie.

Ademais, não vislumbro a ocorrência de má-fé por parte do prestador de 
serviço, de modo que a irresignação recursal em exame igualmente não prospera.

DISPOSITIVO
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, 

mantendo íntegra a sentença recorrida.
É como voto.

Des. Arlindo Mares (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Negar provimento aos recursos, unânime.

Notas

1
  Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a 

qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
 Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual 

ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 
justificável.

2
  Art. 5º. As empresas prestadoras de serviços de comunicação de massa por assinatura que tenham interesse em 

prover serviços de valor adicionado, devem fazê-lo por meio de empresa constituída exclusivamente para este 
fim.

3
  Art. 16. As prestadores de SCMa, observado o disposto neste Regulamento e na legislação aplicável, podem 

estabelecer:
 I - acordos com provedores de SVA para obtenção de redução de custos na contratação dos serviços de rede de 

transportes de telecomunicações;
4 

Art. 5º. As empresas prestadoras de serviços de comunicação de massa por assinatura que tenham interesse em 
prover serviços de valor adicionado, devem fazê-lo por meio de empresa constituída exclusivamente para este 
fim.

5
  Art. 16. As prestadores de SCMa, observado o disposto neste Regulamento e na legislação aplicável, podem 

estabelecer:
 I - acordos com provedores de SVA para obtenção de redução de custos na contratação dos serviços de rede de 

transportes de telecomunicações;
6
  Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. 

 § 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer 
outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 
natureza.
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 § 2° Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais 
meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as 
instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis.

7
  Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que 

lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, 
apresentação, movimentação ou recuperação de informações.

 § 1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor 
como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a 
essa condição.

 § 2° É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de telecomunicações para prestação de 
serviços de valor adicionado, cabendo à Agência, para assegurar esse direito, regular os condicionamentos, 
assim como o relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço de telecomunicações.

8
  Art. 22. O assinante de SCMa tem direito de contratar o provedor de SVA de sua preferência, dentre 

aqueles disponíveis na rede.
9
  “VIII - DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VÍRTUA - São 

indispensáveis para a instalação e prestação do serviço VÍRTUA o aparelho cable modem e a placa de rede. 
Nesta modalidade de serviço a OPERADORA disponibilizará a título de comodato o equipamento cable 
modem, no entanto, a placa de rede deverá ser providenciada pelo ASSINATE. VIII (b) - Os provedores 
de acesso que são parceiros da OPERADORA nesta modalidade de serviço e na cessão do equipamento 
em comodato, serão informados ao ASSISTENTE pela Centra de Atendimento antes da contratação.

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2006011090319-9

Apelante - Brasil Telecom S/A
Apelado - Arnaldo Sousa
Relatora - Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito
Sexta Turma Cível

EMENTA

DIREITOS COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMI-
NARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. LIMITAÇÃO DA 
RESPONSABILIDADE. SENTENÇA INEXEQÜÍVEL. REJEI-
ÇÃO. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE NATUREZA PESSOAL. 
ARTIGOS 177 DO CÓDIGO CIVIL/1916 (20 ANOS) E 205 
DO ATUAL CÓDIGO CIVIL (10 ANOS). TELEBRÁS S/A. 
CISÃO PARCIAL. BRASIL TELECOM. INCORPORAÇÃO. 
SUCESSÃO EMPRESARIAL. DIREITOS E OBRIGAÇÕES. 
Sendo a Brasil Telecom S/A sucessora da empresa Telebrás, 
depreende-se que é legítima para compor a relação processual 
em ação que busca acertar as conseqüências jurídicas da cisão 
empresarial operada entre as partes.
Considerando que a Telebrasília como controladora da Tele Cen-
tro Sul Participações S/A foi alienada passando a chamar-se Brasil 
Telecom Participações S/A que vem a ser a atual controladora da 
ora apelante Brasil Telecom S/A, tem-se que houve sim sucessão, 
do que decorre a responsabilização da sucessora pelas obrigações 
das empresas sucedidas, em face do inadimplemento dos contratos 
de participação financeira, sem qualquer limitação. 
O reconhecimento do direito da parte autora não implica o des-
cumprimento da Lei das Sociedades Anônimas, haja vista que 
não há que se discutir a forma como se processará a subscrição 
das ações para integrar o valor total a que tem direito. Se for 
necessária a observância de um complexo procedimento, que 
seja então respeitado. 
O direito à complementação de ações subscritas decorrentes de 
instrumento contratual firmado com sociedade anônima é de 
natureza pessoal e, conseqüentemente, a respectiva pretensão 
prescreve nos prazos previstos nos arts. 177 do Código Civil/1916 
(20 anos) e 205 do atual Código Civil (10 anos).
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Em 1998, por meio de um processo de desestatização, a holding 
Telebrás S/A foi privatizada e parcialmente cindida em 12 novas 
companhias holdings, dentre as quais a Tele Centro Sul Participa-
ções S/A. As 12 novas companhias sucederam a Telebrás como 
controladoras das empresas integrantes do Sistema Telebrás. A 
Tele Centro Sul Participações S/A, que passou a se chamar Brasil 
Telecom Participações S/A, englobou as empresas operadoras 
responsáveis pela prestação de serviço de telefonia fixo comutado 
na Região II do Plano Geral de Outorgas - Telebrasília, Telegoiás, 
Teleacre, Teleron, Telems, Telesc e outras. Posteriormente, essas 
operadoras de telefonia foram incorporadas à empresa Telecomu-
nicações do Pará S/A - Telepar, que também é controlada pela 
Brasil Telecom Participações S/A (BTP); passando, a Telepar, a 
ser denominada Brasil Telecom S/A.
Extintas as empresas de telefonia integrantes do sistema Telebrás, 
as quais foram sucedidas em todos os direitos e obrigações pela 
Brasil Telecom S/A, empresa controlada pela Brasil Telecom Parti-
cipações S/A, conclui-se que à sucessora cabe a responsabilização 
pelas obrigações das empresas sucedidas. 
Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 6ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Ana Maria Duarte Amarante 
Brito - Relatora, Jair Soares - Revisor, Teófilo Caetano - Vogal, sob a presidência 
do Senhor Desembargador Jair Soares em proferir a seguinte decisão: conhecido. 
Rejeitada a preliminar. Negar provimento. Unânime, de acordo com a ata do 
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 29 de outubro de 2008.

RELATÓRIO

O relatório é, em parte, o da r. sentença de fls. 254/263, que 
transcrevo:

“ARNALDO SOUZA ajuizou ação contra BRASIL TELECOM 
S/A, pretendendo o cumprimento dos contratos firmados entre 
as partes, procedente a entrega e ou emissão das ações devidas, 
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à razão da diferença das ações já recebidas da Telebrás e as efe-
tivamente devidas, com a entrega do respectivo certificado de 
propriedade e pagamento dos dividendos que autora deixou de 
receber desde a data da subscrição das ações. 
Narra o autor o histórico dos fatos: Em 29/09/1992 E 07/11/1988, o 
autor firmou contrato de participação financeira (contrato de ade-
são) com a extinta TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA, sob 
o número PEX 9010738030 e PEX 9008933212, para aquisição das 
linhas telefônicas. A quitação do contrato proporcionava à autora 
o direito de participação acionária da TELEBRÁS, tornando-se, 
desta forma, uma acionista minoritária daquela empresa. 
Afirma a autora que o valor patrimonial utilizado pela Telebrás 
foi o apurado posteriormente, e não aquele existente na data 
da integralização do capital financeiro. Sustenta que ocorreu 
prejuízos à autora. 
Assevera que qualquer retribuição em ações que não tenha por 
base o valor patrimonial da ação na data do aporte financeiro, 
não se mostra correto. 
Cita o art. 117, § 1º como aplicável para a responsabilização do 
acionista controlador. 
Contestou a ré. Argúi a impossibilidade jurídica do pedido, da 
ilegitimidade passiva da ré e da autora em razão da venda dos 
ativos. Sustenta a ocorrência de prescrição. Afirma também a 
prescrição em relação aos dividendos devidos na hipótese de 
procedência do pleito. 
No mérito, assevera a legalidade das Portarias Ministeriais, ns 
1.361/76, 881/90 e 86/90 (alterada pela Portaria 1.028/96) do 
Ministério da Infra-estrutura. De acordo com as portarias, o assi-
nante realizava o pagamento de quantia pré-fixada e a companhia 
obrigava-se a instalar a linha telefônica e prover o seu perfeito uso, 
além, de subscrever quantidade de ações com base no valor desta 
em balanço financeiro posterior ao aporte. O modo de aferição 
das quantidades de ações a serem subscritas era determinado pela 
portaria editada pelo Ministério da Infra-Estrutura. 
As portarias mencionadas, com exceção da Portaria n. 1.361, 
faziam menção a correção monetária do valor aportado, o que 
excluiria a alegação de valorização das ações face à desvalorização 
do valor aportado. 
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Sustenta que a emissão de novas ações, sem o aumento de capital 
necessário, redundaria em prejuízo aos demais acionistas que 
veriam seus títulos desvalorizados. 
Afirma que, no caso de procedência, as ações novas ações deverão 
ser emitidas pelo valor apurado na data da integralização e não 
do balanço do ano anterior”.

Acrescento que o d. Juiz a quo julgou procedente o pedido inicial e 
condenou a ré a cumprir os contratos firmados, procedendo à entrega das ações 
devidas, à razão da diferença das ações já recebidas da Telebrás e as efetivamente 
devidas. Determinou que o critério para apuração do número de ações deverá ser 
o valor da ação na data da integralização (aporte) realizado pelo autor. 

Outrossim, condenou a ré ao pagamento dos dividendos decorrentes 
das novas ações entregues à autora, que não foram pagos nas datas aprazadas e ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. 

Irresignada, apela a ré (fls. 370/385), suscitando as seguintes preliminares 
de:

a) Ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os débitos cobrados 
pela autora são originários de atividades desempenhadas pela Telebrasília, antes 
do processo de privatização, através do qual a Brasil Telecom passou a prestar os 
serviços de telefonia. 

Sustenta, portanto, que a ação deveria ter sido proposta em face da Te-
lebrás, por ser a sucessora da Telebrasília nas obrigações remanescente e anteriores 
à privatização;

b) Impossibilidade material e jurídica do pedido de subscrição de novas 
ações da Brasil Telecom, haja vista a necessidade de observância de um procedi-
mento previsto na Lei das Sociedades Anônimas. 

Defende que eventual condenação da Brasil Telecom somente é possível 
mediante reparação civil, com o pagamento de indenização, pretensão esta que 
se encontra prescrita, tendo em vista o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código 
Civil. 

A recorrente suscita, ainda, prejudicial de mérito de prescrição com base 
no artigo 287, III, ‘g’, da Lei 6.404/76, bem assim, ressaltou que ao ter sido conde-
nada ao pagamento dos dividendos supostamente devidos em relação às ações não 
recebidas, a regra de prescrição específica do art. 206, § 3º, III, do Código Civil.
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No mérito, alega ausência de provas quanto à existência de diferença 
entre o número de ações recebidas e o número de ações supostamente devidas. 
Alega que o Poder Judiciário não tem competência para apreciar o mérito do ato 
administrativo referente à emissão de ações pela Telebrás. 

Argumenta que o fato da subscrição ter ocorrido em momento posterior 
à integralização dos valores dos contratos não implica necessariamente prejuízos 
ao apelado. 

Aduz que os critérios de contratação adotados pela Telebrasília foram 
impostos pela União, vez que foram editadas Portarias que regulamentavam os 
contratos de participação financeira celebrados entre os promitentes assinantes 
de linhas telefônicas e as companhias prestadoras do serviço. 

Preparo à fl. 427. 
Contra-razões às fls. 432/439. 
É o relatório.

VOTOS

Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito (Relatora) - Cuida-se 
de Apelação interposta pela BRASIL TELECOM S/A em face da r. sentença 
que a condenou a cumprir os contratos firmados, procedendo à entrega das 
ações devidas, à razão da diferença das ações já recebidas da Telebrás e as 
efetivamente devidas. Determinou que o critério para apuração do número de 
ações deverá ser o valor da ação na data da integralização (aporte) realizado 
pelo autor.

Outrossim, a condenou ao pagamento dos dividendos decorrentes 
das novas ações entregues à autora, que não foram pagos nas datas aprazadas e 
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 
1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. 

Irresignada, apela a ré, suscitando as seguintes preliminares de:
a) Ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os débitos cobrados 

pela autora são originários de atividades desempenhadas pela Telebrasília, antes 
do processo de privatização, através do qual a Brasil Telecom passou a prestar os 
serviços de telefonia. 

Sustenta, portanto, que a ação deveria ter sido proposta em face da 
Telebrás, por ser a sucessora da Telebrasília nas obrigações remanescentes e 
anteriores à privatização;

b) Impossibilidade material e jurídica do pedido de subscrição de 
novas ações da Brasil Telecom, haja vista a necessidade de observância de um 
procedimento previsto na Lei das Sociedades Anônimas. 
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Defende que eventual condenação da Brasil Telecom somente é possível 
mediante reparação civil, com o pagamento de indenização, pretensão esta que 
se encontra prescrita, tendo em vista o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código 
Civil. 

A recorrente suscita, ainda, prejudicial de mérito de prescrição com 
base no artigo 287, III, ‘g’, da Lei 6.404/76, bem assim, ressaltou que ao ter sido 
condenada ao pagamento dos dividendos supostamente devidos em relação às 
ações não recebidas, deveria se aplicar a regra de prescrição específica do art. 206, 
§ 3º, III, do Código Civil.

No mérito, alega ausência de provas quanto à existência de diferença 
entre o número de ações recebidas e o número de ações supostamente devidas. 

Argumenta que o fato da subscrição ter ocorrido em momento posterior 
à integralização dos valores dos contratos não implica necessariamente prejuízos 
ao apelado. 

Aduz que os critérios de contratação adotados pela Telebrasília foram 
impostos pela União, uma vez que foram editadas Portarias que regulamentavam 
os contratos de participação financeira celebrados entre os promitentes assinantes 
de linhas telefônicas e as companhias prestadoras do serviço. 

Requer, portanto, seja julgado improcedente o pedido da apelada. 
Cabível e tempestivo o recurso, dele conheço, presentes que se fazem os 

demais pressupostos de admissibilidade.
Inicialmente analisarei as preliminares suscitadas pela apelante.
Ilegitimidade passiva 
A apelante é sucessora da empresa cindida Telebrás e das operadoras 

regionais que compunham o sistema Telebrás, entre elas a Telebrasília S/A, que 
foram incorporadas. 

A Brasil Telecom Participações S/A (BTP) foi constituída da cisão parcial 
da Telebrás S/A. Já a Brasil Telecom S/A (BT), antiga Telepar S/A, incorporou as 
empresas que compunham o sistema Telebrás. 

Possui, portanto, a parte recorrente, legitimidade para figurar em ações 
em que se discutem responsabilidades contratuais oriundas da cisão.

Confira-se, a propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
no sentido da legitimidade da Brasil Telecom em hipótese similar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA DE CISÃO. PRECE-
DENTES. COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. 
I - Conforme posicionamento sufragado pela Segunda Seção desta 
Corte, como sucessora da CRT, a Brasil Telecom é parte legítima 
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passiva para responder pelas obrigações contratuais remanescentes 
daquela. 
II - A reapreciação por esta Corte do quadro fático que lastreou o 
acórdão hostilizado é vedada neste âmbito especial, à luz do enunciado 
7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
Agravo de Instrumento improvido.” (726.638 - RS 2005/0202500-7) 
Rel. Min. Castro Filho). 

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 
Impossibilidade jurídica do pedido
Em que pese os argumentos expendidos pela apelante não há que se 

falar em sentença inexeqüível; conquanto, uma vez configurado o direito do autor 
de obter ações complementares, como será confirmado adiante, não cabe discutir 
como se dará a implementação do direito do autor, posto que este não pode ser 
prejudicado e seu direito ignorado. 

O reconhecimento do direito do autor não implica o descumprimento 
da Lei das Sociedades Anônimas, haja vista que não há que se discutir a forma 
como se processará a subscrição das ações para integrar o valor total a que tem 
direito o autor. Se for necessária a observância de um complexo procedimento, 
que seja então respeitado. 

Afasto, pois, a preliminar de pedido impossível. 
Prejudicial de mérito - prescrição 
A parte recorrente sustenta a ocorrência de prescrição com base na lei 

das Sociedades por Ações, bem como no Código Civil, em relação ao pedido de 
complementação de ações, de dividendos inerentes às ações pleiteadas e sobre os 
reflexos da cisão da Telebrás. 

Permito-me adotar como razões de decidir, os fundamentos contidos na 
r. sentença, pois muito bem apreciada a questão, verbis:

“A prescrição é o efeito do decurso do tempo sobre uma pretensão de-
corrente da violação de um direito, quando não exercida (a pretensão) 
no prazo fixado na lei. E o conceito agora está abrigado no art. 189 do 
Código Civil, mas que já era reconhecido pela doutrina. 
Apesar do questionamento acerca da prescrição, efetivado em sede 
de contestação, não vejo como acolher o pedido. Ora, a natureza da 
pretensão é pessoal, oriunda de um alegado descumprimento con-
tratual, devendo ser aplicado o regramento do Código Civil e não o 
regramento da Lei de Ações, porquanto não se discute a violação de 
nenhum direito do acionista.
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Portanto, não há que se aplicar o regramento do artigo 206, § 3º, V, do 
CC/02, mas sim o regramento do art. 205, do CC/02 QUE disciplina 
o prazo de 10 (dez) anos para o ajuizamento da ação. 
Não é volvida nenhuma pretensão com o intuito de ressarcimento 
de dividendos. Logo, não há que se falar em prescrição desta verba. 
Outrossim, o Egrégio STJ já pacificou este entendimento, havendo 
inclusive julgamentos monocráticos, conforme deflui da leitura dos 
presentes arestos: ’Contrato de participação financeira. Aquisição 
de linha telefônica. Prescrição. 1. O direito à complementação de 
ações subscritas decorrentes de instrumento contratual firmado com 
sociedade anônima é de natureza pessoal e, conseqüentemente, a 
respectiva pretensão prescreve nos prazos previstos nos arts. 177 do 
Código Civil/1916 (20 anos) e 205 do atual Código Civil (10 anos)” 
(REsp nº 829.835/RS, Terceira Turma, Relatora a Ministra Nancy 
Andrighi, DJ de 21/8/06). 2. Recurso especial conhecido e provido.” 
(REsp 834.758/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENE-
ZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10.10.2006, 
DJ 11.12.2006, p. 358) “Como a prescrição é a perda da pretensão 
por ausência de seu exercício pelo titular, em determinado lapso de 
tempo; para se verificar se houve ou não prescrição é necessário 
constatar se nasceu ou não a pretensão respectiva, porquanto o 
prazo prescricional só começa a fluir no momento em que nasce a 
pretensão. - Nos termos do art. 287, II, “g”, da Lei n.º 6.404/76 
(Lei das Sociedades Anônimas), com a redação dada pela Lei n.º 
10.303/2001, a prescrição para o acionista mover ação contra a 
companhia ocorre em 3 (três) anos. - A pessoa que subscreveu ações 
de uma sociedade anônima, mas não recebeu a quantidade devida de 
ações, não é acionista da companhia em relação às ações não rece-
bidas e, por isso mesmo, ainda não tem qualquer direito de acionista 
em relação à companhia por conta das referidas ações. - O direito 
à complementação de ações subscritas decorrentes de instrumento 
contratual firmado com sociedade anônima é de natureza pessoal e, 
conseqüentemente, a respectiva pretensão prescreve nos prazos pre-
vistos nos arts. 177 do Código Civil/1916 (20 anos) e 205 do atual 
Código Civil (10 anos). Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 
829835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgada em 01.06.2006, DJ 21.08.2006 p. 251) Neste 
mesmo sentido, é o julgamento do AgRg no REsp 822.248/RS, Rel. 
Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 
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14.11.2006, DJ 11.12.2006 p. 380. Portanto, não há que se falar 
em prescrição. Rejeito a preliminar.”

Cumpre ressaltar que também não há que se falar em prescrição em 
relação aos pedidos de dividendos inerentes às ações pleiteadas e de reflexos da 
cisão da Telebrás, posto que são decorrentes do pedido de complementação de 
ações, aplicando-se o mesmo entendimento exposto acima. 

Afasto, pois, a prejudicial de mérito. 
Do mérito
Em 1998, por meio de um processo de desestatização, a holding Telebrás 

S/A foi privatizada e parcialmente cindida em 12 novas companhias holdings, 
dentre as quais a Tele Centro Sul Participações S/A. Essas 12 novas companhias 
sucederam a Telebrás como controladoras das empresas integrantes do Sistema 
Telebrás. A Tele Centro Sul Participações S/A, que passou a se chamar Brasil 
Telecom Participações S/A, englobou as empresas operadoras responsáveis pela 
prestação de serviço de telefonia fixo comutado na Região II do Plano Geral de 
Outorgas - Telebrasília, Telegoiás, Teleacre, Teleron, Telems, Telesc e outras. 
Posteriormente, essas operadoras de telefonia foram incorporadas à empresa 
Telecomunicações do Pará S/A - Telepar, que também é controlada pela Brasil 
Telecom Participações S/A (BTP); passando, a Telepar, a ser denominada Brasil 
Telecom S/A. 

Antes da privatização, as empresas que compunham o Sistema Telebrás 
celebraram com consumidores, como o apelado, diversos contratos de participação 
financeira. Por meio desses contratos, os proponentes assinantes - consumidores 
- repassavam à empresa de telefonia contratada uma determinada quantia em 
dinheiro. Em contrapartida à participação financeira, teriam os consumidores 
direito ao uso de uma linha telefônica e à subscrição de ações correspondentes ao 
total investido.

Contudo, os contratos não foram cumpridos a contento. Não obstante 
os consumidores terem adimplido os valores acertados, não houve, em diversos 
casos, a subscrição de ações pelas empresas de telefonia. Conseqüentemente, 
foram ajuizadas numerosas ações, tanto individuais como coletivas (ações civis 
públicas), em desfavor das extintas empresas operadoras de telefonia integrantes 
do Sistema Telebrás, as quais foram incorporadas pela Brasil Telecom S/A, 
pleiteando a emissão das ações, conforme contratado, e ainda indenização por 
eventuais prejuízos suportados pelos consumidores. 

Ora, tendo havido o descumprimento contratual por parte das 
operadoras de telefonia contratadas, e ante a cisão da Telebrás, com a subseqüente 
incorporação, pela parte apelante, do patrimônio ativo e passivo das empresas que 
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compunham o Sistema Telebrás, tenho que deve suportar os prejuízos advindos do 
inadimplemento dos contratos de participação financeira, inclusive os celebrados 
antes da cisão.

Nos termos do artigo 229, da Lei 6.404/76, cisão “é a operação pela 
qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, 
constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver 
versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão”. 

Ensina Fran Martins que, na cisão, ocorre “uma transferência, total ou 
parcial, do patrimônio de uma sociedade para outra ou outras. Se a versão for parcial, 
a sociedade que absorver parte do patrimônio da cindida passa a sucedê-la nos direitos e 
obrigações relacionados no ato da cisão” (in Curso de Direito Comercial. 22. ed. Rio 
de Janeiro: Forense).

No caso vertente, a Brasil Telecom Participações S/A, uma das 12 
empresas holdings resultantes da cisão da Telebrás, absorveu parte do patrimônio 
da Telebrás. Sua controlada, Brasil Telecom S/A, incorporou todas as empresas 
que prestavam serviços de telefonia na Região II do Plano Geral de Outorgas. 

Nesse sentido, por certo que a parte recorrente deve responder pelas 
obrigações das empresas incorporadas.

É de se ressaltar que a ata da 76ª assembléia geral extraordinária da 
Telebrás e o capítulo 5 do Edital MC/BNDES nº 01/98, que aprovou a desestatização 
das empresas federais de telecomunicações, dispuseram expressamente que 
“a partir da aprovação, da cisão pela Assembléia Geral Extraordinária a que se 
refere o item 7.6 abaixo, caberão respectivamente a cada uma das doze novas 
sociedades, na forma do disposto no art. 229, §1º, da Lei nº 6.404/76, todos os 
direitos e obrigações referentes a cada uma das parcelas de patrimônio a elas 
vertidas, cabendo à TELEBRÁS todos os direitos e obrigações referentes à parcela 
remanescente do patrimônio, sem solidariedade entre a Telebrás e cada uma das 
novas sociedades, nem solidariedade destas últimas entre si”. (fl. 34/35). 

A responsabilidade da parte apelante sobre as obrigações oriundas do 
inadimplemento dos contratos de participação financeira evidencia-se, ainda, 
pelo fato de que as empresas de telefonia (dentre as quais Telebrasília S/A, Telems 
S/A, Teleron S/A, Telegoiás S/A, Teleacre S/A) foram incorporadas pela Brasil 
Telecom S/A e, conseqüentemente, extintas.

Nesse sentido, considerando-se a extinção das empresas de telefonia 
integrantes do sistema Telebrás, as quais foram sucedidas em todos os direitos 
e obrigações pela Brasil Telecom S/A, empresa controlada pela Brasil Telecom 
Participações S/A, e o fato de que o inadimplemento dos contratos de participação 
financeira trouxe prejuízos a diversos consumidores, conclui-se que à sucessora 
cabe a responsabilização pelas obrigações das empresas sucedidas.
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Ora, não é razoável, tampouco condizente com as regras consumeristas, 
um consumidor se deparar com sucessões empresariais que, a despeito de trazerem 
lucros bilionários às empresas sucessoras, inviabilizam o ressarcimento dos prejuízos 
causados aos consumidores. Isso porque, de um lado, as empresas sucessoras 
se furtam à responsabilização pelo passivo das empresas sucedidas; de outro, as 
empresas sucedidas, por óbvio, não têm meios de emitir as ações prometidas nos 
contratos de participação financeira, nem de se responsabilizar pelos prejuízos 
suportados pelos consumidores, porquanto foram incorporadas e extintas. E, 
no meio dessa guerra de interesses, está o consumidor, parte hipossuficiente na 
relação jurídica, que honrou o contrato de participação financeira entabulado há 
décadas, porém não obteve a participação acionária prometida; ou seja, pagou, 
mas não levou.

Destarte, tenho que a parte apelante, como sucessora das empresas 
integrantes do Sistema Telebrás, deve suportar o ônus decorrente de eventual 
descumprimento das subscrições vendidas aos adquirentes de linhas telefônicas. 

Alega a apelante que o Poder Judiciário não pode invadir o mérito do 
ato administrativo concernente à emissão de ações pela Telebrás.

Não tem razão a apelante, uma vez que o Poder Judiciário, ao julgar as 
ações referentes aos contratos de participação financeira, não está se imiscuindo 
no mérito dos atos administrativos de subscrição de ações pela Telebrás.

Com efeito, os julgados acerca dessas matérias apreciam as conseqüências 
danosas advindas aos consumidores, em decorrência do descumprimento da 
forma legal de subscrição das ações, uma vez que as empresas de telefonia, as 
quais deveriam obedecer aos termos do contrato de participação financeira, não 
os cumpriram. Tal irregularidade pode - e deve - ser sanada pelo Poder Judiciário.

Por derradeiro, analiso a questão referente à alegada ausência de provas 
quanto à existência de diferença entre o número de ações recebidas e o número 
de ações supostamente devidas. 

Primeiramente, imperioso se faz mencionar o momento histórico em 
que o apelado adquiriu as ações junto à parte apelante, qual seja, anteriormente à 
privatização dos serviços de telefonia. Naquela época, as ações eram comercializadas 
de modo que o acionista recebia ativos da empresa de telefonia a fim de capitalizá-la, 
mais precisamente ações preferenciais endossáveis. Entretanto, o tipo endossável 
foi abolido pela Lei Federal nº 8.021, de 12 de abril de 1990, com o prazo de dois 
anos para as sociedades por ações adaptarem os respectivos estatutos. 

Nesse sentido, leciona Fábio Ulhoa Coelho (Manual de Direito 
Comercial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 191): “anteriormente à Medida 
Provisória que deu origem à Lei n. 8.021, de 1990, as ações eram classificadas em 
nominativas, endossáveis, ao portador ou escriturais. Com a nova redação que 
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aquele diploma conferiu ao art. 20 da LSA, foram extintas as formas ao portador e 
endossável.”

Note-se que, até o advento da referida Lei, o exercício do direito das 
ações preferenciais endossáveis, perante a parte recorrente, era exercido mediante 
a averbação do nome do acionista no livro de registro de ações endossáveis da 
companhia e em um certificado que deveria ser entregue ao acionista. 

Assim dispunha o artigo 32, da Lei que regulamenta as Sociedades 
Anônimas, Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, antes da alteração 
pela Lei nº 8.021/90: 

“Art. 32 - A propriedade das ações endossáveis presume-se pela posse 
do título com base em série regular de endossos, mas o exercício de 
direitos perante a companhia requer a averbação do nome do acionista 
no livro ‘Registro de Ações Endossáveis’ (...).”

Diante disso, a alegada necessidade de se especificar quais e quantas 
seriam as ações devidas ao autor, pode ser resolvida analisando-se o livro de 
registro de ações endossáveis da companhia.

Por fim, cumpre esclarecer que a ré arcará com a indenização 
correspondente ao valor das ações complementares a que a autora teria direito, 
somente em relação às novas empresas de telefonia compreendidas no grupo Tele 
Centro Sul Participações, posteriormente denominado Brasil Telecom S/A, e não 
em relação a todas as empresas adquirentes do sistema Telebrás.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da 
requerida.

É como voto.

Des. Jair Soares (Revisor) - Trata-se de ação em que pretende o 
autor o cumprimento de contratos de participação financeira que celebrou com 
a extinta Telecomunicações de Brasília, antes da desestatização do setor de 
telecomunicações, para aquisição de linhas telefônicas. 

A Telebrás, com a desestatização, foi dividida parcialmente em doze 
novas companhias holdings, entre as quais a BTP - Brasil Telecom Participações 
S/A, que passou a controlar as companhias de telefonia fixa e celular, antes 
controladas pela Telebrás. 

A ré incorporou, no processo de cisão, as operadoras de telefonia fixo comutado 
(STFC) da região II, do plano geral de outorgas. A Brasil Telecom S/A sucedeu a Telepar 
- Telecomunicações do Paraná S/A que incorporara operadoras do sistema Telebrás 
(Telebrasília, Telegoiás, Teleron, Teleacre, Telems, Telemat, Telesc e CTMR). 
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Antes da cisão, foram celebrados, com consumidores, contratos de 
participação financeira com empresas do sistema de telecomunicações para a 
captação de recursos destinados a investimentos na rede de telefonia do país. 
Em contrapartida, cabia ao contratante o direito ao uso da linha telefônica e à 
subscrição de ações da companhia controlada ou da empresa controladora. 

Devido ao inadimplemento dos contratos de participação financeira 
antes da cisão, pretende o autor a responsabilização da ré pelos contratos.

A apelante argúi, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. 
Mas, como dito, a ré sucedeu a Telepar - Telecomunicações do 

Paraná S/A que incorporara operadoras do sistema Telebrás, entre as quais a 
extinta Telebrasília, com a qual o autor celebrou contrato de aquisição de linha 
telefônica. 

Como a empresa, na desestatização do setor, sucedeu a Telebrasília, tem 
legitimidade para figurar no pólo passivo de ação cuja finalidade é transferir a ela 
a responsabilidade por contratos celebrados na época em que controlava o sistema 
de telefonia. 

Nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior, “legitimados ao processo 
são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação 
ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular 
do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.” (In Curso de Direito Processual 
Civil, 37ª ed. , Ed. Forense, Vol. I, pg. 54). 

Rejeito a preliminar.
A apelante argúi, ainda, preliminar de pedido impossível e inexeqüível, 

sustentando que inviável proceder à complementação das ações na forma 
determinada. 

A complementação das ações, uma vez reconhecido seu direito, 
compete à ré. Se não cumpriu adequadamente o direito do consumidor, enquanto 
a implantação de seu direito era mais simples, deve, nem que seja mediante 
procedimento de difícil implantação e com ônus maiores, cumprir a determinação 
legal. 

O fato de ser bastante complicada a implantação da decisão judicial não 
a impede, visto que o direito material deve ser assegurado, sendo ônus da ré arcar 
com as dificuldades inerentes da execução da sentença. 

Ademais, diante da impossibilidade da ré de emitir essas ações, a diferença 
das ações a ser apurada foi convertida em perdas e danos pela sentença. 

Rejeito a preliminar. 
A apelante argúi, ainda, prejudicial de prescrição pretendendo se aplique 

à pretensão o prazo prescricional previsto na Lei das Sociedades Anônimas ou o 
previsto no artigo 206, § 3º, V, do Cód. Civil. 
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Trata-se de ação em que pretende o autor responsabilizar a ré por contratos 
celebrados por empresa sucedida, que não cumpriu contrato de participação 
financeira de subscrição de ações. Não se discute, portanto, direito de acionista, 
fato suficiente para afastar a incidência da lei das Sociedades Anônimas. 

Também não se aplica o art. 206, § 3º, V, do Cód. Civil, que trata do 
prazo prescricional para pretensão de reparação civil, já que o autor não pretende 
ressarcimento de valores, mas responsabilização da ré por valores que não recebeu 
da empresa sucedida. 

O contrato celebrado entre o autor e a Telebrasília é de natureza pessoal 
e não há previsão específica do prazo prescricional para a pretensão buscada. 
Incide, pois, o prazo das ações em geral, de 10 anos. 

Nesse sentido, precedente do c. STJ: 

“Contrato de participação financeira. Aquisição de linha te-
lefônica. Prescrição. 1. O direito à complementação de ações 
subscritas decorrentes de instrumento contratual firmado com 
sociedade anônima é de natureza pessoal e, conseqüentemente, 
a respectiva pretensão prescreve nos prazos previstos nos arts. 
177 do Código Civil/1916 (20 anos) e 205 do atual Código Civil 
(10 anos)’ (REsp nº 829.835/RS, Terceira Turma, Relatora a 
Ministra Nancy Andrighi, DJ de 21/8/06). 2. Recurso especial 
conhecido e provido.” (REsp 834.758/RS, Rel. Ministro Carlos 
Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 10.10.2006, 
DJ 11.12.2006 p. 358)

Afasto a prescrição. 
No mérito, discute-se se, havendo cisão de empresas, a ré responde por 

contratos celebrados antes da cisão, considerado o processo de desestatização pelo 
qual passou o setor de telecomunicações no Brasil. 

Oportuno, a princípio, breves comentários sobre a adequação do termo 
desestatização em lugar do termo privatização.

Como ensina José dos Santos Carvalho Filho: 

“O primeiro grande passo para mudar o desenho do Estado como 
prestador de serviços foi o Programa Nacional de Desestatização, 
instituído pela Lei n 8.031, de 12/4/1990. Posteriormente, essa lei 
foi revogada pela Lei n 9.491, de 9/9/1997, que embora alterando 
procedimentos previstos na lei anterior, manteve as linhas básicas 
do Programa. (...)Primeiramente, cabe distinguir os termos: “de-
sestatizar” significa retirar o Estado de certo setor de atividades, 
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ao passo que “privatizar” indi ca tornar algo privado, converter 
algo em privado. Anteriormente, a Lei n 8.031/90 usava o termo 
“privatização”, mas a nova idéia proveniente do vocábulo acabou 
gerando interpretação desconforme ao preceito legal, entendendo 
algumas pessoas que significaria privatizar atividades, o que não 
seria verdadeiro, visto que muitas das atividades do programa con-
tinuariam e continuam a caracterizar-se como serviços públicos; a 
privatização, assim, não seria da atividade ou serviço, mas sim do 
executar da atividade ou serviço. A Lei n 9.491/97, porém, passou 
a denominar de desestatização o que a lei ante rior chamava de 
privatização, de modo que o termo, além de se tornar compatível 
com o próprio nome do Programa, indicou claramente que o ob-
jetivo pretendido era ape nas o de afastar o Estado da posição de 
executor de certas atividades e serviços” (in Manual de Direito 
Administrativo, Lúmen Júris, 13ª ed, pg. 264).

A Telebrás, devido à desestatização do sistema de telefonia no Brasil, 
ocorrido a partir de 1997, foi cindida em doze outras empresas holdings. A ré, BT 
- Brasil Telecom S/A, incorporou, no processo de cisão, as operadoras de telefonia 
fixo comutado (STFC) da região II, do plano geral de outorgas (Telebrasília, 
Telegoiás, Teleron, Teleacre, Telems, Telemat, Telesc e CTMR). 

É fato notório que a Telebrás, antes controladora do sistema de 
telefonia no Brasil, celebrou inúmeros contratos de participação financeira com 
consumidores para captar recursos e expandir o sistema de telefonia das operadoras 
integrantes da Telebrás. 

A contraprestação oferecida ao consumidor, além do direito ao uso da 
linha, era, em certos casos, o direito à subscrição de ações da operadora. 

Pretende o autor responsabilizar a ré pelo inadimplemento desse 
contrato pela Telebrasília. E a ré, porque incorporou antigas operadoras do grupo 
Telebrás, responde pelo contrato. 

Segundo Rubens Requião, “cisão, na definição do art. 229, é a operação 
pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais 
sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia 
cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, 
se parcial a versão,(...), pode assumir vários aspectos, segundo a sua intensidade 
e destino do patrimônio cindido.” (In Curso de Direito Comercial, ed. Saraiva, 2º 
vol, pg. 260). 

Ensina José Edwaldo Tavares Borba que “na cisão, a sociedade se 
fragmenta, dividindo-se em duas ou mais parcelas. Essas parcelas patrimoniais 
(valores ativos e passivos) tanto poderão originar novas sociedades como integrar-
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se em sociedades existentes. No primeiro caso, não haverá protocolo, pois todo 
o processo se desenvolverá no âmbito interno da sociedade cindida. No segundo, 
como as parcelas patrimoniais serão incorporadas por outras sociedades, entre 
estas e a cindida celebrar-se-á o protocolo”. 

E menciona que a cisão holding é aquela em que “a sociedade reparte 
o seu patrimônio entre duas ou mais sociedades constituídas para esse fim” (In 
Direito Societário, 9ª ed., Ed. Renovar, pgs. 469/70). 

Sobre a forma como ocorrida a desestatização do setor de 
telecomunicações no Brasil, oportuna informação colhida no site do BNDES:

“Muito importante também, foi o início, em 1997, do processo 
de privatização do setor de telecomunicações. Foram licitadas 
concessões de telefonia móvel celular para três áreas do território 
nacional, no valor de US$ 4 bilhões. A venda das empresas de 
telecomunicações de propriedade do governo tornou-se possível 
com a aprovação, em 16.07.97, da Lei Geral de Telecomunica-
ções. Em julho de 1998 o governo federal vendeu as 12 holdings, 
criadas a partir da cisão do Sistema Telebrás, representando a 
transferência à iniciativa privada, das Empresas de Telefonia 
Fixa e de Longa Distância, bem como das empresas de Telefonia 
Celular-Banda A. A arrecadação com a venda dessas 12 empresas 
somou R$ 22.057 milhões e o ágio médio foi de 53,74% sobre o 
preço mínimo. (http://www.bndes.gov.br/privatização)

A ré surgiu como empresa resultante do processo de cisão 
pelo qual foi submetida a Telebrás durante a desestatização do setor de 
telecomunicações. 

Quanto à responsabilidade das empresas, em caso de cisão, diante dos 
credores, bem como sobre o direito dos acionistas, anota José Edwaldo Tavares 
Borba que “perante os credores, a responsabilidade da sociedade primitiva e das que 
absorverem parcelas de seus patrimônio será, contudo, solidária, salvo se o ato de 
cisão determinar o contrário (...) As ações integralizas com parcelas de patrimônio 
da companhia cindida serão atribuídas a seus acionistas, em substituição às ações 
extintas, e na proporção das que possuíam” (In Direito Societário, 9ª ed, Ed. 
Renovar, pgs 259 e 471). 

 A responsabilidade perante credores em caso de cisão regula-se pelo 
disposto na L. 6.404/76 em conjunto com o Protocolo de Justificação e, na 
hipótese, por dispositivos reguladores do processo de desestatização da Telebrás, 
como o edital MC/BNDES nº 01/98. 
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Nota-se, em princípio, que as empresas antes controladas pela 
Telebrás, cujas ações seriam subscritas ao consumidor que celebrasse contrato de 
participação financeira, foram incorporadas totalmente pela Brasil Telecom S/A. 
Tais operadoras não existem mais. Foram extintas. 

A L. 6.404/76 dispõe que a sociedade que absorver parcela do patrimônio 
da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato 
da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do 
patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios 
líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados.

E as ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia 
cindida serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção 
das que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos 
os titulares, inclusive das ações sem direito a voto (art. 229, §§1º e 5º).

O processo de desestatização pelo qual passou a ré impõe sua 
solidariedade pelas obrigações da empresa cindida. Por certo, não pode haver 
prejuízo aos consumidores que, não obstante pagarem pelas ações da Telebrás, 
ficaram sem a subscrição das mesmas porque, com a desestatização, não tem mais 
a Telebrás ações a subscrever. E, se as empresas controladas foram extintas, vez que 
incorporadas, como sói acontecer na hipótese, não podem indenizar os prejuízos 
decorrentes do inadimplemento contratual.

Neste contexto, inafastável a responsabilidade da ré quanto aos 
contratos de participação financeira firmados pela Telebrasília, vez que sucessora 
das empresas controladas a título universal.

Sobre a forma como se dará a emissão dessas ações, resta consignar que 
ao tempo da celebração do contrato, as ações eram comercializadas por ações 
preferenciais endossáveis, abolidas pela L. 8.021/90. O exercício do direito a essas 
ações era por meio de averbação do nome do acionista no livro de registro com 
a emissão de certificado. A consulta aos livros, esclarece, pois, quantas ações são 
devidas ao autor. 

A r. sentença adotou entendimento do c. STJ quanto ao valor das ações 
que deve corresponder ao valor patrimonial na data da integralização do capital. 
Confira-se:

“O entendimento firmado na Segunda Seção é de que o recebi-
mento da quantidade de ações deve ocorrer com base no valor 
patrimonial na data da integralização do capital, e não o definido 
em balanço posterior, para que não sofram os embargados severo 
prejuízo, não podendo ficar ao alvedrio da empresa ou de ato 
normativo de natureza administrativa o critério para tal, em 



R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008 233

Jurisprudência

detrimento do valor efetivamente integralizado (REsp 470.443/
DIREITO; AgRg no AG 576.728/NANCY e AgRg no AG 
550.531/PASSARINHO).”

Nego provimento.

Des. Teófilo Caetano (Vogal) - Com a Turma.

DECISÃO

Conhecido. Rejeitada a preliminar. Negar provimento. Unânime.

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2006011095281-8

Apelantes - ADEC - Associação para a Defesa dos Direitos Civis e do Consumidor 
e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Apelado - DETRAN/DF - Departamento de Trânsito do Distrito Federal
Relator - Des. Jair Soares
Sexta Turma Cível

EMENTA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. L. 11.334/06. APLICAÇÃO RETRO-
ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
1 - A irretroatividade da lei é a regra. A retroatividade, exceção, em 
princípio, só se admite no tocante a lei penal benéfica. Expresso, aliás, 
o texto constitucional ao dispor que a lei não prejudicará o direito ad-
quirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e que a lei penal não 
retroagirá, salvo para beneficiar o réu (CF, art. 5

o
, XL e XXXVI).

2 - Lei que não seja de natureza penal, a exemplo da L. 11.334/06, 
caso retroaja e alcance situações ocorridas e consolidadas na vigência 
da lei anterior, a exemplo de multas impostas por excesso de velocidade, 
afronta o disposto no art. 5

o
, XXXVI, da CF, que garante a intangi-

bilidade do ato jurídico perfeito.
3 - Apelações não providas.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da Sexta Turma Cível do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Jair Soares - Relator, 
Otávio Augusto - Revisor e Ana Maria Duarte Amarante Brito - Vogal, sob a 
presidência do Desembargador Jair Soares, em conhecer e negar provimento. Por 
maioria, de acordo com a ata de julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), 17 de setembro de 2008.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS ajuizou ação civil pública contra o DEPARTAMENTO DE 
TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, visando a aplicação 
retroativa da L. 11.334/06, lex mitior, que alterou o art. 218, do CTB, reduzindo as 
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multas por excesso de velocidade em decorrência da reclassificação das infrações, 
e atenuou as penalidades pecuniárias. 

Requereu que o Detran/DF fosse obrigado a receber todas as multas 
pendentes pelos novos parâmetros da L. 11.334/06 e que se abstivesse de exigir 
o pagamento de toda e qualquer multa emitida com base na norma revogada, 
bem como de condicionar a emissão do certificado de registro e licenciamento 
de veículos, e a renovação da CNH e emissão de segunda via, ao pagamento das 
multas pendentes, lavradas com base na legislação anterior. 

A sentença julgou improcedente o pedido (fls. 179/88). 
Apelou, como litisconsorte ativo ADEC - ASSOCIAÇÃO PARA 

A DEFESA DOS DIREITOS CIVIS E DO CONSUMIDOR (fls. 190/95) e o 
Ministério Público (fls. 196/201).

Sustenta o primeiro apelante que o princípio constitucional da retroação 
da lei mais benéfica aplica-se a todas as leis, mormente aos casos onde há ação 
punitiva do Estado no âmbito administrativo, a exemplo do que ocorre no Direito 
tributário, em que há previsão expressa, o art. 106, do CTN.

O Ministério Público diz que “o direito administrativo penal compartilha 
com o direito penal os mesmos princípios gerais de aplicação de suas normas, 
especialmente em relação aos que regulam os conflitos de direito intertemporal”. A L. 
11.334/06, espécie de lei penal, incide sobre os fatos pretéritos a fim de beneficiar 
os motoristas infratores. 

Aduz que se o próprio Estado, por seu órgão legislador, entendeu 
desnecessárias as penalidades aplicadas pelo revogado art. 218, do CTB, não há 
motivos para o agente delegado, Detran/DF, continuar aplicando penalidades 
pecuniárias mais severas.

Contra-razões apresentadas (fls. 205/9 e 210/14). A d. Procuradoria de 
Justiça oficiou pelo provimento dos recursos (fls. 218/25).

VOTOS

Des. Jair Soares (Presidente e Relator) - A irretroatividade da lei é a 
regra. A retroatividade, exceção, em princípio, só se admite no tocante a lei penal 
benéfica. Expresso, aliás, o texto constitucional ao dispor que a lei não prejudicará 
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e que a lei penal não 
retroagirá, salvo para beneficiar o réu (CF, art. 5

o
, XV e XXXVI).

Nesse sentido:

“A cláusula constitucional inscrita no art. 5º, XL, da Carta Polí-
tica - que consagra o princípio da irretroatividade da lex gravior 
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- incide, no âmbito de sua aplicabilidade, unicamente, sobre as 
normas de direito penal material, que, no plano da tipificação, ou no 
da definição das penas aplicáveis, ou no da disciplinação do seu modo 
de execução, ou, ainda, no do reconhecimento das causas extintivas 
da punibilidade, agravem a situação jurídico-penal do indiciado, do 
réu ou do condenado.” (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de 
Mello, julgamento em 18-6-96, DJ de 13-9-96) grifamos.

Lei, pois, que não seja penal, caso retroaja, por atentar contra ato 
jurídico perfeito, afronta o disposto no inciso XXXVI, do art. 5

o
, da CF.

Decidiu o c. STF, em precedente mencionado por Alexandre de Moraes, 
que “No sistema constitucional brasileiro, a eficácia retroativa das leis - (a) que é 
sempre excepcional, (b) que jamais se presume e (c) que deve necessariamente emanar 
de disposição legal expressa - não pode gerar lesão ao ato jurídico perfeito, ao direito 
adquirido e à coisa julgada” (RTJ 163/795) (MORAES, Alexandre de. Constituição 
do Brasil interpretada e legislação constitucional. 4

a
 ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 

299).
Violação ao art. 5

o
, incisos XL e XXXVI, da CF, haverá se a lei, que não 

seja penal, retroagir para atingir ato jurídico perfeito, a exemplo de multa, impostas 
por infrações de trânsito cometidas na vigência da lei anterior ao advento da L. 
11.334, de 26.7.2006.

Se o infrator ainda não pagou a multa, nem por isso o ato jurídico 
deixou de ser perfeito, pois, ocorrida a infração e aplicada a punição respectiva, 
o ato jurídico se aperfeiçoou. Irrelevante que, antes do pagamento, tenha surgido 
nova lei - que se diga, administrativa e sem natureza de lei penal -, reduzindo os 
limites de velocidade.

Numa época em que os acidentes de trânsito, provocados pela 
imprudência daqueles que abusam da velocidade, causam inúmeras vítimas, leis 
que reduzem os limites de velocidade, em respeito aos direitos das vítimas indefesas, 
que não dispõem de meios para se defender dos delinqüentes do trânsito, quando 
menos, devem merecer interpretação que coaduna com os princípios gerais de 
direito e com o texto constitucional.

A aplicação retroativa da L. 11.334/06 às multas por infração de trânsito 
cometidas na vigência da lei anterior, mas ainda não pagas, afronta ato jurídico perfeito, 
com relação do disposto no art. 5

o
, XXXVI, da CF.

Em se tratando de punição decorrente do poder de polícia, ato 
administrativo vinculado, não se pode inferir, por ausência de disposição expressa, 
tenha a L. 11.334/06 atingido situação jurídica consolidada - ocorrência de fato 
gerador que ensejou a aplicação da multa - pena de afronta a ato jurídico perfeito. 
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Nesse particular, merece destaque a r. sentença:

“(...) Entendo que as multas aplicadas pelas infrações ainda penden-
tes de pagamento foram consolidadas e tiveram o seu fato gerador 
na vigência da lei anterior e, portanto, tratam-se de atos jurídicos 
perfeitos ‘já consumado, segundo a norma vigente, ao tempo em que 
se efetuou, produzindo seus efeitos jurídicos, uma vez que o direito 
gerado foi exercido”, não sendo possível a aplicação do princípio da 
retroatividade da lei, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, 
da Constituição Federal.
Aliás, novamente, este é o ensinamento de Maria Helena Diniz (ob. 
cit. p. 208), ‘verbis’: ‘A irretroatividade é a regra, no silêncio da lei, 
mas poderá haver retroatividade, se expressa, e não ofender direito 
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada’.
Outro não é o entendimento de José Afonso da Silva, como acima 
transcrito, ‘verbis’: ‘(...) Só podem surtir efeitos retroativos quando 
elas próprias o estabeleçam (vedado em matéria penal, salvo a retro-
atividade benéfica ao réu), resguardados os direitos adquiridos e as 
situações consumadas evidentemente.’ e Celso Ribeiro Bastos, acima 
transcrito, ‘verbis’: ‘(...) todas as demais Constituições mantiveram-se 
fiéis à sacrossanta irretroatividade, respeitada, sempre, a formulação 
técnica consistente no resguardo da já clássica trilogia (direito adquirido, 
ato jurídico perfeito e coisa julgada)’.
Ademais, entendo que se o legislador quisesse que a nova lei retroagisse 
para alcançar aqueles que ainda não efetuaram o pagamento devido, 
teria expressamente declarado, no entanto, assim não fez e estabeleceu 
no artigo 2º da referida lei que; ‘Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação’.
Como se verifica, para que fosse possível a aplicação do princípio da 
retroatividade no presente caso, seria necessário que estivesse expresso 
ou estabelecido na própria lei, o que não é o caso dos presentes autos, 
haja vista a disposição inserta no artigo 2º, do referido diploma legal. 
(...)” (fls. 184/85).

Nego provimento aos recursos.

Des. Otávio Augusto (Revisor) - Presentes os pressupostos que 
autorizam sua admissibilidade, conhece-se dos recursos.
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Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela ADEC - ASSOCIAÇÃO 
PARA A DEFESA DOS DIREITOS CIVIS E DO CONSUMIDOR e pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra 
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Fazenda 
Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo 
segundo recorrente, julgou improcedente o pedido, afastando a possibilidade de 
retroação da Lei 11.334/06, que modificou o artigo 218 do Código de Trânsito 
Brasileiro, reduzindo a gravidade das penalidades aplicáveis às infrações de 
trânsito.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes requerem a 
procedência do pedido inicial da ação, no sentido de condenar o DETRAN/
DF a aplicar às infrações de trânsito cometidas anteriormente à vigência da Lei 
11.334/06 as sanções administrativas consoante a atual redação do artigo 218 do 
Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de cominação de multa para cada valor 
recebido indevidamente. Além disso, pugnam pela condenação do apelado nos 
ônus da sucumbência, que deverão ser recolhidos ao Fundo criado pela Lei n

o
 

7.347/85.
Efetivamente, com o advento da Lei 11.334/2006, que alterou o Código 

de Trânsito Brasileiro, o legislador reconheceu a evidente desproporção existente 
entre a infração cometida pelo condutor e a sanção prevista pela norma, dilatando 
o percentual tolerável de excesso de velocidade para fins de aferição dos níveis das 
infrações de trânsito de potencial médio, consoante se observa:

“Art. 218 - Transitar em velocidade superior à máxima permitida para 
o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, 
vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias:
I - quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte 
por cento):
Infração - média;
Penalidade - multa;
II - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte 
por cento) até 50% (cinqüenta por cento):
Infração - grave;
Penalidade - multa;
III - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% 
(cinqüenta por cento):
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (três vezes), suspensão imediata do direito de dirigir 
e apreensão do documento de habilitação.”
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Assim, embora o instituto da retroatividade da lei mais benéfica tenha 
previsão expressa no âmbito do Direito Penal, inexistindo dispositivo nesse aspecto 
na esfera do Direito Administrativo, evidencia-se o caráter punitivo da referida 
norma inserta no Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual se deve aplicar, por 
analogia, o mencionado preceito normativo aos casos pretéritos pendentes.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desta e. Corte de Justiça:

“ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - SUS-
PENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - DECISÃO DA AUTO-
RIDADE COMPETENTE - MOTIVAÇÃO - PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE - LEI 11.334/2006 - APLICAÇÃO 
RETROATIVA.
NULO O ATO DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO AO 
APLICAR A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO 
DE DIRIGIR, SE AUSENTE A MOTIVAÇÃO E POR NÃO 
ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
CONSIDERANDO QUE LEI 11.334/2006, DE NATURE-
ZA JURÍDICA PUNITIVA, ABRANDOU OS NÍVEIS DE 
GRADAÇÃO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DEVE-
SE RECONHECER A APLICAÇÃO RETROATIVA DO 
CITADO DIPLOMA LEGAL AOS CASOS NÃO DEFINI-
TIVAMENTE JULGADOS, POR SE TRATAR DE NORMA 
MAIS BENÉFICA, EM ANALOGIA IN BONAM PARTEM 
AOS PRINCÍPIOS DE DIREITO PENAL E DO DIREITO 
TRIBUTÁRIO.” (APC 20060110061832. Rel. Des. Sérgio Bit-
tencourt. 4ª T. Cível. DJ. 03/03/2008. p. 40) (grifei).

Transcreve-se, por oportuno, trecho do parecer do ilustre representante 
do Ministério Público ao oficiar sobre a questão em apreço (fls. 220/221):

“A irretroatividade das leis é regra geral para garantir a segurança 
jurídica, devendo as normas jurídicas visar ao futuro, conforme disposto 
no art. 5º, XXXVI da CF: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’.
Entretanto, a própria Constituição assegura a retroatividade da lei 
penal mais benéfica em seu art. 5º, XL: ‘a lei penal não retroagirá, 
salvo para beneficiar o réu’.
Embora a lei em questão não seja uma lei penal stricto sensu, a 
mesma trata do poder punitivo do Estado, sendo sua diferença em 
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relação ao direito penal apenas de grau, muitas vezes por mera opção 
legislativa.
Neste sentido, a inicial da Ação Civil Pública cita lição de Nelson 
Hungria, que por sua pertinência, merece ser repetida:
‘Assim, não há falar-se de ilícito administrativo ontologicamente dis-
tinto de um ilícito penal. A separação entre um e outro atende apenas 
a critérios de conveniência e oportunidade, afeiçoados à medida do 
interesse da sociedade e do Estado, variável no tempo e no espaço. 
A única diferença que pode ser reconhecida entre as duas espécies de 
ilicitude é de quantidade ou de grau; está na maior ou menor gravidade 
ou imoralidade de uma em cotejo com outra. Pretender justificar um 
discrime pela diversidade qualitativa ou essência entre ambos, será 
persistir no que Kukula justamente chama de ‘estéril especulação’. A 
identidade essência entre o delito administrativo e o delito penal é a 
testada pelo próprio fato histórico, aliás, reconhecido por Goldschimidt, 
de que ‘existem poucos delitos penais que não tenham passado pelo 
estágio do direito administrativo’. Entre nós, não há razão alguma 
para rejeitar-se o sistema de subordinação da ação disciplinar à ação 
penal.’ (Hungria, N., Ilícito Administrativo e Ilícito Penal, in RDA, 
Seleção Histórica, 1945-1995, p. 15).” 

No aspecto, acresce-se a tais fundamentos a possibilidade, no campo do 
Direito Tributário, de aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte, conforme 
prevê o artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe:

“Art. 106 - A lei aplica-se ao ato ou fato pretérito:
I - (...);
II - tratando de ato não definitivamente julgado:
a)(...);
b) (...);
c) quando lhe comine pena menos severa que a lei vigente ao tempo 
de sua prática.”

Dessa forma, infere-se que, se o próprio legislador reconheceu a 
desproporcionalidade das sanções anteriormente cominadas, modificando a 
legislação, e se os atos que determinaram a aplicação da sanção se encontram ainda 
passíveis de reforma, ao Poder Judiciário cabe referendar tal posicionamento. 

Nessa esteira, tendo em vista o caráter punitivo da sanção administrativa 
prevista no Código de Trânsito Brasileiro e em consonância com os princípios da 
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proporcionalidade e razoabilidade, a medida que se impõe é o reconhecimento da 
irregularidade na cobrança dos valores anteriormente atribuídos às infrações de 
trânsito, aplicando-se, por analogia, a retroatividade da lei mais benéfica. 

Por fim, no que concerne à condenação do apelado ao pagamento de 
honorários advocatícios em favor do Ministério Público, tragam-se à colação os 
seguintes entendimentos jurisprudenciais do STJ, verbis:

“PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - HONORÁ-
RIOS ADVOCATÍCIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR 
E VENCEDOR.
1. Na ação civil pública, a questão da verba honorária foge inteiramente 
das regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei 
7.347/85, com a redação dada ao art. 17 pela Lei 8.078/90.
2. Somente há condenação em honorários, na ação civil pública, 
quando o autor for considerado litigante de má-fé, posicionando-se o 
STJ no sentido de não impor ao Ministério Público condenação em 
honorários.
3. Dentro de absoluta simetria de tratamento, não pode o parquet 
beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil 
pública. (g.n)
4. Recurso especial improvido.” (REsp 493823/DF Rel. Min. Eliana 
Calmon; Segunda Turma; DJU: 15.03.2004).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENA-
ÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS.
1. As verbas sucumbenciais somente são cabíveis, em ação civil pública, 
quando comprovada má-fé.
2. Descabe a condenação em honorários advocatícios, mesmo 
quando a ação civil pública proposta pelo Ministério Público for 
julgada procedente.(g.n).
3. Recurso especial improvido”. (REsp 785489; Rel. Min. Castro 
Meira; Segunda Turma; DJU 29.06.2006).

Em que pese a existência de alguns posicionamentos divergentes, crê-se 
que o entendimento dos nobres Ministros do STJ é o que mais se coaduna com 
os ditames legais e constitucionais que regem a matéria. Com efeito, é cediço 
que os honorários de sucumbência têm por finalidade remunerar o trabalho do 
profissional. Ocorre, todavia, que, nos termos do artigo 128, § 5

o
, da Constituição 

Federal e do art. 237, I, da Lei Complementar 75/93, é vedada aos membros do 
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Ministério Público a percepção de qualquer verba honorária. De outro turno, o 
recolhimento dos honorários em favor dos cofres públicos feriria a destinação legal 
dos honorários advocatícios. 

Do mesmo modo, afasta-se a condenação do apelado ao pagamento das 
custas processuais em razão da isenção legal atribuída ao Distrito Federal pelo 
Decreto Lei n

o
 500/69. 

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos 
interpostos, JULGANDO-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
inicial, tão-somente para condenar o DETRAN/DF a emitir novos boletos para 
todas as infrações pendentes de pagamento, praticadas anteriormente à vigência 
da Lei 11.334/06, que alterou o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, sob 
pena de cominação de multa na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) para 
cada valor recebido indevidamente, sem prejuízo da repetição do indébito em 
favor do motorista, caso haja descumprimento desta decisão judicial. 

Des. Jair Soares (Presidente e Relator) - É necessário que se deixe 
evidenciado que a pretensão deduzida na inicial da ação julgada improcedente 
pela sentença recorrida é só quanto a redução do valor das multas que ainda não 
foram pagas. Os valores que foram pagos estão fora do âmbito da ação. Portanto, 
cria-se uma situação de injustiça. Aquele que cometeu a infração e realizou o 
pagamento da multa não tem nada a ser restituído. Aquele que cometeu a infração 
e não pagou a multa poderá pagar com valor reduzido.

Ressalte-se que não se aplica a norma tributária. Uma das características 
do tributo é que não constitui sanção por ato ilícito e, no caso, foi justamente 
punição por ato ilícito. Não têm natureza tributária as multas impostas.

Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito (Vogal) - Senhor Presidente, 
peço vênia ao eminente Revisor para acompanhar o eminente Relator, uma vez 
que não se pode prestar efeito retroativo a ato mais benéfico da Administração 
que, com novas considerações, reduz o valor de uma sanção, alcançando as 
infrações já perpetradas.

DECISÃO

Conhecido. Negou-se provimento. Por maioria.

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO Nº 2000011101676-0

Apelante - Fundação Hospitalar do Distrito Federal em processo de extinção
Apelada - Dirce Maria Gomes de Oliveira
Relator - Des. Estevam Maia
Quarta Turma Cível

EMENTA

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO A 
TÍTULO DE SANÇÃO - AUSêNCIA DE PROCEDIMENTO 
ADEQUADO PARA APURAR AS DENÚNCIAS DO IRRE-
GULAR COMPORTAMENTO - SEGURANÇA CONCEDIDA 
- IMPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA OFICIAL.
1. É permitida remoção de servidor, de ofício, por conveniência 
e interesse da Administração, contudo, se esse ato se dá como 
sanção, impõe-se a instauração do procedimento adequado para 
verificação das faltas a ele atribuídas, assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, o que não ocorreu, no caso.
2. Apelo e remessa oficial improvidos. Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Estevam Maia - Relator, Leila 
Arlanch - Revisora, Sérgio Bittencourt - Vogal, sob a presidência do Senhor 
Desembargador Sérgio Bittencourt em proferir a seguinte decisão: negar 
provimento aos recursos, unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas.

Brasília (DF), 5 de novembro de 2008.

RELATÓRIO

Adoto, inicialmente, o relatório da sentença de fls. 52/61, assim 
redigido:

“DIRCE MARIA GOMES DE OLIVEIRA, devidamente qualificada 
à fl. 02, impetrou o presente mandado de segurança contra ATO DA 
DIRETORA REGIONAL DE SAÚDE DO GUARÁ E DIRE-
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TORA REGIONAL DO HOSPITAL DO GUARÁ, alegando, em 
síntese, o que se segue:
1. Que é funcionária pública pertencente ao Quadro de Pessoal da 
Fundação Hospitalar do Distrito Federal/Secretaria de Saúde do Dis-
trito Federal, com lotação no Hospital Regional do Guará, com sede 
na Q1 06 - Área Especial - Lote “T” - Guará 1 - Brasília - DF, onde 
ocupa o Cargo de Assistente Intermediário de Saúde - Ascensorista, 
desde o ano de 1.992, quando ingressou no serviço público local, e a 
todo custo vem sendo forçada pela autoridade impetrada a ser remo-
vida para o Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF, conforme 
Memorando n. 355/2000, de 21-11-2000.
2. Que conforme consta no texto do documento intitulado DECLA-
RAÇÃO datado de 22 de novembro de 2.000, subscrito pela Sra. 
Helena Alves Pereira dos Santos - Chefe da Seção Pessoal do Hospital 
Regional do Guará, contendo o seguinte teor: “Declaramos para os 
devidos fins, que conforme anotações na Ficha de Registro Funcional 
da servidora DIRCE MARIA GOMES DE OLIVEIRA, Matrícula 
131999-0, Assistente Intermediário de Saúde - Ascensorista, nada 
consta que desabone de sua conduta profissional. Informamos, que 
nos assentamentos funcionais da mesma, consta ELOGIO funcional, 
concedido pela Sra. Diretora da DRSGU, pelo desempenho profissio-
nal, espírito de equipe e dedicação ao serviço, conforme publicação no 
DODF N.156, datado de 15108/2000, e ainda, consta homologação 
das Avaliações de Desempenho com nota Excelente nos anos de 1996 
a 2000. Sem mais nada a acrescentar. Brasília - DF, 22 de Novembro 
de 2000.
3. Que mesmo com todos esses elogios endereçados à pessoa da 
impetrante, a autoridade impetrada numa atitude completamente 
incoerente com a prática administrativa moderna, e de caráter me-
ramente punitiva, expediu o Memorando n. 355/2000, datado de 
21-11-2000, cujo comando é o seguinte: “Senhor Diretor, Estamos 
apresentando a Vossa Senhoria a servidora DIRCE MARIA GO-
MES DE OLIVEIRA - Mat. 131.999-0, Ascensorista, lotada no 
HRGU conforme memo 333/2000. Solicitamos providências quanto 
a remoção da mesma”.
4. Que a Chefe da Seção de Pessoal do Hospital Regional do Guará, 
cumprindo ordens da impetrada, expediu o Memorando n. 179/2000-
SP/HGRu, datado de 23 de novembro de 2000, endereçado ao Ilmo(a) 
Sr(a) Diretor do DRH/HBDF;
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5. Pelo que se pode deduzir do texto dos Memorandos, a autoridade 
impetrada procura justificar que a apresentação da impetrante para 
ser lotada provisoriamente no Hospital de Base do Distrito Federal 
- HBDF, se deu com base num Memorando nº 333/2000, para 
depois ser concluída a remoção. Todavia, a impetrante ao exercer 
uma das Garantias Constitucionais que lhe são asseguradas no 
art. 5º, inciso XIV da nossa Carta Política, requereu ao Sr. Diretor 
da Diretoria de Recursos Humanos da Fundação Hospitalar do 
Distrito Federal, uma cópia do referido Memorando n. 333/2000, 
e este singelo direito lhe foi completamente ignorado. Donde se 
conclui que se encontra exteriorizado o desiderato da impetrada em 
prejudicar a impetrante, retirando-a abruptamente do local onde 
sempre exerceu com zelo e dedicação as suas atividades inerentes 
ao Cargo de que é titular, para depois completar a seu bel prazer 
a suposta remoção, agredindo completamente o texto do art. 36, 
da Lei nº 8.112/90.
6. Portanto Excelência, o instituto da remoção se encontra disciplinado 
no art. 36 da Lei n. 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais), 
aplicado também ao caso da impetrante, necessita do competente pro-
cesso administrativo, com o consenso da servidora impetrante, ainda 
que seja de oficio, no interesse da Administração, fato que inocorre 
no caso destes autos, posto que a remoção em questão está sendo feita 
mais para atender os interesses pessoais da impetrada do que os da 
Administração.
7. Que a remoção em questão além de não está sendo processada de 
acordo com as normas legais que regem a matéria, está sendo feita de 
forma sui generis, com uma única intenção, qual seja, a de tão-somente 
punir a impetrante.
8. A servidora impetrante acredita que por ser filiada ao Partido dos 
trabalhadores no Distrito Federal - PTDF, e tendo ouvido comentários 
através de outros colegas de trabalho, que o atual Administrador do 
Hospital Regional do Guará, recentemente, por ocasião em que se rea-
lizava uma das Assembléias da Categoria dos Enfermeiros, Auxiliares 
de Enfermagem e Pessoal de Nível Médio da Fundação Hospitalar do 
Distrito Federal - FEDF, durante a última greve da Categoria, teria 
sido visto utilizando um veículo de propriedade daquela Fundação, para 
transportar integrantes do movimento grevista, deixando-os próximo 
ao local onde se realizava a citada Assembléia.
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9. Em face disso, a autoridade impetrada sem dispor de nenhuma 
prova de que tivesse sido a impetrante quem difundiu no interior das 
instalações do citado Hospital, a notícia do transporte dos grevistas, 
resolveram puni-la dessa forma, lotando-a provisoriamente no Hospital 
de Base do Distrito Federal - HBDF, sem qualquer documento ou estudo 
que comprove que o Governo do Distrito Federal - GDF ou a própria 
Fundação Hospitalar do Distrito Federal - FHDF, esteja necessitando 
da força de trabalho da servidora impetrante, utilizando-se do instituto 
da remoção para na realidade, aplicar uma punição na impetrante, que 
não fez absolutamente nada que possa ser enquadrado como infração 
disciplinar capitulada nos artigos 116 e 117 da Lei n. 8.112/90.
10. Pelo que se pode extrair dos autos, notadamente pelo texto dos Me-
morandos transcritos no item 3 (três) desta petição, a punição travestida 
de remoção que a autoridade impetrada pretende aplicar a qualquer 
custo na impetrante, uma servidora que ostenta em seus assentamen-
tos funcionais toda a gama de elogios concedidos recentemente, pela 
própria impetrada constata-se que se trata de um ato administrativo 
arbitrário, ilegal, injusto, portanto, nulo de pleno direito, quer pelo 
fato da impetrante não ter praticado nenhuma infração administrativa 
para ser punida, quer em função do ato ora combatido não reunir os 
requisitos necessários que justifiquem sua feitura.
Ao final, requereu a concessão de medida liminar, assegurando-lhe o 
direito de permanecer executando normalmente suas atividades ine-
rentes ao Cargo de Ascensorista nas instalações do Hospital Regional 
do Guará, e no mérito seja a presente demanda julgada procedente 
para declarar nulo de pleno direito a pretensa remoção, bem como a 
concessão da gratuidade de justiça.
O pedido instruído com os documentos de fls. 10/23. A autoridade 
coatora prestou informações as fls. 24/34. O Ministério Público ofertou 
parecer as fls. 35/50.”

Acrescento que a segurança foi concedida para anular o ato 
administrativo e determinar que se estabeleça o princípio do contraditório e da 
ampla defesa.

Inconformada apela a Fundação Hospitalar (fls. 65/66). Nas razões que 
se seguem (fls. 67/69), aduz a apelante que a remoção da recorrida se deu nos 
estritos termos da Instrução nº 20, que prevê a remoção de servidores de oficio, 
para atender necessidade do serviço e interesse da população, bem como para 
garantir ao servidor melhor adaptação e condições de serviço.
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Pede seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença a quo 
em todos os seus termos.

Contra-razões às fls. 72/75, onde se requer o improvimento do apelo.
A Procuradoria de Justiça, em parecer que está às fls. 119/124, oficia 

pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTOS
PRELIMINAR

Des. Estevam Maia (Relator) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do recurso e da remessa oficial.

Versam os autos - recorde-se - sobre mandado de segurança impetrado 
pela apelada contra atos praticados pela DIRETORA DA DIREÇÃO REGIONAL 
DE SAÚDE DO GUARÁ e pela DIRETORA REGIONAL DO HOSPITAL 
REGIONAL DO GUARÁ, consubstanciados na sua remoção, de ofício, para 
outra unidade de saúde.

A sentença afastou a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, 
argüida nas informações, e concedeu a segurança.

Eis o teor de seus fundamentos e dispositivo (fls. 56/61), literalmente:

“A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não pode 
prosperar porque os documentos acostados demonstram que 
o ato atacado como ilegal foi praticado inicialmente pela au-
toridade apontada como coatora.
É certo que a Administração pode movimentar seus servidores, 
porém, o ato deve vir devidamente motivado. Os motivos no 
caso determinantes devem ser comprovados, caso contrário 
o ato pode ser anulado por ilegalidade ou abuso de poder. 
OS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINIS-
TRATIVO CONSISTEM QUE A SERVIDORA QUE É 
ASCENSORISTA NÃO PARAVA NO SETOR, SENDO 
ADVERTIDA POR MIM QUANTO AO DESEMPENHO 
DELA NO TRABALHO. A SERVIDORA SAÍA E CONTI-
NUA SAINDO DO SEU LOCAL DE TRABALHO PARA 
VENDER PERFUMES DENTRO DO HOSPITAL. FALEI 
VÁRIAS VEZES PARA A MESMA QUE ISSO É PROIBIDO. 
QUE ELA NÃO RESPEITA AS HIERARQUIAS, AGRIDE 
SEUS SUPERIORES COM PALAVRAS AGRESSIVAS E 
CALÚNIAS COM MENTIRAS.
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Os motivos determinantes do ato administrativo deveriam ser 
comprovados através de sindicância ou procedimento admi-
nistrativo. A remoção não tem efeito punitivo previsto em lei. 
Não há remoção como forma de punição, como bem salientou 
o ilustre Promotor de Justiça às fls.35.
Para que a remoção, ocorresse não como forma de punição, 
mas com base nos fatos alegados, estes deveriam estar prova-
dos por meio de sindicância ou procedimento administrativo. 
Ressalte-se que a Lei Orgânica do Distrito Federal exige a mo-
tivação do ato para efetuar a remoção na forma do art.19.
Por isso, o motivo deveria estar provado, e, por outro lado a 
remoção não pode ter o caráter punitivo.’’’

Daí a irresignação da apelante, que sustenta a legalidade do ato 
impugnado, por conformar-se com a legislação administrativa de regência, que 
passo a analisar.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
Nas informações de fls. 24/27, argúi a Diretora do Hospital Regional do 

Guará que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo do processo, uma vez que 
é do Diretor de Recursos Humanos a competência para remover servidores, tanto 
que foi este que removeu provisoriamente a impetrante para o Hospital de Base, 
de sorte que não praticou o ato impugnado.

O juiz sentenciante afastou essa preliminar com o argumento de que 
“... o ato atacado como ilegal foi praticado inicialmente pela autoridade apontada 
como coatora”.

Embora o ato formal de remoção da impetrante seja atribuição do 
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde, certo é que, por provocação 
da Diretora do Hospital, foi ela desde logo, informalmente removida, de sorte que 
me parece razoável o raciocínio do juiz sentenciante para afastar a preliminar de 
ilegitimidade passiva.

Destarte, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Dúvida inexiste quanto à possibilidade de a Administração poder, 
a pedido, ou de ofício, remover o servidor para servir em qualquer unidade 
administrativa, no âmbito do mesmo quadro (L. 8.112/90, art. 36).

Entretanto, se o faz em razão de determinados fatos, é necessário que 
os apure, mediante procedimento adequado, assegurado ao servidor o direito 
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ao contraditório e à ampla defesa, como prescreve a Constituição Federal (art. 
5º, LV).

No caso, a remoção da servidora teve por motivação denúncias de 
atos de insubordinação e de fatos vedados pela Administração, como atesta o 
documento acostado à fl. 29.

A remoção, portanto, foi precipitada, posto que era motivada e ocorreu 
antes de instaurado o adequado procedimento para constatação das mencionadas 
denúncias e, por isso mesmo, não pode prevalecer.

A sentença, por conseguinte, decidiu com acerto, concedendo a 
segurança, o que não impede a Administração de proceder a remoção da servidora, 
desde que instaure o devido procedimento e entenda ser ela a sanção adequada. 
Poderá, até, ser outra.

NEGO PROVIMENTO ao apelo e à remessa oficial.
É como voto.

Desa. Leila Arlanch (Revisora) - Com o Relator.

Des. Sérgio Bittencourt (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Negar provimento aos recursos, unânime.

——— • ———
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APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA EX OFFICIO Nº 2006011012307-9

Apelantes - Sebastião Pio de Lacerda e outros
Apelados - Os mesmos
Relator - Des. Humberto Adjuto Ulhôa
Terceira Turma Cível

EMENTA

CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS - PRISÃO EM FLAGRAN-
TE - ILEGALIDADE - COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA 
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM - 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA 
MANTIDA.
1. Cabia à parte requerida o ônus de comprovar efetivamente que a 
prisão em flagrante se deu nas circunstâncias em que noticiada pelos 
policiais militares, ou seja, em virtude de ter o requerente ofertado 
propina para liberação de seu veículo (art. 333, II, do CPC).
2. Não merece acolhida a versão do requerido, quando este não se 
desincumbe de comprovar a legalidade da prisão efetivada, ainda 
mais, se as provas apresentadas nestes autos, documental e tes-
temunhal, apontam para a veracidade das informações prestadas 
pelo requerente, no tocante à retaliação e perseguição, uma vez 
que teria denunciado, dias antes, alguns dos policiais militares por 
estarem exigindo propina semanal dos proprietários de transporte 
alternativo, para não serem multados ou evitarem a apreensão 
de seus veículos.
3. Ante a ausência de provas do crime imputado ao requerente, 
qual seja, corrupção ativa e a existência de fortes evidências de que 
a prisão, de fato, ocorreu em razão de anterior denúncia realizada 
por este, contra os mesmos policiais militares que efetivaram o 
suposto flagrante, frise-se, treze dias antes do ocorrido, impõe-se 
o reconhecimento da ilegalidade da prisão.
4. Comprovada a ilegalidade da prisão, cabível a indenização por 
danos morais.
5. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 7.000,00), não se jus-
tificando a redução ou majoração do mesmo.
6. Remessa oficial e apelações conhecidas e improvidas
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ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 3ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Humberto Adjuto Ulhôa - Relator, 
João Mariosi - Revisor, Esdras Neves - Vogal, sob a presidência do Senhor 
Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa em proferir a seguinte decisão: conhecer. 
Negar provimento aos recursos. Unânime, de acordo com a ata do julgamento e 
notas taquigráficas.

Brasília (DF), 29 de outubro de 2008.

RELATÓRIO

O relatório é, em parte, o da ilustrada sentença de fls. 494/499, que 
transcrevo, in verbis:

“O autor afirmou que no ano de 2003 explorava o transporte 
alternativo de passageiros irregularmente e que, em 20 de maio 
daquele ano, juntamente com outros trabalhadores do transporte 
alternativo, denunciou à Polícia Militar a exigência de propina 
por parte dos policiais Jed Carlos de Sousa, Antônio Flávio da 
Silva e Joel Alves de Lima, para que deixassem de multar os 
transportadores irregulares.
Alegou que no dia 02 de junho de 2003, por volta das 11h20, 
na QI 17, em frente ao lote 01/03, o seu veículo, que era con-
duzido por Wendel Neto Mesquita, foi fiscalizado pelos três 
policiais militares acima referidos. Afirmou que compareceu ao 
local, ocasião em que os três policiais exigiram o pagamento de 
vantagem pecuniária para que seu veículo fosse liberado, e que, 
ao recusar-se a fazer tal pagamento, recebeu voz de prisão, foi 
algemado e levado até a 17ª DP de Taguatinga, sendo liberado 
apenas após decisão do Plantão Judicial. Afirmou que foi proces-
sado criminalmente pelos crimes dos arts. 330 e 333 do Código 
Penal, sendo ao final absolvido. Sustenta que sua prisão foi ilegal 
e que sofreu dano material consistente no gasto de R$ 3.000,00 
a título de honorários advocatícios para defender-se no processo 
criminal e que sofreu dano moral consistente na própria prisão 
indevida, requerendo indenização também por dano moral no 
valor estimado de R$ 210.000,00. 
Argumentou que o dano moral é grave, “especialmente pelos 
constrangimentos que passou, incluindo a detenção ilegal, a 
pecha de criminoso, e às (sic) 12h horas que passou algemado 
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e encarcerado. Não bastasse a privação de sua liberdade, aquele 
foi motivo de zombaria por parte de seus colegas de profissão e 
funcionários do transporte alternativo e do DMTU, ainda sem 
olvidar o fato de ter que responder a processo crime e bradar por 
justiça para que então, após mais de 05 meses, visse a corrigenda 
ministrada pela Douta Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de 
Taguatinga/DF”. Juntou os documentos de fls. 21/375.
A decisão de fl. 377 concedeu ao autor a gratuidade de justiça.
Citado (fl. 380), o réu contestou às fls. 382/390. Alegou que a mera 
absolvição do autor, na esfera criminal, por ausência de provas, 
não permite concluir que a prisão foi ilegal. Sustentou que a prisão 
foi legal, pois, no momento da abordagem policial, o veículo do 
autor estava sendo utilizado para fazer transporte alternativo sem 
a documentação devida, e foi o autor quem ofereceu vantagem 
pecuniária aos policiais para que seu veículo não fosse recolhido 
ao depósito do DETRAN. Alegou, por conseguinte, que houve 
flagrante dos crimes de corrupção ativa e desobediência, sendo 
cabível a prisão. Argumentou que o autor sequer permaneceu 
preso, pois foi solto após pagar fiança. Alegou que o valor preten-
dido a título de indenização por dano moral é excessivo. Juntou 
os documentos de fls. 392/425. 
Réplica às fls. 428/434.
Nas audiências de instrução e julgamento, cujas atas encontram-
se às fls. 455 e 466, foram ouvidas as três testemunhas arroladas 
pelo autor.
Alegações finais das partes às fls. 469/476 e 478/491.”

Acrescento que a MMª Juíza julgou parcialmente procedentes os pedidos 
formulados na inicial, condenando o réu a pagar ao autor indenização por danos 
morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de mora (1% 
ao mês, desde a citação), e atualizado monetariamente a partir da publicação da 
r. sentença.

Inconformado, apela o autor às fls. 501/508, sustentando ser ínfimo o 
valor arbitrado a título de danos morais, principalmente se considerada a gravidade 
da situação, o potencial econômico do apelado e o cárater punitivo que deve ser 
imprimido na resposta a ser dada pelo Poder Judiciário.

Requer, assim, a reforma parcial da r. sentença, tão-somente para 
majorar o quantum indenizatório ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sem preparo, eis que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça.
O Distrito Federal também interpôs recurso de apelação, asseverando 

que a absolvição do autor na esfera criminal, por ausência de provas, não significa 
que a prisão, regularmente efetivada, possa gerar direito à indenização. 
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Salienta que o dever de indenizar, ainda que na modalidade objetiva, 
pressupõe a ilicitude da conduta do agente, o que não ocorreu na hipótese, uma 
vez que a prisão foi efetuada dentro dos limites legais, após a oferta de propina 
para os policiais, com o objetivo de liberação do veículo de propriedade do autor.

Insiste na ausência de nexo causal entre a conduta dos prepostos do réu 
e os supostos danos, afirmando que o pedido de indenização por danos morais é 
totalmente destituído de fundamentos, ilegítimo, sendo os valores excessivos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para 
reformar a r. sentença, julgando-se totalmente improcedente o pedido inicial, 
ou, não sendo esse o entendimento, pleiteia a redução do quantum fixado na r. 
sentença.

Sem preparo, em face da isenção legal.
Contra-razões ofertadas pelo Distrito Federal às fls. 526/540.
Sem contra-razões ao recurso interposto pelo DF. (certidão de fl. 542).
É o relatório. 

VOTOS

Des. Humberto Adjuto Ulhôa (Relator) - Presentes os pressupostos 
de admissibilidade, conheço da remessa oficial e dos recursos interpostos pelo 
autor e réu.

Cuida-se de remessa oficial e apelações cíveis interpostas por autor e réu 
contra a r. sentença, proferida pela MMª Juíza da 6ª Vara da Fazenda Pública do 
Distrito Federal, que, na ação de reparação de danos ajuizada por Sebastião Pio 
de Lacerda contra o Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido, 
condenando o réu a pagar ao autor indenização por dano moral, no valor de R$ 
7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de mora, desde a citação e corrigido 
monetariamente, a partir da publicação da r. sentença.

Por questões de ordem lógica, examino primeiramente a remessa oficial 
e o recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal.

Assevera o requerido, ora apelante, que a absolvição do autor na 
esfera criminal, por ausência de provas, não significa que a prisão, regularmente 
efetivada, possa gerar direito à indenização. 

Salienta que o dever de indenizar, ainda que na modalidade objetiva, 
pressupõe a ilicitude da conduta do agente, o que não ocorreu na hipótese, uma 
vez que a prisão foi efetuada dentro dos limites legais, após a oferta de propina 
para os policiais, com o objetivo de liberação do veículo de propriedade do autor.

Em que pese os judiciosos fundamentos elencados nas razões recursais, 
tenho que não assiste razão ao Distrito Federal.
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Devidamente comprovado nos autos, a prisão em flagrante do autor, no 
dia 02.06.2003, sob a alegação de que o mesmo oferecera dinheiro aos policiais 
militares, com o objetivo de liberar veículo de sua propriedade, apreendido em 
fiscalização.

O cerne da questão está em saber se a aludida prisão foi, de fato, 
legal, tendo em vista a afirmação do autor de que a mesma se deu em razão de 
perseguição, devido à anterior denúncia feita pelo requerente, sobre a cobrança de 
propina dos proprietários de Vans, por parte dos mesmos policiais militares.

De certo que a absolvição do autor, na seara criminal, por ausência de 
provas, não é suficiente para gerar direito à indenização. Na verdade, as provas 
apresentadas nestes autos é que devem ser sopesadas e, ao meu sentir, o requerido/
apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar efetivamente que a prisão se 
deu nas circunstâncias em que noticiada pelos policiais, como determina o art. 
333, II, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o requerido/apelante não apresentou 
qualquer prova nesse sentido, limitando-se a colacionar cópia do auto de prisão 
em flagrante e do inquérito policial que, como muito bem observado pela d. juíza 
a quo:”..são insuficientes para tanto, pois se trata de prova policial colhida sem o crivo 
do contraditório, que haveria de ter sido confirmada em Juízo, e ainda estaria sujeita à 
valoração, em face dos demais elementos probatórios existentes nestes autos.” (fl. 496). 
Saliento que não foram colhidos nem mesmo os depoimentos dos policiais que 
efetivaram a prisão do autor.

Por sua vez, o autor juntou aos autos às fls. 84/85, cópia do documento 
comprovando a denúncia feita, contra policiais militares, no dia 20.05.03, sobre 
a cobrança de propina semanal dos proprietários dos veículos de transporte 
alternativo, bem como de outros valores, quando o veículo se encontrava em 
situação irregular, objetivando o não recolhimento para o depósito. Naquela 
ocasião, o autor e mais dois colegas, forneceram os nomes dos policiais envolvidos, 
encontrando-se entre eles, os três policiais que efetivaram, coincidentemente, a 
prisão em flagrante do autor, treze dias após a denúncia.

Ora, causa estranheza o fato de ser o autor preso por oferecer propina, 
quando dias antes, junto à Polícia Militar, havia denunciado a prática desse mesmo 
crime por parte de alguns policiais militares. Mais estranho ainda, é o flagrante ter 
sido feito pelos policiais envolvidos na denúncia.

Embora a situação acima possa ter acontecido, as provas colhidas não 
confirmam a versão do Distrito Federal. Ao contrário, os únicos depoimentos 
colhidos apontam para a veracidade das informações prestadas pelo autor.

A testemunha Wendel Neto Mesquita afirmou que: "....ouviu quando o 
Sargento JED chamou Evaldo num canto e, depois de certificar-se de que o veículo era 
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do autor, disse que o autor havia falado demais e que ele (Sargento) podia até cair, mas 
Sebastião cairia com ele...” (fl. 456).

Corroborando o depoimento acima, a testemunha José Evaldo de Lima 
Raulino afirmou: “...que chegou ao local antes do autor e conversou com os dois 
policiais, dizendo que o autor era pai de família e pedindo a liberação do veículo, mas 
um dos policiais respondeu que não liberaria o carro porque o autor conversava demais.” 
(fl. 458).

A última testemunha ouvida, Sr. Genivaldo Pereira Duarte asseverou: 
“...Algum tempo depois chegou o autor, que conversou com os policiais durante alguns 
instantes, e logo foi algemado e agredido pelos policiais com chutes, os quais o fizeram 
deitar no chão. O autor permaneceu deitado no chão cerca de quarenta minutos;...
mesmo depois de deitado no chão o autor foi agredido, pois os policiais se aproximaram e 
pisaram nas costas do autor. O depoente não presenciou o autor realizar qualquer gesto 
agressivo para os policiais momentos antes de ser algemado.” (fl. 467).

A meu sentir, o autor conseguiu demonstrar que sua prisão se deu em 
razão de perseguição pela denúncia anteriormente realizada, contra alguns dos 
policiais militares, daí porque ilegal e abusiva, apta a ensejar a indenização por 
danos morais.

Destaco, por oportuno, que não é a absolvição no processo criminal que 
autoriza a indenização, mas sim, a comprovação de que a prisão em flagrante não 
foi legal, segundo a MMª Juíza: “....quer porque não ficou provada, nestes autos, a 
prática de qualquer crime pelo autor, quer em razão da demonstração de que os policiais 
responsáveis pela prisão agiram com a intenção de retaliar o autor em virtude de uma 
denúncia que este fizera acerca da atuação irregular dos mesmos policiais.” (fl. 498).

Demonstrado, assim, a conduta ilícita dos prepostos do requerido, 
o nexo causal e o dano, a indenização é medida que se impõe, não merecendo 
reparos a r. sentença, neste particular.

Consigno, ainda, que os danos materiais não são cabíveis na espécie, já 
que dizem respeito aos valores pagos a advogado particular, para defesa do autor na 
ação criminal. Com efeito, poderia o autor ter se utilizado da assistência judiciária 
fornecida pelo Estado, mostrando-se escorreita a improcedência deste pedido.

Devida a indenização a título de danos morais, passo à análise do 
quantum fixado no decisum.

Saliento que o réu/apelante Distrito Federal pugna, ainda, em suas razões 
recursais, pela redução do valor arbitrado, enquanto o autor requer a majoração 
da indenização, sendo este o tema único de seu recurso, razão pela qual, examino-
os conjuntamente. 

Na espécie, busca a vítima indenização que compense o dano sofrido, 
no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo 
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à responsável pelo dano causado, com eminente função educativa, a fim de que 
evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Deve-se observar, na fixação do valor da indenização por dano moral, o 
princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta 
em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Assim, considero que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado na 
r. sentença, mostra-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato 
ilícito e o prejuízo moral sofrido pelo autor, bem como apto a atender ao caráter 
compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais.

Forte nessas razões, conheço e nego provimento à remessa oficial e às 
apelações, mantendo na íntegra a r. sentença. É como voto.

Des. João Mariosi (Revisor) - A sentença foi publicada em 03/06/2008 
(fl. 500). O recurso de apelação interposto por Sebastião Pio de Lacerda foi 
protocolizado em 03/06/2008. O do Distrito Federal, em 10/06/2008 (fl. 510).

Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos ao autor (fl. 377).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e da 

remessa de ofício.
Trata-se de apelações cíveis e remessa de ofício em face da r. sentença 

de fls. 494/499 que julgou parcialmente procedente o pedido de Sebastião Pio de 
Lacerda, para condenar o Estado ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 
título de danos morais.

O autor realizava transporte coletivo de passageiros de forma irregular. 
Alega que foi injustamente preso em flagrante em 2003, como represália por ter 
denunciado a cobrança de propina por parte de policiais militares do Distrito 
Federal (PMDF).

O autor foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos 
artigos 330 e 333 do Código Penal

1
, mas foi absolvido, com fundamento no do 

artigo 386, IV, do Código de Processo Penal
2
.

Os soldados da PMDF delatados pelo autor aceitaram a proposta 
de transação penal oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal, 
quanto à acusação de infringência ao artigo 3º, alínea I, da Lei 4.898/65

3
 

(fl. 365), e são réus em ação penal pelo crime de concussão
4
, processo nº 

2004.07.1.009018-9, conforme pesquisa no sítio eletrônico deste Tribunal 
(INTRANET).

A absolvição por falta de provas não gera, por si só, a obrigação do 
Estado em indenizar o preso, pois se estaria obstaculizando as prisões provisórias, 
que são realizadas por conveniências processuais e em virtude de um juízo prévio 
dos indícios de autoria e materialidade.
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Ocorre que o Distrito Federal não provou a legitimidade da prisão em 
flagrante, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil

5
.

O autor foi preso dias após ter denunciado a prática de extorsão por 
autoridades policias em relação aos proprietários de veículos de transporte 
alternativo irregular.

As testemunhas apresentadas pelo autor tiveram depoimentos 
harmônicos (fls. 456, 458 e 467). Duas delas afirmaram categoricamente que 
os policiais diziam que não iriam liberar Sebastião Pio de Lacerda porque ele 
conversava demais. A terceira disse que presenciou o autor ser agredido fisicamente 
pelos policiais, mesmo sem este ter realizado qualquer ato hostil.

Por conseguinte, a responsabilidade objetiva do Estado é demonstrada 
pela ocorrência do fato administrativo (a prisão ilegal), do dano moral, que 
prescinde de prova de sua configuração pela inequivocidade da ilegalidade da 
prisão, e do nexo causal (que o dano foi decorrência do ato estatal). 

Pela necessidade de se fixar um montante simultaneamente punitivo 
e pedagógico, com a observância das partes que figuram no caso em concreto, 
o valor indenizatório fixado na origem, R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se 
ponderado. 

Face o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à remessa de 
ofício e às apelações.

É como voto.

Des. Esdras Neves (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Conhecer. Negar provimento aos recursos. Unânime.

Notas
1
 “Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. 

(...) Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.”

2
 “Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) IV - estar 

provado que o réu não concorreu para a infração penal;”
3
 “Artigo 3º - Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: (...) i) à incolumidade física do indivíduo;” 

4
 “Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, 

mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.”
5
 “Art. 333. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.”
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APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA EX OFFICIO Nº 2007011112632-2

Apelante - Distrito Federal
Apelado - Geraldo Magela da Silva rep. por Flavio Campos da Silva
Relator - Des. Angelo Passareli
Segunda Turma Cível

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CO-
MINATÓRIA. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICA-
MENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE 
CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. DEFERI-
MENTO DO PEDIDO. MISTER CONSTITUCIONAL DO 
ESTADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DE CARÁTER 
FUNDAMENTAL. APLICABILIDADE E EFICÁCIA IMEDIA-
TAS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADO. 
SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - Não configura a ausência do interesse de agir o fornecimento do 
medicamento em data posterior ao ingresso da ação e se somente 
a entrega da prestação jurisdicional é que assegura ao paciente a 
sua obtenção gratuita enquanto houver prescrição pelo médico 
que o acompanha clinicamente. Preliminar rejeitada.
2 - A garantia à vida e à saúde encontram-se alçadas na Cons-
tituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal 
(art. 207) como direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade 
e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção 
e proteção.
3 - A alegação de que o Estado não tem como suportar pedidos 
individualizados ou coletivos de fornecimento de medicamento, 
por ausência de dotação orçamentária específica ou sob pena 
de resultar na inviabilização dos serviços públicos, representa a 
sua própria incapacidade de criar e gerir políticas públicas que 
atendam à clamante carência social de serviços acessíveis e de 
qualidade. Trata-se de mister constitucional que foi atribuído à 
Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito 
fundamental, devendo o Estado realocar os recursos suficientes 
a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem 
como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever 
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constitucional, o que afasta a incidência do Princípio da Reserva 
do Possível.
Apelação Cível e Remessa Ex-Officio desprovidas.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 2ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Angelo Passareli - Relator, 
Carmelita Brasil - Revisora, Carmen Bittencourt - Vogal, sob a presidência do 
Senhor Desembargador J.J. Costa Carvalho em proferir a seguinte decisão: negar 
provimento a ambos os recursos; unânime, de acordo com a ata do julgamento e 
notas taquigráficas.

Brasília (DF), 3 de outubro de 2008.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, feito nº 2007.01.1.112632-2, 
ajuizada por GERALDO MAGELA DA SILVA em desfavor do DISTRITO 
FEDERAL, visando compelir o Réu a fornecer ao Autor o medicamento 
LINEZOLIDA 600 mg, conforme recomendação médica, tendo em vista ser 
portador de doença arterial oclusiva periférica e se encontrar em estado pós-
cirúrgico de amputação aberta de ante pé, evoluindo com infecção do coto de 
amputação. 

Em amparo a sua pretensão, o Autor invocou os artigos 196 e 198 da 
Carta Magna e 207, inciso XXIX, da Lei Orgânica do Distrito Federal, além da 
transcrição de precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis à espécie.

Requereu antecipação da tutela e, ao final, a procedência do pedido, 
para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer-lhe o medicamento supra 
indicado na quantidade recomendada pelo médico.

Antecipação da tutela deferida às fls. 23/25.
Em contestação, o Distrito Federal suscitou preliminar de ausência 

de interesse de agir e sustentou a impossibilidade de atendimento ilimitado das 
solicitações médicas em violação ao princípio da igualdade, sendo que a pretensão 
inicial configura intervenção direta na economia da Administração Pública, de 
forma a importar em invasão de Poderes.

Afirmou a impossibilidade de obtenção do Estado de prestação de 
serviços que extrapolam a sua capacidade financeira, onerando em demasia suas 
finanças e desorganizando o seu sistema público de saúde, com interferência na 
sua organização e administração.
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Aduz que a Administração Pública tem de agir dentro da reserva do 
possível, transcrevendo texto explicativo acerca da teoria.

Assevera que neste contexto resulta a falta de razoabilidade da pretensão 
do Autor sem subsunção aos procedimentos internos da Secretaria de Saúde, pois 
o fornecimento do medicamento não é urgente.

O órgão monocrático julgou procedente o pedido, sob o fundamento 
de que a Constituição Federal estabelece que a saúde constitui direito de todos e 
dever do Estado, sendo que compete ao Distrito Federal fornecer os medicamentos 
necessários ao tratamento de pessoas desprovidas de condições financeiras para a 
sua aquisição. O dispositivo restou assim redigido, verbis:

“Isto posto, e considerando o que mais dos autos consta, hei por 
bem julgar procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a 
antecipação dos efeitos da tutela deferida e determinando que o réu 
forneça ao autor o medicamento Linezolida 600mg, na quantidade 
ali mencionada, enquanto houver recomendação de seu médico para 
o seu uso. Via de conseqüência, extingo o processo com apreciação 
do mérito, na forma do contido no artigo 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil” Fl. 74.

Inconformado, o Distrito Federal interpõe recurso de Apelação, 
sustentando a falta de interesse de agir do Autor ao argumento de que jamais houve 
negativa em fornecer-lhe o medicamento, haja vista o imediato atendimento ao 
seu pleito por ocasião da intimação da antecipação dos efeitos da tutela, sendo 
que bastaria, para tanto, que tivesse se dirigido ao setor competente da Secretaria 
de Saúde, munido do receituário médico.

No mérito, afirma que o fornecimento de medicamentos pelo Poder 
Público não pode ser feito de forma aleatória, sem a observância de qualquer 
critério de ordem técnica ou das limitações de ordem financeiro/orçamentária, 
sob pena de ser instaurado o caos na rede pública de saúde, com o atendimento de 
pacientes menos graves em detrimento de outros em estado mais grave.

Argumenta não ser razoável a deflagração direta e imediata de uma 
despesa sem a preexistência de um estudo criterioso quanto à eficácia das ações a ela 
relativas, o que resta vedado pelos princípios da eficiência e da economicidade.

Ao final, requer o provimento da Apelação para que, acolhida 
a preliminar, seja extinto o processo, sem exame do mérito, e, no caso de ser 
ultrapassada, pede seja reformada a r. sentença.

Isenção legal de preparo.
Em contra-razões, o Apelado infirma as razões recursais (fls. 85/89).
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A Procuradoria de Justiça ofertou Parecer às fls. 92/96, no qual oficiou 
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTOS

Des. Angelo Passareli (Relator) - Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e recebo a Remessa Oficial.

Cuida-se de Apelação interposta contra r. sentença de fls. 71/74, na qual 
o órgão monocrático julgou procedente o pedido deduzido em desfavor do Distrito 
Federal, no sentido de fornecer ao Autor o medicamento Linezolida 600mg, na 
quantidade requerida, enquanto houver recomendação médica para seu uso, 
tendo em vista ser portador de doença grave e não possuir recursos financeiros 
para a sua aquisição.

De início, registro que não subsiste a alegação de falta de interesse de 
agir, suscitada ao argumento de que não houve negativa no fornecimento do 
medicamento ao Autor, se a sua entrega ocorreu em data posterior ao ajuizamento 
da ação (fl. 53), bem como que restou configurada nos autos a pretensão resistida 
com a apresentação de contestação pelo Distrito Federal, ora Apelante.

Cumpre destacar, ademais, que o que o jurisdicionado visa ajuizando a 
ação é a segurança de obtenção do medicamento de que necessita, pretendendo 
não se submeter, ante a ausência de decisão judicial definitiva que assim o 
determine, à incerteza e riscos que isso pode lhe causar.

Evidente assim que se encontra configurado o interesse processual, 
razão pela qual rejeito, pois, a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito, ressalto que o artigo 196 da Constituição 
Federal não só estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também 
garante o acesso universal e igualitário aos serviços e ações para sua promoção, 
proteção e recuperação, verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Trata-se de direito subjetivo, que permite sua cobrança do Poder Público 
em Juízo ou fora dele. Assim, qualquer cidadão doente tem direito de pleitear os 
meios públicos para lhe assegurar o estado de saúde. Este direito aparece, também, 
garantido, no art. 6° do texto constitucional, como direito social. Portanto, por 
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tratar-se de direito fundamental do cidadão, não pode ser afastado sob a alegação 
de que a norma, por ser programática, não tem aplicabilidade e eficácia imediatas, 
consoante entendimento da jurisprudência pátria.

A propósito, confira-se o seguinte aresto dessa Corte de Justiça:

“MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA 
GRAVE E CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 
FORNECIMENTO GRATUITO. DEVER DO ESTADO.
Embora de natureza programática, a norma do art. 196 da CF 
não pode merecer interpretação que - esvaziando seu conteúdo 
e não lhe conferindo o mínimo de efetividade - afaste o dever do 
Estado de garantir assistência médica, incluindo o fornecimento 
de medicamentos a pessoa portadora de doença grave, carente 
de recursos financeiros. Apelação e remessa oficial não provi-
das. (APC/RMO 2004.01.1.043230-0; Rel. Des. Jair Soares; DJ 
17/03/2005)”

Depreende-se da leitura dos autos que o Apelado é portador de doença 
arterial oclusiva periférica, em estado pós-cirúrgico de amputação aberta de ante 
pé, com infecção do coto de amputação, conforme laudo médico de fls. 14/15, 
necessitando do medicamento Linezolida 600mg para seu tratamento, conforme 
receituário de fl. 17.

Além de ser portador de doença grave, é economicamente 
hipossuficiente, conforme documento de fl. 09 e relato dos autos, não impugnado 
pela contraparte.

Assim, não há como acatar a alegação de que o Estado não tem como 
atender a demandas desta ordem em virtude de ausência de dotação orçamentária 
própria ou que seu deferimento poderia resultar na inviabilização dos serviços 
públicos, porquanto se trata apenas de compelir o ente público a cumprir dever 
que a Carta Magna lhe impõe e assegura ao cidadão como direito fundamental, 
devendo a Administração Pública realocar recursos suficientes a fim de assegurar 
aos administrados a proteção à saúde e à vida, bem como engendrar políticas 
públicas de modo a suprir seu dever constitucional.

Quanto ao tema da obrigatoriedade de fornecimento gratuito pelo 
Estado de medicamentos, assim se manifestou o E. STJ por ocasião do julgamento 
do REsp 684646/RS, relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, publicado 
em 30/05/2005, pg. 24, em exauriente estudo que, de maneira ampla, abarcou as 
diversas vertentes inerentes à discussão, o qual transcreve inclusive aresto do STF 
e outro do STJ, nos quais restou assentado o mesmo entendimento, verbis:
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“RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE ME-
DICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DO VÍRUS HIV. 
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.
1. Ação ordinária objetivando a condenação do Estado do Rio 
Grande do Sul e do Município de Porto Alegre ao fornecimento 
gratuito de medicamento não registrado no Brasil, mas que cons-
ta de receituário médico, necessário ao tratamento de paciente 
portador do vírus HIV. 2. O Sistema Único de Saúde - SUS 
visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou 
coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer 
grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o 
acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada 
moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-
la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, 
que é a garantia à vida digna. 3. Configurada a necessidade 
do recorrente de ver atendida a sua pretensão, posto legítima e 
constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à 
saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, 
é direito de todos e dever do Estado. 4. Precedentes desta Corte, 
entre eles, mutatis mutandis, o Agravo Regimental na Suspen-
são de Tutela Antecipada nº 83/MG, Relator Ministro EDSON 
VIDIGAL, Corte Especial, DJ de 06.12.2004: “1. Consoante 
expressa determinação constitucional, é dever do Estado garantir, 
mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso 
universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 
necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 
196). 2. O não preenchimento de mera formalidade - no caso, 
inclusão de medicamento em lista prévia - não pode, por si só, 
obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a portador de 
moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva necessidade e 
receitada, aquela, por médico para tanto capacitado. Preceden-
tes desta Corte. 3. Concedida tutela antecipada no sentido de, 
considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, 
apenas o cumprimento de obrigação que a própria Constituição 
Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de que 
o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 
serviços públicos.” 5. Ademais, o STF sedimentou entendimento 
no sentido de que “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA 
DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO 
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À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE 
MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO 
PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRE-
CEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA 
CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À 
VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerroga-
tiva jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 
pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve 
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe 
formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas 
que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portado-
res do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de 
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 
pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável 
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 
institucional de sua atuação no plano da organização federativa 
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saú-
de da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 
omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTER-
PRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 
TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 
INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita 
no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os 
entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização 
federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em pro-
messa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu imposter-
gável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governa-
mental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A 
PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade 
jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos 
a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/
AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição 
da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção 
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do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e 
à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada 
possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e 
de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.” (RE 271286 
AgR/RS, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 
DJ de 24.11.2000) 6. Recursos especiais desprovidos.”

Há na Lei Orgânica do Distrito Federal disposição que expressamente 
prevê a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos aos cidadãos, senão 
vejamos:

Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, 
além de outras atribuições estabelecidas em lei:
(...)
XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da popu-
lação aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde;
(...)

É assente nesta Corte de Justiça o entendimento de que é obrigação do 
Distrito Federal o fornecimento gratuito de medicamentos a pacientes que dele 
necessitam, conforme podemos observar dos arestos abaixo transcritos:

“AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR. INTERESSE PRO-
CESSUAL. MEDICAMENTOS. FORNECIMENTO. DEVER 
DO ESTADO.
I - Evidenciada a resistência do réu à pretensão do autor, bem como 
a necessidade do provimento jurisdicional para fornecimento dos 
medicamentos postulados, está presente o interesse processual. II - O 
fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde é 
amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1º, 
inc. III, da CF, além de constituir dever do Estado, nos termos dos 
arts. 196 da CF, 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal e 2º da Lei 
8.080/90. 
III - Apelação e remessa oficial improvidas. Unânime.”
(20060110679142APC, Relator VERA ANDRIGHI, 1ª Turma 
Cível, julgado em 13/06/2007, DJ 03/07/2007 p. 148)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. PACIEN-
TE QUE RECEBE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA. 
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FORNECIMENTO GRATUITO DOS MEDICAMENTOS. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 
É obrigação do Distrito Federal assegurar às pessoas desprovidas de 
recursos financeiros o acesso à medicação necessária ao tratamento 
da enfermidade 2. Sentença mantida.”
(20050110291482APC, Relator CÉSAR LOYOLA, 1ª Turma 
Cível, julgado em 18/04/2007, DJ 26/06/2007 p. 102)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR CONCEDIDA 
EM AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDI-
CAMENTO PELO ESTADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 
DEVER DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PORTADOR DE 
DOENÇA GRAVE. ELEVADO CUSTO DO MEDICAMENTO. 
A saúde e a vida humana representam prerrogativas indisponíveis, 
tuteladas pela Carta Política da República, à qual o Poder Público 
deve obediência. Na esteira dos precedentes jurisprudenciais desta 
Corte, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Fede-
ral, o Distrito Federal deve fornecer aos enfermos os medicamentos 
indicados por prescrição médica, sem distinção de qualquer natureza, 
inclusive de condição financeira, máxime quando, mesmo possuindo 
o enfermo boa renda mensal, o alto custo do medicamento prejudique 
o seu sustento.”
(20070020023821AGI, Relator NATANAEL CAETANO, 1ª 
Turma Cível, julgado em 06/06/2007, DJ 19/06/2007 p. 135)

“AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTO. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E DE 
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. EXISTÊN-
CIA DE MEDICAMENTO SIMILAR NA REDE PÚBLICA DE 
SAÚDE. ADMISSIBILIDADE.
- Se a pretensão do autor é o recebimento do remédio por prazo 
indeterminado, enquanto perdurar o tratamento, percebe-se que o 
pleito ainda não foi satisfeito integralmente, não havendo que se falar 
perda superveniente do objeto. - O fornecimento de medicamento pelo 
sistema único de saúde decorre de imposição legal, artigo 9°, inciso 
II, da Lei n. 8.080/90 e artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica 
do Distrito Federal, sendo dever do Estado assegurar a todos os 
cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, oferecendo aos que não 
possam arcar com o seu tratamento os medicamentos necessários, de 
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tal forma que não pode o Distrito Federal furtar-se do ônus que lhe é 
imposto. - Havendo medicamento similar na rede pública de saúde, 
mister que seja este o fornecido ao paciente. - Recursos improvidos. 
Unânime.”
(20050110082540APC, Relator OTÁVIO AUGUSTO, 6ª Turma 
Cível, julgado em 11/04/2007, DJ 21/06/2007 p. 126)

Do exposto, conclui-se que cabe ao Distrito Federal, por meio da 
rede pública de saúde, auxiliar todos aqueles que necessitam de tratamento, 
disponibilizando profissionais, equipamentos, hospitais e remédios prescritos, já 
que os cidadãos pagam impostos para também garantir a saúde aos mais carentes 
de recursos, sendo dever do Estado colocar à disposição os meios necessários, 
mormente se para prolongar e qualificar a vida do paciente.

Esta conclusão não afronta de qualquer modo os princípios da isonomia 
e impessoalidade, nem se configura como interferência indevida de um Poder em 
outro. Tal situação decorre de aplicação de determinação da Constituição Federal, 
e é certo que cabe ao Poder Judiciário apreciar as eventuais violações ao seu texto, 
não podendo furtar-se sob pena de violação ao contido no artigo 5º, inciso XXXV, 
da CF.

Com efeito, o direito à saúde, constitucionalmente assegurado a todos 
(art. 196 da CF), não tem seu implemento circunscrito apenas à discricionariedade 
do administrador, não configurando, assim, invasão de competência na esfera 
administrativa do Apelante a concessão, em sede judicial, do tratamento médico 
prescrito ao Autor, ora Apelado.

Por fim, cumpre destacar, conforme já assentou este E. Tribunal de 
Justiça, que “sendo público e notório que a deficiência do serviço deve-se à 
desídia da administração pública, resulta inaplicável o princípio da reserva do 
possível, o qual, segundo o Supremo Tribunal Federal, não se pode sobrepor à 
obrigatoriedade do Estado em garantir o mínimo existencial aos cidadãos” (APC 
2006.01.1.0952787, reg. ac. nº 310773, Rel. NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 
Primeira Turma Cível, DJU 23/06/2008, pág. 62).

Com essas considerações, nego provimento ao recurso voluntário e à 
Remessa Oficial, e confirmo, in totum, a r. sentença lançada.

É como voto.

Desa. Carmelita Brasil (Revisora) - Com o Relator.

Desa. Carmen Bittencourt (Vogal) - Com o Relator.



268 R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

DECISÃO

Negar provimento a ambos os recursos; unânime.

——— • ———
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2001011036487-0

Apelantes - I.P.G. e outros
Apelado - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Relator - Des. Getulio Pinheiro
Segunda Turma Criminal

EMENTA

Incitamento à desobediência, indisciplina ou à prática de crime 
militar. Greve. Preliminar de inépcia da denúncia. Tese rejeitada 
em habeas corpus. Tipicidade dos fatos. Inexistência de dolo, erro 
de tipo e de proibição. Condenação mantida.
1. Prejudicada a preliminar de inépcia da denúncia, uma vez 
rejeitada no julgamento de habeas corpus.
2. Uma vez afirmado pelos apelantes que faziam parte da li-
derança do movimento que incitou os policiais e bombeiros à 
prática de crime militar, improcedente a alegação de atipicidade 
desse fato.
3. Quem sobe em palanque e discursa para militares participantes 
de assembléia, concitando-a a aderir à “operação padrão”, age com 
consciência e vontade. Improcedente a alegação de erro de tipo 
ou de proibição, quando confessado o conhecimento da ilicitude 
desse comportamento.
4. A confissão de que participaram da assembléia e subiram ao 
palanque, bem como as transcrições constantes do laudo de exa-
me em material fonográfico são suficientes para a comprovação 
da autoria.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 2ª Turma Criminal do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Getulio Pinheiro - Relator, 
César Loyola - Revisor, Roberval Casemiro Belinati - Vogal, sob a presidência 
do Senhor Desembargador Roberval Casemiro Belinati em proferir a seguinte 
decisão: negar provimento. Unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas.

Brasília (DF), 3 de julho de 2008.
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RELATÓRIO

I.P.G. e S. da S.P. apelaram da decisão em que foram condenados a dois 
anos de reclusão, no regime inicial aberto, por incursos no art. 155 do Código 
Penal Militar.

A denúncia, aditada às fls. 723/726, atribui aos apelantes a prática de 
diversos crimes militares, entre eles o que se encontra capitulado no dispositivo 
citado. Informa que no dia 15/3/1, em uma assembléia na Praça do Relógio, em 
Taguatinga, sob a coordenação do ex-soldado A.C., os apelantes subiram ao 
palanque e passaram a incitar os policiais e bombeiros militares à prática dos 
crimes de motim, indisciplina, insubordinação, perturbação de serviço ou meio de 
comunicação, concitando-os, ainda, a participarem de greve e faltarem ao serviço 
no dia 16 do mesmo mês.

I.P.G. requereu a reforma da sentença, com base em um dos seguinte 
fundamentos: atipicidade do fato, insuficiência de provas, erro de tipo ou de 
proibição. Afirmou ter apenas assistido à manifestação por melhores condições 
de trabalho para os policiais militares. Não se tratava de movimento grevista. A 
presença no local de parlamentares federais e distritais, além de oficiais da Polícia 
Militar, induziu os participantes do ato a acreditarem na sua legalidade, uma vez 
que discursavam e assistiam pacificamente à manifestação, o que caracteriza erro 
de tipo ou de proibição. Foi condenado por haver incitado policiais militares a 
participarem de greve, porém não praticou tal fato e não há provas da ocorrência 
de greve.

S. da S.P. suscitou preliminar de inépcia da denúncia, bem como de 
seu aditamento, por não estar indicado o momento em que estaria a infringir o 
dispositivo legal no qual foi dado como incurso, ou seja, não houve específica 
discriminação da conduta nele capitulada. Postulou sua absolvição com o 
fundamento na insuficiência de provas para a condenação ou pela atipicidade 
do fato. Prova alguma há de que as palavras proferidas em momento de emoção 
e diante de vários colegas tivessem a intenção de incitá-los a praticar crimes. 
Pelo contrário, sua intenção era informá-los acerca dos últimos acontecimentos 
relativos às reivindicações da classe. Mesmo que ao discursar estivesse a praticar 
o crime citado, agiu com imprudência e empolgação, não havendo que se falar na 
existência de dolo exigido pelo tipo legal.

O Promotor de Justiça rebateu a preliminar de inépcia da denúncia, 
com o fundamento de já ter sido rechaçada no julgamento do Habeas Corpus nº 
2001 00 2 004225-6. Improcedente a alegação de atipicidade dos fatos praticados 
pelos apelantes. I.P. não foi mero expectador do movimento, mas um dos seus 
líderes. No palanque, proferiu discurso instigando seus companheiros de farda à 
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desobediência e à indisciplina. O mesmo sucede com S. da S., que conclamou os 
militares a participarem da “operação padrão” e da greve, sugerindo que doassem 
sangue para justificar a falta ao serviço. A presença de autoridades federais, 
distritais e de oficiais da Polícia Militar no local dos fatos, conforme afirma o 
apelante I., não é fundamento idôneo para justificar o alegado erro de tipo ou de 
proibição, uma vez que em momento algum teve falsa representação da realidade. 
Pelo contrário, conhecia perfeitamente seus elementos objetivos. “O tipo penal do 
incitamento não contempla um especial fim de agir do agente, prescindindo assim de 
um dolo específico. Basta o dolo genérico de incitar à desobediência, à indisciplina ou à 
prática de crime militar”. As provas não deixam dúvidas quanto à consumação do 
crime.

A Procuradoria de Justiça, no parecer emitido pelo Dr. Fernando Cezar 
Pereira Valente, ratificou as contra-razões.

É o relatório.

VOTOS

Des. Getulio Pinheiro (Relator) - A alegação de inépcia da denúncia, 
argüida pelo apelante S. da S., encontra-se prejudicada, tendo em vista que essa 
tese já foi refutada no julgamento do Habeas Corpus nº 2001 00 2 004225-6, de 
que fui relator, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:

“Habeas Corpus. Policial militar. Crimes de incitamento, crítica 
indevida e perturbação de meio de comunicação (arts. 155, 166 e 
288 do Código Penal Militar). Alegação de inépcia da denúncia. 
Prisão preventiva. Pacientes beneficiados com menagem. Revogação. 
Restabelecimento da prisão preventiva. Subsistência dos motivos en-
sejadores da custódia. 
1. A denúncia ofertada contra policiais militares por prática dos 
crimes previstos no art. 155 do Código Penal Militar deve des-
crever, de forma clara, conduta que possa traduzir incitamento 
à desobediência, ao motim ou à insubordinação em uma de suas 
modalidades.
2. Apta se mostra a denúncia que imputa aos pacientes a exortação 
a policiais militares para que congestionassem as linhas telefônicas de 
atendimento à população, pois esse fato está tipificado no art. 288 do 
CPM, caracterizando, em tese, o crime de incitamento capitulado no 
art. 155 desse mesmo código. 
3. (...)”.
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Além disso, cuidou o Ministério Público de aditá-la (fls. 723/726), 
com descrição minudente dos fatos imputados aos apelantes, bem como do 
comportamento por eles perpetrado. 

Rejeito, pois, a preliminar.
Improcedente a alegação de atipicidade dos fatos, afirmada por ambos 

os apelantes. Das suas declarações, em juízo, depreende-se que faziam parte da 
liderança do movimento e, durante os discursos, incitaram os policiais e bombeiros 
à prática de crime militar:

“(...) que quer esclarecer que desde a 1ª assembléia ficou definida a 
realização do que denominaram ‘operação padrão’, que significava 
uma forma de dar conhecimento ao público desde (sic) tratamento 
diferenciado entre policiais civis e militares, e esta operação efetivava 
em interferência na rede de rádio (objetivo de tornar mais lento o 
atendimento de determinadas ocorrências policiais), bem como também 
interferência do telefone 190, e neste particular ficaria a cargo que 
(sic) atendia o 190 se encarregar do não atendimento de determinadas 
ocorrências, atender apenas a emergências, que seriam por exemplo 
crimes contra a vida” (I.P. - fl. 501).

“(...) o declarante tem conhecimento sobre constituir crime militar 
a crítica pública de ato de superior, ou assunto atinente à disciplina 
militar ou qualquer resolução do governo, tem conhecimento que isso 
constitui crime, da mesma forma tem conhecimento sobre incitamen-
to à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar, tem 
conhecimento de que constitui crime; também tem conhecimento de 
que interromper ou perturbar serviço ou meio de comunicação militar 
constitui crime (...) foi deliberado em assembléia que se realizassem 
tantas ligações de forma a congestionar os números 190 e 193, e sobre 
estas duas últimas hipóteses (interferência em rádios e congestionamen-
to das linhas mencionadas) o depoente tomou conhecimento de que 
teriam efetivamente ocorrido quando da sua submissão ao Conselho 
de Disciplina (...) o depoente se recorda de ter em seu pronunciamento 
em assembléia ter convocado todos à assembléia do dia seguinte, no 
dia dezesseis, às quinze horas, na Esplanada dos Ministérios, e que os 
colegas do expediente que comparecessem à assembléia que doassem 
sangue para justificar a falta ao serviço” (fls. 495/496).

 
S. da S. sustenta, ainda, a inexistência de dolo na sua conduta, por ter 

agido com imprudência e empolgação.
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Com razão o Promotor de Justiça em refutar essa alegação nas contra-
razões:

“Não se pode acreditar na ingenuidade de alguém que tinha pretensões 
políticas e buscava, através daquele ato, construir a sua imagem de 
defensor da categoria para, então, concorrer a uma vaga na Câmara 
Legislativa no pleito eleitoral que estava por vir. Com efeito, o apelante 
candidatou-se ao cargo de Deputado Distrital e obteve expressiva 
votação, ficando como suplente pelo Partido dos Trabalhadores.
(...) Tampouco se pode refutar o fato de que vários oficiais apoiavam 
os movimentos reivindicatórios, na maior parte das vezes de forma 
velada.
Tal fato, no entanto, não apaga o dolo com que atuou o apelante, O 
mesmo subiu no palanque e discursou para a multidão que participava 
daquelas assembléias, concitando-a a aderir à chamada ‘operação pa-
drão’ e a não trabalhar no dia seguinte. Fê-lo de forma livre, e também 
consciente” (fls. 891/892).

I.P. afirmou ter incidido em erro de tipo e erro de proibição - erro de 
fato e erro de direito, na classificação adotada pelo Código Penal Militar - uma 
vez que a presença de parlamentares federais e distritais, bem como de oficiais da 
Polícia Militar, gerava no íntimo dos manifestantes a aparência de legalidade do 
movimento.

O erro de tipo “É o que incide sobre as elementares ou circunstâncias 
da figura típica, sobre os pressupostos de fato de uma causa de justificação ou dados 
secundários da norma penal incriminadora” (Código Penal Anotado, Damásio E. de 
Jesus, 10ª edição, Saraiva, pág. 83). É uma falsa representação da realidade, que 
não se deu no caso.

O apelante, ao discursar para os militares presentes à assembléia, 
conclamando-os à paralisação e a participarem da “operação padrão” tinha plena 
consciência da ilicitude desse comportamento.

Por outro lado, no erro de proibição “o sujeito não tem possibilidade de 
saber que o fato é proibido, sendo inevitável o desconhecimento da proibição” (Op. 
Cit. Pág. 84). O próprio apelante confessou ter conhecimento da ilicitude de seu 
comportamento:

“(...) que tinha conhecimento de que incitar militar à desobediên-
cia, à indisciplina ou à prática de crime militar é crime militar” 
(fl. 501).
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Com efeito, depreende-se da sua ficha de assentamentos (fls. 513/523) 
que foi incorporado às fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal a 9/1/1978. 
A partir dessa época, participou de diversos cursos, entre eles os de formação de 
cabos e sargentos; recebeu condecoração, diversos elogios, ocupava a graduação 
de primeiro sargento e a 3/4/2000 encontrava-se no quadro de acesso à de 
subtenente. Inconcebível que alguém com tanta experiência sugira tão ingênua 
alegação.

Melhor sorte não destino à alegação de insuficiência de provas para a 
condenação. Eis os fundamentos em que se apoiou a sentença para condená-los:

“Ambos admitem terem subido ao palanque e feito uso da palavra. 
Admitem, também, o fato de serem integrantes do que denominaram 
comissão organizadora. Tinham ciência da exata dimensão dos tipos 
penais em epígrafe. O que foi dito por cada um restou bem evidenciado 
nos laudos de exame em material fonográfico e videofonográfico de fls. 
03/53 do apenso n. II e de fls. 599/625, ambos se referindo às fitas de 
vídeo registradas em certidão de fl. 439 e fl. 626, a que se reporta.
‘(...) participou da assembléia mencionada nos autos...fez uso da 
palavra tanto na Praça do Relógio como no Congresso Nacional...; 
fazendo uso da palavra naquela assembléia, relembrou o não 
cumprimento do acordo feito com o governo do Distrito Federal 
e o governo federal,..., acordo que dizia respeito ao pagamento 
de risco de vida, aumento da etapa alimentação, pagamento de 
seguro de vida aos policiais militares mortos em serviço, extensão 
de reajuste que fosse concedido às Forças Armadas, anistia a 
todas as transgressões disciplinares relacionadas a todo o movi-
mento reivindicatório, que é este que se discute nestes autos e 
que se iniciou no dia 06.09.2000, na residência do governador...; 
o declarante tem conhecimento sobre constituir crime militar a 
crítica pública de ato de superior, ou assunto atinente à disciplina 
militar ou qualquer resolução do governo, tem conhecimento que 
isso constitui crime, da mesma forma tem conhecimento sobre 
incitamento a desobediência, à indisciplina ou à prática de crime 
militar, tem conhecimento de que constitui crime, também tem 
conhecimento de que interromper ou perturbar serviço ou meio de 
comunicação militar constitui crime;..;...foi a partir da retomada 
do movimento que se definiu a comissão atual, o declarante, o 
SGT G., o CB G. e o ex-policial militar A.C.; indagado sobre se 
chegou a dizer em assembléia sobre paralisação total, respondeu 
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que foi favorável à realização da “operação padrão”, que significava 
o atendimento apenas a ocorrência de urgência...;...também foi 
deliberado em assembléia que se realizassem tantas ligações de 
forma a congestionar os números 190 e 193 e sobre estas duas 
últimas hipóteses (interferência em rádio e congestionamento 
nas linhas mencionadas) o depoente tomou conhecimento de 
que efetivamente teriam ocorrido...;...; se recorda ainda de ter 
dito em seu pronunciamento que os militares do expediente que 
comparecessem à assembléia do dia seguinte, doassem sangue para 
justificar a falta;...; vai completar dezesseis anos como policial 
militar, tendo conhecimento de que o serviço de policiamento 
ostensivo é essencial à manutenção da ordem social;’ - S.P., fls. 
494/499.
‘...;... o declarante também faz parte da referida comissão, ...; se 
recorda de ter feito uso da palavra na assembléia mencionada,...; 
quer esclarecer que desde a primeira assembléia ficou definida a 
realização do denominaram “operação padrão”...e esta operação 
se efetivava em interferência na rede rádio (objetivo de tornar 
mais lento o atendimento das ocorrências policiais) bem como 
também interferência do telefone 190...;...; tinha conhecimento de 
que incitar militar a desobediência, a indisciplina ou a prática de 
crime militar é crime militar, da mesma forma tinha conhecimento 
acerca de crítica indevida, mas sobre interrupção ou perturbação 
de serviço ou de meio de comunicação...tinha conhecimento de 
que configuraria crime...;...; confirma como tendo dito o que 
lhe foi lido nesta oportunidade de fl. 45 na parte em que consta 
pessoa de nome G.;...; o depoente tinha e tem conhecimento de 
que policiais militares e bombeiros militares têm proibição de 
sindicalização e de greve ...’ - I.G., fls. 500/503).
No mesmo sentido, o que se extrai de fls. 24 do apenso II:
‘(...) Então, meus amigos, fica aqui a minha palavra. Hoje nós 
teremos (somente) aqui como encaminhamento a paralisação, 
porque nós já não suportamos mais vim pra Praça do Relógio 
tentar negociar com esse governo que não nos respeita. Nós vamos 
encaminhar a paralisação e vamos parar mesmo! Brasília amanhã 
não tem segurança. Não terão (expedientes). Já começaremos a 
partir de meia noite de hoje. O pessoal de expediente amanhã 
não vai pros quartéis. Às quinze horas nós teremos assembléia e 
vamos parar; ...’ (I.G.).
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Finalmente, de se lembrar que naquela assembléia restou definida pa-
ralisação de vinte e quatro horas (laudo de fl. 43 do apenso), marcada 
nova assembléia para o dia seguinte.
É o que também informa I.F.S.F., testemunha do rol da Defesa:
‘...chegou a participar da assembléia do dia 15 de março, na Praça 
do Relógio, acompanhou a carreata até o Congresso Nacional...;...; 
na assembléia do dia 15 de março a depoente chegou a perceber 
que deliberação (sic) ali tomada foi paralisação das atividades por 
vinte e quatro horas...;...;...lembrando-se, ainda, que definida a 
paralisação de vinte e quatro horas em assembléia, foi sugerido 
pelos acusados que para se evitar maiores conseqüências uma 
boa solução seria a doação de sangue no dia seguinte, lembra-
se também de os mesmos terem dito sobre as interferências na 
rede rádio iriam continuar, lembra-se também de terem dito que 
trouxessem outros policiais para as próximas assembléias...;’ - fls. 
554/559” (fls. 829/831).

A esses fundamentos, acrescento parte da transcrição do discurso 
proferido por S. da S.P., constante do laudo de exame em material fonográfico:

“(...) cada um tem que ter compromisso, aqui, é o seguinte, cada um que 
tá aqui, cada um que for na assembléia tem que ser um fiscal, para num 
deixar ninguém, (*), trabalhar nem no expediente, nenhum... escala 
nenhuma! Pra parar (...) E amanhã, às quinze horas, na assembléia, 
aqui. Mas, antes das quinze horas, às catorze horas, tem que haver 
uma concentração no Gran Circo Lar. Todo mundo, a concentração 
no Gran Circo Lar, para que a gente possa, numa carreata como essa, 
(para uma) passeata (...), pra que toda sociedade, principalmente quem 
trabalha aqui no Plano Piloto, aqui em Brasília, nos Ministérios, possam 
ver. E a gente vem de lá pra cá, com o carro de som, para aqui e faz a 
assembléia no gramado, tá certo? O movimento é esse, (tá excelente, 
já tem unidade com os Policiais Militares) (...) não está nas viaturas, 
não estão mais trabalhando, não vão mais sair pra rua, tá certo? Tão 
ligando de todas as cidades satélites e estão dizendo que não vão mais 
trabalhar porque não têm condições de segurança. Então, o movimento 
já é vitorioso. (...) Só que amanhã, nós vamos chamar os oficiais na 
responsabilidade. Ou eles tá do lado do governo ou está do lado da 
tropa, tá certo? E a tropa quer os oficiais junto conosco aqui, vai ter 
que vim pra cá, vai ter que vim aqui e dedicar, botar a cabeça deles na 
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guilhotina, todo mundo aqui e deixar o governo sozinho. Amanhã, o 
Presidente deve estar no Palácio do Planalto, e aí, nós temos que lotar 
isso aqui, pra mostrar pra ele que nós não estamos brincando, como 
nós mostramos hoje, que nós estamos dispostos a tudo. E, amanhã, se 
o governo não abrir a negociação, se não publicar no Diário Oficial 
(a medida provisória 240...), aí, nós podemos até, tirar uma greve por 
tempo indeterminado, até ele resolver se curvar e negociar, tá certo? 
Não tem mais conversa, ou negocia, ou abre mão e nos atende ou, 
então, num tem conversa” (fls. 51/52).

Posto isso, não há que se falar em insuficiência de provas para a 
condenação dos apelantes.

Nego provimento aos recursos.
É como voto.

Des. César Loyola (Revisor) - Com o Relator.

Des. Roberval Casemiro Belinati (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Negar provimento. Unânime.

——— • ———
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2005091012047-2

Apelante - A.P.M. de J.
Apelado - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Relator - Des. Edson Alfredo Smaniotto
Primeira Turma Criminal 

EMENTA
     
PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CARACTERI-
ZAÇÃO. PENA DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL. 1 
- Para que ocorra o delito de denunciação caluniosa, é preciso 
que a acusação seja objetiva e subjetivamente falsa, vale dizer, 
que esteja em contradição com a verdade dos fatos e que haja 
por parte do agente a certeza da inocência da pessoa a quem 
se atribui a prática criminosa. 2 - A pena de multa deve levar 
em conta as circunstâncias judiciais, as causas de aumento e 
de diminuição e o concurso de crimes. 3 - Provimento parcial 
do apelo.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 1ª Turma Criminal do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Edson Alfredo Smaniotto 
- Relator, Mario Machado - Revisor, George Lopes Leite - Vogal, sob a presidência 
do Senhor Desembargador George Lopes Leite em proferir a seguinte decisão: 
prover parcialmente. unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas.

Brasília (DF), 18 de setembro de 2008.

RELATÓRIO

A.P.M. de J., devidamente qualificada nos autos, foi condenada a uma 
pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e 
cinco) dias-multa, com a prescrição do regime prisional aberto, por ter infringido 
o artigo 339, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída 
por 02 (duas) restritivas de direito.

Inconformada com a r. sentença, recorre a ré, fls. 103/109, buscando a 
absolvição dos fatos fundamentada no princípio do in dúbio pro reo.
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Contra-razões do i. Ministério Público, fls. 112/117, em que se pleiteia 
pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, fls. 120/124, opinando pelo 
conhecimento e improvimento do recurso.

É o que consta.

VOTOS

Des. Edson Alfredo Smaniotto (Relator) - Senhor Presidente,
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como visto, a ré A.P.M. de J., devidamente qualificada nos autos, foi 

condenada a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento 
de 25 (vinte e cinco) dias-multa, com a prescrição do regime prisional aberto, por 
ter infringido o artigo 339, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade 
foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito.

Consta da denúncia que no dia 25 de junho de 2005, no Recanto das 
Emas/DF, a ora apelante, com vontade livre e consciente, deu causa à instauração 
de investigação policial contra N.G. de A., companheiro da recorrente, imputando-
lhe crime de que o sabia inocente, qual seja, disparo de arma de fogo em via 
pública, delito capitulado no artigo 15 da Lei 10.826/2003.

Observa-se dos presentes autos, que no dia 25 de abril de 2005, por 
volta da meia noite, N.G. de A. fora preso em flagrante após sua companheira 
A.P. acionar a polícia militar, informando que seu companheiro, N., teria efetuado 
disparos de arma de fogo em via pública.

No ato da prisão em flagrante de N., A.P. afirmou na delegacia que:

“... na data de hoje, por volta das 23h45min, encontrava-se com 
algumas amigas em frente uma casa no conjunto 13 da quadra 802, 
próximo a uma fogueira conversando; que foi surpreendida pela chegada 
de seu companheiro N., que aparentando estar embriagado, sacou uma 
arma e disse: “Você está moscando”, e em seguida efetuou um (01) 
disparo para o alto e outro próximo aos seus pés; que todos correram 
se escondendo em suas residências; que após o ocorrido, foi para sua 
casa, seguida de perto por N., o qual a ameaçava dizendo que iria lhe 
dar um tiro, pois estaria ‘moscando’; que ao entrarem na residência 
ele continuou a ameaçá-la dizendo que só não a mataria por causa 
das meninas; que nesse momento resolveu ligar para a policia militar; 
e passados alguns minutos chegou uma viatura em frente à sua casa; 
que saiu para conversar com os policiais que entraram, procuraram a 
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arma no interior da casa, mas não acharam; que os policiais resolveram 
procurar fora da casa, conseguindo encontrar, em cima do telhado, a 
arma e mais algumas munições; que reconheceu a arma encontrada 
como tendo sido aquela com a qual N. efetuou os disparos.. que após 
localizarem a arma, os policiais deram voz de prisão a N. ... “ (fls. 
16/17).

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas na fase inquisitorial 
por L.O.V.M., um dos policiais que efetuou a prisão de N.:

“... que hoje, por volta das 00h15min foram acionados para que 
comparecessem à quadra 802, conjunto 11, casa 02, onde estaria 
ocorrendo disparos de arma de fogo, que ao chegarem ao local, foram 
abordados pela senhora A.P.M. de J., que bastante nervosa, dizia que 
seu marido encontrava-se no interior da residência, armado, e que a 
teria ameaçado de morte; que entraram na residência e encontraram 
o senhor N.G. de A., que negou possuir arma, dizendo também que 
não tinha ameaçado sua esposa; que fizeram uma busca no interior 
da residência, mas não encontraram a arma; que resolveram então 
vistoriar a parte externa, logrando em localizar a arma em cima do 
telhado; que localizaram um revólver calibre 32, municiado com quatro 
cápsulas e mais cinco cartuchos que estavam ao lado da arma; que ao 
localizar a arma deram voz de prisão a N. ... que ainda, segundo A.P., 
N. teria efetuado disparos em frente à residência...” (fls. 12/13).

Na delegacia, preso, N. fez uso do seu direito constitucional de 
permanecer calado (fls. 18).

Baseado no auto de prisão em flagrante, foi oferecida denúncia contra 
N., dando início à ação penal, conforme cópia da peça inaugural às fls. 08/10.

Todavia, em Juízo, no processo a que deu causa, a suposta vítima e ora 
apelante declarou:

“ ... que no dia dos fatos a declarante tinha discutido com o acusa-
do, seu companheiro; que a declarante tinha a intenção de que 
ele saísse de casa; que a declarante foi para uma fogueira de festa 
junina, juntamente com suas filhas, que o acusado chegou ali, meio 
embriagado e disse para a declarante que ‘ela estava moscando’ e 
que iria dar-lhe um tiro, ameaçando-a; que a declarante sabia que 
o acusado tinha guardado uma arma no telhado da casa; que 
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disse para os policiais que ao acusado tinha feito dois disparos 
com aquela arma de fogo, quando ainda estava na fogueira, 
uma para o alto e outro na direção dos pés da declarante; que, 
próximo da fogueira o acusado fez gesto de quem estava arma-
do, mas a declarante não viu a arma; que a declarante disse 
na delegacia para os policiais que o acusado tinha efetuado os 
disparos porque queria tirá-lo de casa; que a declarante ajudou 
a procurar a arma no telhado da casa; que a arma foi apreendida 
pelos policiais e o réu foi preso; que a declarante confirma que 
não ocorreram disparos.” (fls. 22 - grifo nosso).

A testemunha M.A.J. de A., policial militar, em Juízo asseverou:

“ ... que, acionado pelo COPOM, o depoente deslocou-se ao local dos 
fatos, onde havia notícia de um tiroteio; que ao chegar à quadra... a 
vítima A.P., aqui presente, parou a viatura, dizendo que o seu marido 
tinha tentado matá-la com uma arma de fogo... que A.P. disse que 
o acusado efetuou os disparos porque ela estava conversando com 
um rapaz em uma festa; que todo o tempo, A.P. dizia que o acusado 
tinha feito dois disparos com aquela arma de fogo; que não foi possível 
verificar se a arma tinha sido disparada recentemente, pois ela estava 
fria e isso poderia decorrer do tempo em que procuraram a arma no 
interior da casa... que quando a arma foi encontrada já era madru-
gada e não era possível encontrar populares que atestassem a versão 
de A.P. ...” (fls. 23).

A ação penal instaurada contra N.G. de A. foi julgada improcedente, 
sendo ele absolvido com fulcro nos incisos III e VI, do artigo 386, do Código de 
Processo Penal (fls. 62/63).

Depreende-se dos depoimentos acima transcritos, que A.P., de forma 
livre e consciente, imputou dolosamente a seu companheiro a prática de um crime 
que ela sabia que não havia ocorrido, dando causa a uma investigação policial e 
conseqüente processo judicial contra N..

Em seu interrogatório judicial (da presente ação), fazendo uso do direito 
constitucional ao contraditório, a acusada declarou:

“ ... que não é verdade que a interroganda imputou falsamente um crime 
contra o seu atual companheiro N.G. de A.; que no dia dos fatos, a 
interroganda estava na frente de uma fogueira de festa junina, quando 
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N. se aproximou e iniciou-se uma discussão, sendo que N. retirou o 
revólver da cintura, e então, a interroganda foi para dentro da casa, 
com medo, e escutou dois barulhos, acreditando que N. teria efetuado 
dois disparos; que não viu os disparos; que, indagada se disse que N. 
fez um disparo para o alto e um em direção aos pés da interroganda, 
a interroganda responde que ‘eu peço até desculpa’, mas estava tão 
irada com o comportamento de N., que não respeitou a interroganda, 
que disse que ele tinha atirado para cima e para o chão... que a inter-
roganda reafirma que escutou dois barulhos e que pensou que teriam 
sido disparos, mas, por ser época de festas juninas, não afasta a hipótese 
de terem sido duas bombinhas...” (fls. 40).

Embora a recorrente tenha negado que teria imputado falsamente um 
crime contra seu companheiro, observa-se que momentos depois, A.P. declarou 
que “estava tão irada com N. ... que disse que tinha atirado para cima e para o 
chão...” Da mesma forma, articula que N. teria retirado o revólver da cintura, mas 
em seu depoimento judicial, afirmou que não viu a arma.

Sobre os disparos, a apelante declarou em seu interrogatório que:

“... reafirma que escutou dois barulhos e que pensou que teriam sido 
disparos, mas, por ser época de festas juninas, não afasta a hipótese 
de terem sido duas bombinhas”

Porém, em seu depoimento judicial, às fls. 21, a apelante disse que teria 
dito aos policiais que seu companheiro tinha feito dois disparos com aquela arma 
de fogo: um para o alto e outro na direção dos pés da declarante, porque queria 
tirá-lo de casa.

Cotejando os depoimentos, conclui-se que a versão apresentada pela 
recorrente de que os barulhos podem ter sido causados por bombinhas, na verdade, 
era uma tentativa de se eximir da responsabilidade de ter dado causa à instauração 
de um processo judicial contra N., pois todo o conjunto probatório aponta no 
sentido de que A.P. não disse a verdade quando afirmou que seu companheiro 
teria atirado contra ela.

Ora, para que ocorra o delito de denunciação caluniosa, é preciso 
que a acusação seja objetiva e subjetivamente falsa, vale dizer, que esteja em 
contradição com a verdade dos fatos e que haja por parte do agente a certeza da 
inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa. O dolo é a vontade de 
provocar investigação policial ou processo judicial. Foi o que ocorreu. Diante do 
depoimento da ora apelante em Juízo, no qual deixou registrado que não teria 
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visto nenhuma arma, apesar de saber que em sua casa tinha uma guardada; que 
queria tirar seu companheiro de casa, e que achava que o barulho não tinha sido 
de bala de revólver, mas de bombinhas de festa junina; ressai dos autos a intenção 
que teve de dar início a ação penal contra seu companheiro, o qual inclusive, foi 
absolvido.

Neste aspecto, não vislumbro qualquer corrigenda na r. sentença.
Quanto à reprimenda, observo que a pena privativa de liberdade foi 

fixada no mínimo legal, também não merecendo nenhum reparo neste aspecto, 
já que as circunstâncias judiciais são favoráveis a acusada e não há qualquer 
atenuante, agravante, causa de diminuição ou de aumento.

Entretanto, a pena de multa foi fixada acima do mínimo, em 25 (vinte 
e cinco) dias-multa, sendo estes no valor unitário mínimo.

Ocorre que a pena de multa deve levar em conta as circunstâncias 
judiciais, as causas de aumento e de diminuição e o concurso de crimes. 

Se na hipótese dos autos a reprimenda ficou fixada no mínimo legal, 
igualmente deve a pena de multa ser fixada no mínimo, qual seja, 10 (dez) dias-
multa, sendo estes unitariamente calculados no mínimo previsto.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
É o voto.

Des. Mario machado(Revisor) - Com o Relator.

Des. George Lopes Leite (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Prover parcialmente. Unânime.

——— • ———
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2007011097044-3

Apelante - M.L.R.M.
Apelado - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Relatora - Desa. Sandra De Santis
Primeira Turma Criminal

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO DE BEBIDA - VINTE 
REAIS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - CONDIÇÕES 
SUBJETIVAS DESFAVORÁVEIS - ÍNFIMA LESÃO - ATIPI-
CIDADE.
1. As peculiaridades do caso concreto autorizam o reconheci-
mento da insignificância do fato, a despeito da reincidência e dos 
maus antecedentes ostentados pelo acusado. É que, na hipótese 
concreta, o direito de punir torna-se flagrantemente despropor-
cional em face do valor ínfimo do bem e da lesão provocada, o 
que justifica a não intervenção do Estado.
2. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da Primeira Turma Criminal do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Sandra De Santis - Relatora, 
Edson Alfredo Smaniotto - Revisor e Mario Machado - Vogal, sob a presidência 
do Senhor Desembargador George Lopes Leite em prover, maioria, de acordo com 
a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 02 de junho de 2008.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por M.L.R.M. contra sentença que 
o condenou a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial 
fechado, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados à razão do mínimo 
legal, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. 

Narra a denúncia que, no dia 12 de agosto de 2007, o acusado, mediante 
rompimento de obstáculo, subtraiu para si um engradado de cerveja, pertencente 
ao proprietário do “Restaurante Quem Temperou”, C.A.S. de A..
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O apelante invoca o princípio da insignificância. Defende a exclusão da 
tipicidade, já que à vítima foi restituída a coisa subtraída, avaliada em R$ 20,00 
(vinte reais). Sustenta ainda a desproporcionalidade da pena-base, fixada 2 (dois) 
anos acima do mínimo legal por conta de duas circunstâncias judiciais. Alega 
bis in idem quanto ao aumento da pena em razão dos maus antecedentes e da 
reincidência. Requer a compensação da reincidência com a confissão e a fixação 
do regime semi-aberto.

Contra-razões às fls. 124/130. 
A Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso. 
É o relatório.

VOTOS

Desa. Sandra De Santis (Relatora) - Recurso tempestivo, cabível e 
regularmente processado. Dele conheço.

Insurge-se o acusado contra a sentença que o condenou a 4 (quatro) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, 
por furto de um engradado de cerveja de um restaurante na Asa Sul, mediante 
arrombamento.

Requer a aplicação do princípio da insignificância. 
Em outros precedentes, considerei, para a aplicação do princípio, as 

condições econômicas da vítima, o valor dos objetos, o desvalor da ação e do 
resultado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. É o que a 
doutrina tem denominado de irrelevância penal do fato:

“Uma outra linha jurisprudencial (que está se tornando cada vez 
mais evidente), para o reconhecimento da infração bagatelar, 
não se contenta só com o desvalor do resultado e acentua a 
imprescindibilidade de outras exigências: o fato é penalmente 
irrelevante (princípio da irrelevância penal do fato) quando 
insignificantes (cumulativamente) são não só o desvalor do re-
sultado, senão também o desvalor da ação bem como o desvalor 
da culpabilidade do agente (isto é: quando todas as circuns-
tâncias judiciais - culpabilidade, antecedentes, conduta social, 
personalidade, motivos do crime, conseqüências, circunstâncias 
etc. - são favoráveis).
Ambos os princípios (da insignificância tout court e da irrelevância 
penal do fato) destinam-se a nos orientar na solução da chamada 
infração bagatelar.” (www.lfg.com.br. GOMES, Luiz Flávio. 
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Delito de bagatela, princípio da insignificância e princípio da 
irrelevância penal do fato)

Na hipótese, o bem subtraído (um engradado de cerveja) foi avaliado em 
R$ 20,00 (vinte reais) - fl. 51, o que, de fato, mostra-se de pequeníssima monta, 
em face da jurisprudência que delimita o quantum pelo salário mínimo. O valor 
da subtração não foi significativo em face da condição econômica da vítima, que 
é proprietário de um restaurante na Asa Sul, onde ocorrera o crime. O bem foi 
restituído, sem qualquer prejuízo. O crime foi cometido sem violência à pessoa 
e, embora a Juíza não tenha extirpado a qualificadora, os peritos não concluíram 
pela existência de arrombamento. O laudo relata tão-somente que a porta do 
estabelecimento foi encontrada aberta, desprovida de cadeado. Está preso desde 
12 de agosto de 2007.

Somente os antecedentes do acusado impediriam, à primeira vista, o 
acolhimento da excludente supra-legal para atestar a atipicidade da conduta. 
Responde por crimes patrimoniais cometidos em 2002, 2003, 2004 e 2007, 
condenado definitivamente em 4 (quatro) incidências; a última ainda em 
andamento. 

Entretanto, cada caso é um caso. E, no presente, o direito de punir 
torna-se tão desproporcional em face do valor ínfimo do bem e da lesão provocada 
que justifica a não intervenção do Estado. Como consignou no HC 92.364/RS o 
Ministro Ricardo Lewandowski, “... a condenação imposta ao paciente não se mostra 
consentânea com a proporcionalidade que a resposta penal deve guardar relativamente 
ao delito...”.

Para o moderno Direito Penal, somente os fatos relevantes para a 
valoração jurídico-penal devem ser considerados. Os tipos penais estão previamente 
informados de uma noção de valor social. Infrações que produzem lesão ou perigo 
de lesão de escassa repercussão social não justificam uma reação jurídica grave. A 
ofensa material deve ser significativa ou o perigo de dano ao bem jurídico tutelado 
ser potencialmente relevante. 

Vale ressaltar o trabalho do Prof. Zaffaroni, para quem “o juízo de 
tipicidade não é um mero juízo de tipicidade legal, mas que exige um outro passo, que é a 
comprovação da tipicidade conglobante, consistente na averiguação da proibição através 
da indagação do alcance proibitivo da norma, não considerada isoladamente, e sim 
conglobada na ordem normativa. A tipicidade conglobante é um corretivo da tipicidade 
legal (...) A atipicidade conglobante não surge em função de permissões que a ordem 
jurídica resignadamente concede e sim em razão de mandatos ou fomentos normativos 
ou de indiferença (por insignificância) da lei penal.” E prossegue o penalista: “(...) A 
insignificância da afetação exclui a tipicidade, mas só pode ser estabelecida através da 
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consideração conglobada da norma: toda a ordem normativa persegue uma finalidade, 
tem um sentido, que é a garantia jurídica para possibilitar uma coexistência que evite a 
guerra civil (a guerra de todos contra todos). A insignificância só pode surgir à luz da 
finalidade geral que dá sentido ordem normativa, e, portanto, à norma em particular, 
e que nos indica que essas hipóteses estão excluídas de seu âmbito de proibição, o que 
não pode ser estabelecido à simples luz de sua consideração isolada.” [grifos nosso] 
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. 3ª ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. pp. 459/461 e 562)

Não só a adequação à formulação legal do tipo deve ser observada. 
O alcance da norma proibitiva deve ser confrontado com as demais normas 
do ordenamento jurídico, de forma a verificar se o bem jurídico protegido 
foi afetado de maneira intensa, o que autorizaria a resposta estatal. O fato de 
ostentar antecedentes penais, os quais, segundo a jurisprudência mais atual dos 
Tribunais Superiores, seriam óbice ao reconhecimento da insignificância, deve 
sofrer temperamento em face das circunstâncias fáticas e das garantias e princípios 
da ciência penal. O Estado somente pode ser impelido a agir quando houver 
necessidade de intervenção.

Diante da ínfima lesividade no caso concreto, a despeito das condições 
subjetivas desfavoráveis, reconheço a atipicidade do fato. Não se pode aceitar 
uma pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) 
dias-multa para o furto de bem avaliado em apenas R$20,00 (vinte reais), que foi 
logo restituído à vítima sem qualquer prejuízo. Princípios basilares do direito penal 
e da Constituição Federal, como o da ofensividade, da dignidade humana e da 
razoabilidade, restariam malferidos como instrumentos norteadores do aplicador 
de direito.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para absolver M.L.R.M.. 
Determino a imediata expedição de Alvará de Soltura, se por outro processo não 
estiver preso. É o voto.

Des. Edson Alfredo Smaniotto (Revisor) - Senhor Presidente, 
acompanho a eminente Relatora. S. Ex.

a
 conseguiu observar o princípio da 

insignificância, porque, muito embora se fale de engradado, é um engradado com 
poucas garrafas que não superou em R$ 90,00 (noventa reais) o prejuízo final. O 
laudo chegou a R$ 20,00 (vinte reais), preço quase que de compra. E a vítima fala 
em R$ 90,00 (noventa reais). De qualquer modo, foi bem pequeno o valor.

Des. Mario Machado (Vogal) - Senhor Presidente, peço vênia 
à eminente Relatora e ao eminente Revisor, para dissentir dos seus doutos 
entendimentos, mantendo coerência com julgamentos anteriores de minha lavra 
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em que não reconheço a adoção do princípio da insignificância quando se trata 
de réu com antecedentes. Não seria só o valor ínfimo dos bens que conduziria à 
adoção do princípio da insignificância, mas a coexistência com princípios como o 
de uma menor ofensividade ao meio jurídico, o que exige uma primariedade ou, 
pelo menos, bons antecedentes, no caso, inexistentes.

De outra parte, aplicaria, em tese, o princípio caso se cuidasse de, por 
exemplo, tentativa de furto de gêneros alimentícios, mas, no caso, se cuida de 
furto de bebida alcoólica. Por isso que nego provimento.

DECISÃO

Prover. Maioria.

——— • ———



R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008 289

Jurisprudência

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2007031025073-2

Apelante - W.O. do N.
Apelado - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Relator - Des. Silvanio Barbosa dos Santos
Segunda Turma Criminal

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. CONCURSO DE 
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTE. RE-
CURSO PROVIDO.
1 Na segunda fase da dosimetria de pena, constatou-se a inci-
dência das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, 
do Código Penal), e de ter o agente, logo após o crime, minorado 
as suas conseqüências (art. 65, III, “b”, do Código Penal). Con-
tudo, também restou caracterizada a circunstância agravante da 
reincidência. 
 2. No concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a 
reincidência deve preponderar, conforme vasta jurisprudência. No 
entanto, no presente caso, tem-se a incidência de duas atenuantes 
simples sobre a agravante preponderante.
3. A majoração da pena pela reincidência não deve ser apli-
cada para causar reflexo na sanção imposta em definitivo, 
se nesta etapa da aplicação da penalidade existem duas cir-
cunstâncias atenuantes. Duas atenuantes simples diante de 
uma agravante preponderante desconsidera-se a aplicação 
da última.
4. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 2ª Turma Criminal do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Silvanio Barbosa dos 
Santos - Relator, Sérgio Rocha - Revisor, Roberval Casemiro Belinati - Vogal, sob 
a presidência do Senhor Desembargador Roberval Casemiro Belinati em proferir 
a seguinte decisão: dar provimento. Unânime, de acordo com a ata do julgamento 
e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 16 de outubro de 2008.
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Pela r. sentença de fls. 95-99, cujo relatório se adota como complemento, 
proferida pela ilustre autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal de Ceilândia, 
W.O. do N. foi condenado a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, regime 
inicialmente semi-aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, como incurso no artigo 155, caput, 
do Código Penal, devido a evento ocorrido no dia 19 de maio de 2007, onde o réu 
mediante arrombamento, subtraiu ferramentas utilizadas pelo pedreiro F.G., de 
uma residência situada na QNO 19, conjunto 44, casa 13, Ceilândia.

À fl. 139, o réu apresentou termo de apelação. A Defensoria Pública 
apresentou razões às fls. 143-145, aduziu, em resumo, tão somente erro quanto ao 
cálculo da pena, por ocasião das compensações das circunstâncias legais. Pugna, 
ao final, para que seja excluído o acréscimo de pena, de modo que seja fixada em 
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. 

Em contra-razões (fls. 147-151), o d. Ministério Público posicionou-se 
para que seja parcialmente provido.

Nesta instância, a eminente Procuradora de Justiça, Doutora ZENAIDE 
SOUTO MARTINS, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 155-158).

É o relatório do necessário.

VOTOS

Des. Silvanio Barbosa dos Santos (Relator) - Conheço do recurso. 
A materialidade e a autoria são indenes de dúvida, não sendo, inclusive, 

negadas. A tese recursal fixa-se somente quanto à dosimetria de pena.
Merece guarida a alegação do Apelante. 
Verifica-se que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) 

meses, ou seja, acima do mínimo legal, tendo em vista, principalmente, os maus 
antecedentes do acusado, mas também, sendo valorado pelo juiz, a personalidade, 
e os motivos. 

Na segunda fase da dosimetria de pena, constatou-se a incidência 
das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e de 
ter o agente, logo após o crime, minorado as suas conseqüências (art. 65, III, 
“b”, do Código Penal). Contudo, também restou caracterizada a incidência da 
circunstância agravante da reincidência. 

No concurso entre atenuante e agravante, a reincidência deve 
preponderar, conforme vasta jurisprudência. No entanto, no presente caso, tem-
se a incidência de duas atenuantes simples sobre a agravante preponderante.
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Sobre o referido concurso, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in 
Código Penal Comentado, 8ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, pg. 
429, apresenta um quadro explicativo, in verbis:

“1) agravante simples X atenuante simples: anulam-se = a pena não 
deve sofrer alteração na 2ª fase
2) agravante preponderante X atenuante simples: a agravante anula a 
atenuante = a pena deve ser elevada se possível, na 2ª fase.
3) agravante simples X atenuante preponderante: a atenuante anula 
a agravante = pena deve ser reduzida se possível, na 2ª fase. 
4) agravante preponderante X atenuante preponderante: anulam-se 
= a pena não deve sofrer alteração na 2ª fase.
5) duas agravantes simples X uma atenuante preponderante: anulam-se 
= a pena não deve sofrer alteração na 2ª fase.
6) uma agravante preponderante X duas atenuantes simples: 
anulam-se = a pena não deve sofrer alteração na 2ª fase.”. 
Negritei.

A jurisprudência ilustra:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE 
FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSOS DO RÉU E DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DA ACUSAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. PEDIDO DO 
ACUSADO DE REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR 
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA 
DA PRETENSÃO PUNITIVA 
- Omissis.
- A majoração da pena pela reincidência, que se deve operar na segunda 
fase de individualização da reprimenda, não é suficiente para causar 
reflexo na sanção imposta em definitivo, se nesta etapa da aplicação 
da penalidade existem duas circunstâncias atenuantes, a da confissão 
espontânea e da menoridade, que recomendam o abrandamento da 
expiação para o mínimo legal. 
- Omissis
- Provido o apelo do ministério público. Negado provimento ao apelo do 
réu. Declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal. Unânime.” 
(TJDF - APR 20050310053498 - registro do acórdão: 295663 - 
data de julgamento: 28.06.2007 - 2ª Turma Criminal - Rel. Des. 
Aparecida Fernandes).
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Portanto, tendo em vista a existência de duas atenuantes simples 
diante da reincidência, esta última pode ser desconsiderada. Sendo assim, não é 
necessário a majoração de pena dada pelo juiz no valor de 3 (três) meses, devendo 
a pena ser fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses. 

No tocante, a pena de multa, afastando a majoração aplicada pelo juiz, 
devido a utilização da agravante da reincidência, reduzo para 15 (quinze) dias-
multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente. 

ISTO POSTO, dou provimento ao recurso, para estabelecer a pena 
privativa de liberdade em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, e 15 (quinze) dias-multa, 
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, mantendo-se o regime 
conforme determinado na sentença. 

É o voto.

Des. Sérgio Rocha (Revisor) - Com o Relator.

Des. Roberval Casemiro Belinati (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Dar provimento. Unânime.

——— • ———
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HABEAS CORPUS Nº 2008002011434-7

Impetrante - A.L.C.S.
Paciente - A.L.C.S.
Relator - Des. George Lopes Leite
Primeira Turma Criminal

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. LEI 
Nº 11.705/2008. SALVO-CONDUTO PARA NÃO SE SUB-
METER AO TESTE DO BAFÔMETRO SEM SOFRER AS 
CONSEQÜêNCIAS LEGAIS.
1. A Lei nº 11.705/2008 está em plena vigência normativa e deve 
ser aplicada pelo menos até ulterior apreciação da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 4.103/DF pelo Supremo Tribunal 
Federal. A concessão da ordem nos moldes formulados implicaria 
em conferir tratamento desigual entre o paciente e os demais 
motoristas submetidos ao rigor do novo diploma legal.
2. A nova lei não proíbe o impetrante de ingerir bebida alcoólica 
ou comer bombom de licor ou utilizar anti-séptico bucal, mas 
sim de conjugar a ingestão da bebida alcoólica ou substâncias 
psicoativas, que provoquem alteração na capacidade mental e 
motora do usuário, com o ato de dirigir veículos. 
3. É notório que as mudanças introduzidas no Código de Trânsito 
Brasileiro, embora passíveis de questionamentos, têm se mostrado 
eficientes para reduzir o número de acidentes com vítimas fatais, não 
sendo demais o paciente se adaptar à nova realidade jurídica.
4. Denegada a ordem. 

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 1ª Turma Criminal do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, George Lopes Leite - 
Relator, Sandra De Santis - Vogal, João Timóteo - Vogal, sob a presidência do 
Senhor Desembargador George Lopes Leite em proferir a seguinte decisão: 
admitir e denegar a ordem. Unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas.

Brasília (DF), 29 de setembro de 2008.
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Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado pelo advogado A.L.C. 
da S. pedindo salvo-conduto para que: a) possa se negar ao teste de bafômetro 
em eventual diligência policial ou do DETRAN; b) não ser obrigado, por esse 
fato, a comparecer à repartição policial; c) não ser multado; d) não lhe seja 
imposta penalidade administrativa de suspensão de direito de dirigir; e e) não 
sofrer apreensão do veículo. Argumenta que se encontra na iminência de sofrer 
constrangimento ilegal porque o Juízo da Primeira Vara de Delitos de Trânsito de 
Brasília indeferiu writ manejado para garantir seu direito de ir e vir, em face do que 
dispõe a Lei Federal nº 11.705/2008, popularmente conhecida como “Lei Seca”.

Afirma que novo diploma legal, num “passe de mágica”, estabeleceu 
punições desproporcionais aos consumidores de bebidas alcoólicas, transformando 
em crime o simples ato de dirigir depois de tomar um ou dois copos de chope ou uma 
taça de vinho. Aduz a ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, 
equidade, legalidade, isonomia e individualização da pena, porque “qualquer 
concentração de álcool no sangue é bem diferente de estar sob influência do 
álcool” e que houve delegação de “competência de técnicos para agentes de 
trânsito ‘para caracterização da embriaguez, e da absurda punição contra aquele 
que se nega a produzir prova contra si, estabelecendo-lhe a mesma punição que 
um condutor em embriaguez extrema, completa e dolosa pelo simples exercício 
regular de direito”. Por fim, aduz que a lei atingiu o “direito ao lazer de milhares de 
brasileiros que agora correm o risco de serem considerados delinqüentes e presos 
se beberem pelo menos dois chopes”, informando que o Tribunal de Justiça de São 
Paulo concedeu liminar em caso idêntico. Por isso, pleiteia a concessão de ordem 
para que seja obstado o constrangimento ilegal, com a expedição do competente 
salvo-conduto. 

A apreciação da liminar foi postergada à análise do mérito pela Turma, 
conforme decisão à folha 82 e verso, da lavra do Relator João Timóteo de Oliveira. 
Em razão da superveniência de férias, os autos me foram redistribuídos. 

A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da 
ordem (folhas 84/89). 

É o relatório.

VOTOS

Des. George Lopes Leite (Relator) - O cabimento do habeas corpus 
não está condicionado à interposição do recurso em sentido estrito contra a 
sentença que denegou a ordem na Primeira Instância, tendo em vista que se alega 
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unicamente matéria de direito, permitindo que eventual coação possa ser corrigida 
nesta via. Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do writ.

Inicialmente, destaco que a ingestão de bebida alcoólica produz efeitos 
variados aos seus consumidores, podendo para uns ser insuficiente para ensejar 
qualquer variação comportamental e, em outros, acarretar distúrbios mais sérios 
de comportamento, especialmente para quem não é acostumado à sua ingestão, 
ou estando de estômago vazio. Também se sabe que uma quantidade ínfima 
pode causar efeitos desastrosos em pessoas abaladas emocionalmente. A Lei nº 
11.705/2008 está em plena vigência e deve ser aplicada a todos, pelo menos até a 
apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.103/DF, distribuída ao 
Ministro Eros Grau, para resguardar os manifestos benefícios já alcançados pela 
sociedade.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a nova lei não o proíbe de 
ingerir bebida alcoólica ou comer bombom de licor ou utilizar anti-séptico bucal, 
mas sim de conjugar a ingestão da bebida alcoólica ou substâncias psicoativas, que 
provoquem alteração na capacidade mental e motora do usuário, com o ato de 
dirigir veículos. Como bem asseverado na decisão do Juízo de primeiro grau, “o que 
não poderá é a justiça lhe assegurar o direito de subtrair-se a norma jurídica para 
misturar álcool com direção” e colocar em risco sua própria vida e de terceiros.

Vale lembrar que as alterações introduzidas no Código de Trânsito 
Brasileiro objetivaram preservar os bens jurídicos mais importantes da coletividade, 
que vivia em manifesto caos nos últimos tempos, com mortes constantes no 
trânsito provocadas por motoristas embriagados. Segundo dados do Departamento 
Nacional de Trânsito e do Ministério da Saúde, mais de trezentos mil acidentes de 
trânsito por ano no Brasil matam pelo menos trinta e cinco mil pessoas. Isso equivale 
a um acidente como o do Airbus da TAM a cada dois dias. O endurecimento do 
legislador se mostra não apenas aceitável, mas também indispensável para garantir 
a vida, bem jurídico de maior relevância. Deve o Estado utilizar todos os meios 
possíveis para protegê-la. Eventual direito individual de ingerir bebida alcoólica 
deve ceder espaço ao interesse coletivo de garantir a segurança no trânsito, em 
benefício do próprio paciente como qualquer outra pessoa, quiçá de membros de 
sua família.

Destaco que a nova lei não criou a obrigação de produzir prova contra 
si próprio, tendo em vista que subsistem os demais meios de prova em direito 
admitidos além do bafômetro, sendo que a recusa em se submeter ao teste 
implica apenas em sanções no âmbito administrativo, da mesma forma que as 
demais multas de trânsito. A alegação de que a submissão ao bafômetro ofende 
o direito de não fazer prova contra si mesmo não merece guarida porque há que 
se diferenciar a esfera administrativa da penal, esta com requisitos mais rigorosos 
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de prova e de proteção ao réu. Lembro que o direito de não se incriminar tem 
assento no artigo 186 do Código de Processo Penal, assegurando o réu o direito 
de ficar calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. A 
extensão dessa faculdade legal aos outros ramos do direito e a outras condutas 
depende de previsão legal, sendo certo que no direito administrativo a expressão 
“fazer prova contra si mesmo” é de difícil análise, pois o candidato que se submete 
ao concurso público pode provar sua ignorância. O motorista que se submete ao 
exame de habilitação pode demonstrar sua imperícia. O servidor que bate o cartão 
pode provar sua impontualidade. São exemplos corriqueiros, mas que mostram 
que a Administração Pública, em nome do interesse da coletividade, pode exigir, 
comprovar e fiscalizar a conduta dos administrados.

Repito que o impetrante não é obrigado a submeter ao teste do 
bafômetro, mas se não o faz, essa circunstância deve ser interpretada em seu 
desfavor na esfera administrativa, como é usual no próprio direito administrativo 
e no processo civil. Se o juiz na forma do artigo 355 do Código de Processo Civil 
determina que a parte exiba documento em seu poder e esta não o faz ou sua 
justificativa não é aceita, o artigo 359 do referido diploma legal estabelece que 
os fatos, por meio do documento que se pretendia provar, serão considerados 
verdadeiros. O réu que se recusa ao exame de DNA nas ações de paternidade tem 
a sua negativa interpretada em seu desfavor pela jurisprudência. Assim, em tese, 
não é inconstitucional a lei que impõe multa e suspensão do direito de dirigir ao 
administrado que se recusa injustificadamente a se submeter ao bafômetro.

Por fim, é notório que as mudanças legislativas, embora passíveis de 
questionamentos, têm se mostrado eficientes para reduzir o número de acidentes 
com vítimas fatais, em prol da tranqüilidade de inúmeras famílias. Não poderia 
deixar de lembrar que inúmeros bares e restaurantes no Distrito Federal se 
adaptaram para satisfazer aos anseios dos consumidores de bebida alcoólica, 
oferecendo o serviço intitulado como “escolta amiga”, em que é disponibilizado 
ao cliente transporte seguro até seu destino final. Até mesmo as seguradoras 
estão disponibilizando o serviço de táxi aos seus clientes que optarem em ingerir 
bebida alcoólica fora de suas residências. Uma marca conhecida de cerveja está 
promovendo uma campanha educacional para que um amigo fique sem beber na 
“rodada” e leve os demais que assim optaram em casa. Os serviços de entregas de 
bebidas alcoólicas aumentaram e os acidentes causados pela ingestão de bebida 
alcoólica diminuíram drasticamente, em benefício dos cofres públicos. Assim, não 
é demais ao paciente se adaptar à nova realidade jurídica.

Com essas considerações, denego a ordem.

Desa. Sandra de Santis (Vogal) - Com o Relator.
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Des. João Timóteo (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Admitir e denegar a ordem. Unânime.

——— • ———
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HABEAS CORPUS Nº 2008002013702-3

Impetrantes - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seccional do DF
Paciente - T.A.L. da S.
Relator - Des. Mario Machado
Primeira Turma Criminal

EMENTA

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E PELA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO DISTRITO 
FEDERAL EM SUSTENTADO FAVOR DE RÉU EM PRO-
CESSO PENAL. PEDIDO DE NULIDADE DA OITIVA DE 
TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA 
ORDEM DETERMINADA NO ARTIGO 212 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 
11.690/2008. AUSêNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DOS 
IMPETRANTES. NULIDADE, ADEMAIS, QUE SERIA RE-
LATIVA, NÃO ABSOLUTA, DEPENDENDO DE PREJUÍZO 
E INEXISTêNCIA DE PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO 
LIMINAR.
Malgrado o artigo 654 do Código de Processo Penal outorgue 
ao Ministério Público legitimidade para a impetração de habeas 
corpus em favor do réu, a pretensão posta na espécie não se dirige 
à liberdade individual do paciente, mas à defesa do sustentado 
direito do Ministério Público de fazer perguntas às testemunhas de 
acusação em primeiro lugar, seguindo-se a defesa, e, por fim, se o 
caso, o juiz. E não pode o Ministério Público impetrar habeas corpus 
para satisfazer os interesses, ainda que legítimos, da acusação. 
Fazendo-o, falta-lhe legitimidade ativa. Precedentes do STJ.
Não se destina o habeas corpus a resguardar o direito de ‘ir e vir’ 
do paciente, o qual, inclusive, representado por advogada, não 
se mostrou irresignado com a forma da inquirição da testemunha 
de acusação. 
Quanto à Ordem dos Advogados, em esdrúxula parceria com a 
acusação, mais insustentável, ainda, sua presença no pólo ativo. 
Obviamente não detém legitimidade para, em lugar da advoga-
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da do réu, regularmente investida nos autos, e não consultada, 
impetrar em pretenso favor do mesmo ordem que em nada lhe 
favorece, muito menos quanto ao direito de ‘ir e vir’. 
Ademais, se vício houvesse, relativo seria. E sua proclamação 
dependeria de dois requisitos: primeiro, a presença de efetivo 
prejuízo, exigido pelo artigo 563 do Código de Processo Penal; se-
gundo, a inexistência de preclusão, com a oportuna manifestação 
de irresignação com o ato. Ambos, frise-se, não demonstrados na 
impetração. Conquanto inexistente, pela recentidade do tema, 
jurisprudência específica, pode ser solicitada por empréstimo e 
analogia a alusiva à inversão da ordem de oitiva das testemunhas 
de acusação e de defesa, onde se considera a nulidade relativa, 
e não absoluta.
Habeas corpus liminarmente indeferido, nos termos do artigo 663 
do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da Primeira Turma Criminal do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Mario Machado, George 
Lopes Leite e Edson Alfredo Smaniotto), sob a presidência do Desembargador 
George Lopes Leite, em indeferir liminarmente a petição. Unânime, conforme ata 
de julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 18 de setembro de 2008.

RELATÓRIO

Impetram o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS e a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL 
DO DF habeas corpus em favor de T.A.L. da S., réu na ação criminal - processo 
nº 2006 01 1 095279-5 - em curso na 7ª Vara Criminal da Circunscrição Especial 
Judiciária de Brasília. Apontam o MM. Juiz do referido juízo como autoridade 
coatora, já que “há, no feito, causa de nulidade absoluta por violação ao artigo 
212 do CPP ocorrida durante a audiência de instrução realizada (doc. 02)”. 
Narram que o magistrado, contrariamente ao previsto no artigo 212 do Código 
de Processo Penal, “formulou, naquela oportunidade, suas perguntas antes das 
partes”. Daí ter provocado “nulidade absoluta”, “passível de corrigenda por este 
remédio heróico”. Explicitam que ao Ministério Público “incumbe a defesa da 
ordem jurídica e dos interesses individuais indisponíveis (CF, art. 127)” e que “a 
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OAB é uma entidade historicamente comprometida com o respeito às liberdades 
e garantias previstas em nossa Constituição. Representativa, ademais, da nobre 
classe dos advogados, a quem, por imperativo legal, é atribuída a defesa dos 
réus em juízo”. Daí sustentam: “Possuem essas instituições, evidentemente, 
legitimidade para impetrar este writ of mandamus” (fl. 3). Circunstanciam que “o 
habeas corpus objetiva, exclusivamente, ver reconhecido o direito do réu a uma 
audiência hígida, na qual se proceda a inquirição das testemunhas em estrita 
observância à nova legislação processual, com as perguntas das partes e, em 
complemento, se for o caso, as do juiz” (fl. 4). Estaria a impetração, nessa visão, 
a assegurar “o devido processo legal inscrito no rol de garantias constitucionais 
(CF, art. 5º, inc. LIV), bem como a defesa do sistema acusatório, também de 
estatura constitucional (artigo 129, inciso I, CF), vigente em nosso sistema 
processual penal” (fl. 4). Defendem interpretação do artigo 212 do Código de 
Processo Penal pela qual “as partes devem formular suas perguntas diretamente 
à testemunha e, apenas após a inquirição feita pela acusação e pela defesa, o 
juiz poderá complementá-la”. Transcrevem doutrina. Salientam responder o réu 
ao processo solto. Pedem liminar “para que, preventivamente, se determine a 
paralisação da Ação Penal nº 2006 01 1 095279-5 até julgamento deste writ”, 
e, afinal, “a concessão da ordem de habeas corpus, no mérito, para decretar-se 
a nulidade da audiência indicada, bem como para que se determine ao juízo 
criminal apontado como coator que proceda à inquirição das testemunhas em 
estrita obediência ao artigo 212 do CPP, com as perguntas das partes e, em 
complemento, se for o caso, as do juiz”. A inicial de fls. 2/15, subscrita pelo 
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Leonardo Azeredo 
Bandarra, e pela ilustre Presidente da OAB/DF, Dra. Estefânia Viveiros, veio 
com os documentos de fls. 16/28. 

Em face da relevância do tema, sobre que convém se debruce o colegiado, 
e diante da possibilidade de aplicação do artigo 663 do Código de Processo Penal, 
trago o processo em mesa.

É o relatório.

VOTOS

Des. Mario Machado (Relator) - Prescreve o artigo 663 do CPP: “As 
diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o presidente entender que o 
habeas corpus deva ser indeferido in limine. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, 
câmara ou turma, para que delibere a respeito”.

O caso é de indeferimento liminar do habeas corpus, porque às instituições 
impetrantes falece a necessária legitimidade ativa para esta ação. 
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O paciente, T.A.L. da S., réu na ação criminal - processo nº 2006 01 
1 095279-5 - em curso na 7ª Vara Criminal da Circunscrição Especial Judiciária 
de Brasília, nela está devidamente representado pela ilustre Dra. FERNANDA 
OLIVEIRA DE QUEIROZ, OAB/DF 25641, Orientadora do NAJUNICEUB”, 
como faz certo o termo de audiência por cópia à fl. 19. Não consta do referido 
termo qualquer objeção da ilustre advogada de defesa pelo fato de a MM. Juíza ter 
inquirido a única testemunha de acusação em primeiro lugar, passando, depois, 
a palavra à acusação e à defesa, que nada perguntaram. Aliás, também não se 
registrou qualquer insurgência do Ministério Público.

Assentados tais fatos, analiso a pertinência subjetiva ativa para o 
presente habeas corpus.

Malgrado o artigo 654 do Código de Processo Penal outorgue ao 
Ministério Público legitimidade para a impetração de habeas corpus em favor do 
réu, emerge evidente, no presente caso, por simples leitura da peça inicial, que 
a pretensão ministerial visa a atender, exclusivamente, satisfação sua. O writ 
está sendo desenganadamente utilizado para a tutela de direitos do Estado na 
persecução penal, em prejuízo do paciente, com claro desvio de finalidade de 
tutelar sua liberdade de locomoção. Admite-se, na peça vestibular, com todas 
as letras, a impetração para “a defesa do sistema acusatório, também de estatura 
constitucional (artigo 129, inciso I, CF), vigente em nosso sistema processual 
penal” (fl. 4).

Resta claro que a pretensão aqui posta não se dirige à liberdade 
individual do paciente, mas à defesa do sustentado direito do Ministério Público 
de fazer perguntas às testemunhas de acusação em primeiro lugar, seguindo-se a 
defesa, e, por fim, se o caso, o juiz.

Ressalte-se, contudo, que o habeas corpus, consoante previsão 
constitucional, se limita aos casos em que alguém sofra ou se ache ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder (artigo 5º, LXVIII, CF).

Logo, ainda que legítimos os interesses da acusação, não vislumbro 
que, na espécie em desate, eles se atenham a resguardar o direito de “ir e vir” do 
paciente, o qual, inclusive, representado por advogada, não se mostrou irresignado 
com a forma da inquirição da testemunha de acusação.

Ademais, é de se indagar: qual, onde o prejuízo do paciente com a ordem 
da inquirição? O direito de locomoção do paciente foi afetado pelo fato de a juíza 
ter feito perguntas à testemunha em primeiro lugar? Como? Em que este habeas 
corpus beneficia o paciente? 

Conviria, inclusive, que os impetrantes tivessem consultado a defesa 
técnica sobre a pertinência da presente impetração, até mesmo por questão 
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ética, já que estão a interferir na linha de condução de processo a que não foram 
chamados. A propósito, adverte com a habitual acuidade GUILHERME DE 
SOUZA NUCCI: “Legitimidade do Ministério Público: o promotor, que funcione 
em primeiro grau, acompanhando o desenrolar da investigação criminal ou do 
processo, tem legitimidade para impetrar habeas corpus em favor do indiciado ou 
acusado. É preciso, no entanto, que ele demonstre efetivo interesse em beneficiar o 
réu e não simplesmente em prejudicá-lo por via indireta. Do mesmo modo que se 
sustentou anteriormente, caso haja defesa constituída, é preciso consultá-la, a fim 
de saber se é interessante ao paciente o julgamento do habeas corpus” (In Código 
de Processo Penal Comentado, 6ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1020). 

Simples projeção da tese de fundo dos impetrantes mostra que seu 
acolhimento seria prejudicial ao paciente. Se nulidade absoluta houvesse, 
seu reconhecimento precoce maltrataria o paciente, pois o processo logo seria 
expurgado do vício e seguiria, enquanto que a demora na sua proclamação poderia 
beneficiar a defesa, por exemplo, com transcurso de prazo suficiente à prescrição, 
impossibilidade de reconstituição da prova oral etc. 

Por mais legítimo que seja o interesse do Ministério Público em obter 
pronunciamento judicial sobre como entende correta a interpretação do artigo 
212 do Código de Processo Penal, com a redação outorgada pela Lei nº 11.690, de 
09/06/2008, a via aqui eleita é inadequada. O Ministério Público somente pode 
impetrar habeas corpus em favor do réu, nunca para satisfazer os interesses, ainda 
que legítimos, da acusação. Daí não deter ele, nesta espécie, legitimidade ativa. 
Nesse sentido a tranqüila jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL - AGRAVO REGIMENTAL EM RE-
CURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - ESTUPRO 
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - VARA ESPECIALIZADA 
MEDIANTE SIMPLES RESOLUÇÃO - IMPETRAÇÃO 
DO WRIT PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO 
ASSEGURAR OS INTERESSES ESTATAIS - REMÉDIO 
CONSTITUCIONAL APTO APENAS A RESGUARDAR 
OS DIREITOS DE LOCOMOÇÃO DOS ACUSADOS EM 
GERAL - ILEGITIMIDADE - PRECEDENTES. NEGADO 
PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. Não obstante o Ministério 
Público ser parte legítima para impetrar ordem de habeas corpus 
em benefício do acusado, o writ se mostra incognoscível quando 
visa atender aos interesses exclusivos da acusação. Precedentes. 2. 
Negado provimento ao agravo regimental.” (STJ, AgRg no RHC 
20.183/RN, Rel. Ministra JANE SILVA, Desembargadora Con-
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vocada do TJ/MG, 6ª Turma, unânime, julgado em 26.02.2008, 
DJe 17.03.2008)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCES-
SUAL PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO DE 
HABEAS CORPUS OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO 
DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. ILEGI-
TIMIDADE. AUSÊNCIA DE TUTELA DA LIBERDADE DE 
LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. 1. A teor do entendimento desta 
Corte, ‘a legitimação do Ministério Público para impetrar habeas cor-
pus, garantida pelo art. 654, caput, do CPP, somente pode ser exercida 
de acordo com a destinação própria daquele instrumento processual, 
qual seja, a de tutelar a liberdade de locomoção ilicitamente coarctada 
ou ameaçada. Vale dizer: o Ministério Público somente pode impetrar 
habeas corpus em favor do réu, nunca para satisfazer os interesses, 
ainda que legítimos, da acusação.’ (HC n.º 22.216/RS, Quinta 
Turma, Relator Ministro FELIX FISCHER, DJ de 10/03/2003.) 2. 
Na hipótese, o Ministério Público impetrou habeas corpus perante o 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte visando obter o 
reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de Direito da 11ª 
Vara Criminal da Comarca de Natal/RN para processar e julgar a 
ação penal movida contra o ora Paciente, pela suposta prática do crime 
de atentado violento ao pudor. 3. Verifica-se, assim, a ilegitimidade do 
Parquet para a impetração do habeas corpus perante o Tribunal a 
quo, uma vez que não visa a tutela da liberdade de locomoção indivi-
dual do ora Paciente, mas, sim, a obtenção, no interesse da acusação, 
do reconhecimento da incompetência do Juízo processante, o que se 
afigura inviável pela via eleita. 4. Recurso desprovido.” (STJ, RHC 
20.199/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 5ª Turma, unânime, 
julgado em 19.06.2008, DJe 04.08.2008)

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABE-
AS CORPUS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
IMPETRAÇÃO QUE, POR VIA INDIRETA, VAI CONTRA OS 
INTERESSES DO RÉU. INADMISSIBILIDADE. I - A legitimação 
do Ministério Público para impetrar habeas corpus, garantida pelo 
art. 564, caput, do CPP, somente pode ser exercida de acordo com 
a destinação própria daquele instrumento processual, qual seja, a de 
tutelar a liberdade de locomoção ilicitamente coactada ou ameaçada. 
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(Precedentes do STF e do STJ). II - Assim sendo, o Ministério Público 
somente pode impetrar habeas corpus em favor do réu, nunca para 
satisfazer os interesses, ainda que legítimos, da acusação. III - In casu, 
verifica-se a ilegitimidade do Parquet para a impetração de habeas 
corpus perante o e. Tribunal a quo, uma vez que não visava tutelar o 
direito ambulatorial do paciente, mas sim a obtenção, por via reflexa, 
de decisão favorável ao interesse da acusação, qual seja, o reconheci-
mento da incompetência do Juízo processante. Recurso desprovido.” 
(STJ, RHC 19.809/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, 
unânime, julgado em 20.09.2007, DJ 12.11.2007 p. 237)

Quanto à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL 
DO DF, em esdrúxula parceria com a acusação, mais insustentável, ainda, sua 
presença no pólo ativo. “Representativa, ademais, da nobre classe dos advogados, 
a quem, por imperativo legal, é atribuída a defesa dos réus em juízo”, obviamente 
não detém legitimidade para, em lugar da advogada do réu, regularmente investida 
nos autos, e não consultada, impetrar em pretenso favor do mesmo ordem que, 
consoante examinado, em nada lhe favorece, muito menos quanto ao direito de 
‘ir e vir”. 

Aduza-se, ainda, que, não bastasse a manifesta ilegitimidade ativa dos 
impetrantes, patente é o equívoco de que parte a impetração. Haveria, segundo 
professado, nulidade absoluta que justificaria o writ, em defesa do due process of 
law. 

Ora, abstraído o fato de que, como visto, mesmo o reconhecimento 
de nulidade absoluta poderia ser prejudicial ao paciente, é intuitivo que, se vício 
houvesse, relativo seria ele. E sua proclamação dependeria de dois requisitos: 
primeiro, a presença de efetivo prejuízo, exigido pelo artigo 563 do Código de 
Processo Penal; segundo, a inexistência de preclusão, com a oportuna manifestação 
de irresignação com o ato. Ambos, frise-se, não demonstrados na impetração. 

Com efeito, conquanto inexistente, pela recentidade do tema (ordem 
de inquirição das testemunhas pelo juiz e pelas partes), jurisprudência específica, 
pode ser solicitada por empréstimo e analogia a alusiva à ordem de oitiva das 
testemunhas, aliás de maior relevo para o direito de defesa do réu no processo 
penal, onde se considera a nulidade relativa, e não absoluta. É conferir:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INVERSÃO NA 
ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. Inexistindo 
prejuízo efetivo para o acusado, a inversão na ordem dos depoimen-
tos não enseja nulidade. (Precedentes). Writ denegado.” (STJ, HC 
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41.701/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, unânime, 
julgado em 18.10.2005, DJ 14.11.2005 p. 352)

“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE 
CADÁVER. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DE-
CORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONO-
MIA, EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO FEITO E 
INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. 
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A concessão da liberdade pro-
visória a um dos co-réus não pode ser estendida ao paciente, visto que 
os motivos que autorizaram a decisão são de ordem pessoal. Não há que 
se falar, portanto, em ofensa ao princípio da isonomia na manutenção 
da custódia do paciente. 2. O constrangimento decorrente de atraso 
na conclusão do procedimento deve ser analisado à luz do princípio 
da razoabilidade, ocorrendo somente quando há inércia do Judiciário, 
o que não se constata no caso vertente. 3. Conforme entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça, a mera inversão na ordem dos depoi-
mentos das testemunhas não enseja nulidade, mormente quando não 
houve comprovação do prejuízo. Ordem denegada.” (STJ, HC 26.525/
SE, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 5ª Turma, 
unânime, julgado em 05.08.2003, DJ 01.09.2003 p. 305)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INVERSÃO NA 
ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. Inexistindo 
prejuízo efetivo para o acusado, a inversão na ordem dos depoimentos 
não enseja nulidade. Precedentes. Ordem denegada.” (HC 20.004/
RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, unânime, julgado 
em 02.05.2002, DJ 03.06.2002 p. 226)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL 
PENAL. INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECA-
TÓRIA. LEGALIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA. 
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. 
A intimação das partes do despacho que ordena a oitiva de testemunha 
por precatória atende à exigência do artigo 222 do Código de Processo 
Penal, cuja inobservância, de qualquer modo, consubstancia nulidade 
relativa, a reclamar argüição oportuna e demonstração inequívoca do 
prejuízo dela resultante. 2. ‘Intimada a defesa da expedição da carta 
precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 
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juízo deprecado.’ (Súmula do STJ, Enunciado nº 273). 3. ‘É relativa 
a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de 
precatória para inquirição de testemunha.’ (Súmula do STF, Enunciado 
nº 155). 4. À luz do disposto no artigo 222, parágrafos 1º e 2º, do 
Código de Processo Penal, e consoante entendimento jurisprudencial, 
a expedição de precatória para oitiva de testemunha não suspende a 
instrução criminal, não havendo falar em nulidade em face da inversão 
da oitiva de testemunhas de acusação e de defesa, mormente em não 
demonstrado prejuízo qualquer advindo à defesa do réu. 5. Recurso 
improvido.” (STJ, RHC 21.100/MG, Rel. Ministro HAMILTON 
CARVALHIDO, 6ª Turma, unânime, julgado em 28.08.2007, DJ 
22.10.2007 p. 370)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 214, C/C 
ART. 224, “A”, NA FORMA DO ART. 71, DO CP. NECESSI-
DADE DE OITIVA DA VÍTIMA. TESE JÁ APRECIADA NO 
JULGAMENTO DO HC 44229/RJ. REITERAÇÃO DE PEDI-
DO. INVERSÃO NA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AU-
SÊNCIA DE PREJUÍZO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTADO DE MISERABILIDADE DA 
VÍTIMA E SUA FAMÍLIA. AFERIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA 
VIA ELEITA. INVERSÃO DE COMPROMISSO. AUSÊNCIA 
DE PREJUÍZO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. OCOR-
RÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. I - Conside-
rando que a controvérsia relativa à ausência de oitiva da vítima já foi 
apreciada no HC 44.229/RJ, perdeu o objeto, neste ponto, o presente 
writ. II - Inexistindo prejuízo efetivo para o acusado, a inversão na 
ordem dos depoimentos não enseja nulidade. (Precedentes). III - In 
casu, a alegação de que os pais da vítima podem prover às despesas 
do processo, sem privação à manutenção própria ou da família, exige, 
necessariamente, o cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que 
é vedado em sede de habeas corpus (Precedentes do STF e STJ). IV- O 
deferimento de compromisso ao pai da vítima - testemunha da acusa-
ção - se caracteriza como mera irregularidade, mormente por não ter 
restado, em decorrência deste fato, prejuízo para a defesa. (Precedente) 
V - Não há nulidade a ser reparada no presente caso, eis que a r. sen-
tença condenatória - confirmada pelo v. acórdão atacado - se encontra, 
na medida do possível, suficientemente fundamentada. VI - A palavra 
da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, 
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em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em 
conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam 
vestígios. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.” 
(STJ, HC 50.838/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, 
unânime, julgado em 03.08.2006, DJ 30.10.2006 p. 341).

Antes de finalizar, ressalto perceber certa ânsia na provocação do tema 
de fundo, que aqui não mais cabe examinar. Indeferido anterior habeas corpus posto 
pelos mesmos impetrantes, mas abarcando vários pacientes de muitos processos 
de diversos juízos, agora reduzem a órbita de alcance, restringindo a impetração 
a um só paciente, processo e juízo, como que para se esquivar da fundamentação 
eficiente ao desfecho liminar daquele. Agora, esbarram na falta de legitimidade. 
De qualquer sorte, o móvel, oxalá equivocado esteja, pode ser certo conflito de 
vaidades, eventualmente instalado a partir de reduzidíssimos segmentos, quiçá 
não muito vividos, das instituições envolvidas, perceptível em várias reclamações 
regimentais já interpostas, em que, com o passar do tempo, senhor da razão, haverá 
natural solução, em benefício não de juízes, promotores ou advogados, mas do 
devido processo legal, na ótica da Constituição da República e das leis.

Pelo exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 
É como voto.

Des. George Lopes Leite (Presidente e Vogal) - De fato, o que se 
observa como pano de fundo da presente impetração é a esdrúxula parceria, como 
bem o disse o ilustre Relator, do Ministério Público e da OAB, como instituições, 
na defesa do suposto interesse de um réu que tem advogado regularmente 
constituído.

O que se esconde por trás é, efetivamente, buscar a aplicação do novo 
art. 212, que inverteu a ordem de inquirição das testemunhas, mas tal pretensão é 
inviável em sede de habeas corpus.

Razão pela qual, fazendo minhas as razões do ilustre Relator, com a 
devida vênia, também indefiro a inicial.

Des. Edson Alfredo Smaniotto (Vogal) - Senhor Presidente, também 
concordo que o habeas corpus não é a via idônea para o fim pretendido pelos 
impetrantes.

A alegação de eventual erro de procedimento não desafia habeas corpus, 
a não ser que de tal erro se pudesse inferir prejuízo à liberdade de locomoção do 
réu, o que, com a devida vênia, não ocorre no caso dos autos, como bem definiu o 
eminente Relator no seu douto voto.
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A via não é adequada e não há que se falar, portanto, em tutela à 
liberdade de locomoção do paciente.

Acompanho o eminente Relator.

DECISÃO

Indeferir liminarmente a petição. Unânime.

——— • ———
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2007002009825-3

Impetrante - Brasil Telecom S/A
Informante - 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 
Distrito Federal
Litisconsorte - Janete Aparecida Ribas Costa
Relatora Designada - Desa. Nídia Corrêa Lima
Terceira Câmara Cível

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DE-
MANDA ENVOLVENDO A COBRANÇA DE ASSINATURA 
BÁSICA RESIDENCIAL DE TELEFONIA FIXA. COMPLE-
XIDADE DA MATÉRIA. DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. 
INCOMPETêNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 
1. A repercussão de julgados afastando a cobrança de assinatura 
básica residencial, em flagrante confronto com a jurisprudência 
do colendo Superior Tribunal de Justiça, por certo poderá refletir 
no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão 
de serviços de telefonia, inclusive no que se refere à fixação de 
tarifas e preços dos serviços, atingindo os interesses de todos 
os usuários indistintamente, o que leva à constatação de que a 
matéria envolve interesses individuais homogêneos.
2. Tratando-se de matéria complexa e caracterizada a discussão 
de interesses transindividuais, resta afastada a competência dos 
Juizados Especiais para processar e julgar demandas envolvendo 
a cobrança de assinatura básica residencial de telefonia fixa, 
devendo a questão ser dirimida no Juízo Cível comum.
3. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. No mérito, 
segurança concedida.

ACÓRDÃO

Acordam os senhores Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Lecir Manoel da Luz - Relator, 
Luciano Vasconcelos, Nídia Corrêa Lima, Humberto Adjuto Ulhôa, Dácio Vieira 
e Romeu Gonzaga Neiva - Vogais, sob a presidência do Desembargador Mário-
Zam Belmiro Rosa, em admitir e conceder a segurança, por maioria, vencido o 
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Relator. Redigirá o acórdão a Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 2ª Vogal, de 
acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 08 de setembro de 2008.

RELATÓRIO

Brasil Telecom S/A maneja o presente mandado de segurança, visando 
à suspensão dos efeitos da decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Juizado 
Especial Cível do Distrito Federal, que reconheceu a própria competência para 
julgar a legitimidade da assinatura básica em serviços de telefonia fixa.

Sustenta que é da Justiça comum a competência para apreciar e julgar 
demandas que versem sobre essa matéria, alegando que a questão envolve 
complexidade que não permite sua valoração pelos Juizados Especiais, nos termos 
da Lei nº 9.099/95 (art. 3º).

Assevera que existem mais de 500.000 (quinhentas mil) ações similares 
sobre o tema, as quais têm por pano de fundo a mesma base fática e jurídica que, 
globalmente, consideradas, repercutem para muito além dos interesses individuais 
de cada parte, equiparando-se a verdadeira ação coletiva, vedada em sede de 
Juizados Especiais, conforme sedimentada jurisprudência.

Enfatiza que a arrecadação anual da empresa, a título de assinatura 
básica, constitui parte substancial de sua receita total, de modo que impedir 
a cobrança dessa tarifa significa comprometer ou mesmo inviabilizar a própria 
continuidade e a higidez da prestação de um serviço público de caráter essencial, 
em prejuízo do interesse de toda a coletividade.

Registra que a cobrança desse serviço faz parte da política de 
financiamento do setor de telefonia pra cumprimento das metas de universalização 
estabelecidas pelo Poder Público, bem como para a manutenção e modernização 
da rede, o que incorre em elevados custos fixos que independem do número 
de ligações efetuadas e que não podem ser suportados exclusivamente pelas 
concessionárias do serviço.

Desse modo, alega que o acolhimento de ações que buscam a declaração 
de nulidade da assinatura básica de telefonia fixa, como a que deu causa ao 
presente mandado, pode levar, a um só tempo, à derrocada de todo o sistema de 
prestação dos serviços públicos de telefonia fixa, de relevância indiscutivelmente 
coletiva, bem como, indiretamente, à responsabilização do Poder Concedente 
pela quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente do 
fato de a concessionária se ver desprovida de parcela essencial à prestação do 
serviço, já previamente fixada ao tempo da formulação do edital e do contrato de 
concessão.
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Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, ao final, destaca a 
relevância da fundamentação e a existência de direito líquido e certo, requerendo 
a concessão de liminar para que sejam suspensos todos os efeitos do ato judicial 
impugnado.

No mérito, pleiteia seja reconhecido o direito líquido e certo de 
que o processo em questão seja julgado pela Justiça Comum, declarando-se, 
conseqüentemente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para a 
apreciação da legitimidade da cobrança da tarifa de assinatura básica nos serviços 
de telefonia.

Junta os documentos de fls. 15/215.
Em decisão de fls. 218/225, julguei extinto o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, e artigo 
8º, da Lei nº 1.533/51.

Referida decisão foi reformada pela eg. 3ª Câmara Cível, conforme 
acórdão de fls. 208/307, ocasião em que se concedeu a liminar pleiteada para 
sustar os efeitos da decisão a quo.

Solicitadas as informações, a il. autoridade apontada coatora prestou-as 
às fls. 316/318.

Em resposta de fls. 324/335, a litisconsorte Janete Aparecida Ribas 
Costa requer a extinção do feito por inadequação da via eleita, alegando que o 
acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal já transitou em julgado.

Salienta, outrossim, que a liminar concedida nestes autos, em 14 de 
fevereiro de 2008, é nula de pleno direito, porquanto posterior ao trânsito em 
julgado da decisão que ora se ataca.

No mérito, pleiteia a denegação da segurança.
Junta as peças de fls. 336/396.
A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 400/404, da lavra 

da il. Procuradora Benis Silva Queiroz Bastos, manifesta-se pela denegação da 
segurança.

É o relatório.

VOTOS

Des. Lecir Manoel da Luz (Relator) - Brasil Telecom S/A maneja 
o presente mandado de segurança, visando à suspensão dos efeitos da decisão 
proferida pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal, 
que reconheceu a própria competência para julgar a legitimidade da assinatura 
básica em serviços de telefonia fixa.
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Sustenta que é da Justiça comum a competência para apreciar e julgar 
demandas que versem sobre essa matéria, alegando que a questão envolve 
complexidade que não permite sua valoração pelos Juizados Especiais, nos termos 
da Lei nº 9.099/95 (art. 3º).

Assevera que existem mais de 500.000 (quinhentas mil) ações similares 
sobre o tema, as quais têm por pano de fundo a mesma base fática e jurídica que, 
globalmente, consideradas, repercutem para muito além dos interesses individuais 
de cada parte, equiparando-se a verdadeira ação coletiva, vedada em sede de 
Juizados Especiais, conforme sedimentada jurisprudência.

Enfatiza que a arrecadação anual da empresa, a título de assinatura 
básica, constitui parte substancial de sua receita total, de modo que impedir 
a cobrança dessa tarifa significa comprometer ou mesmo inviabilizar a própria 
continuidade e a higidez da prestação de um serviço público de caráter essencial, 
em prejuízo do interesse de toda a coletividade.

Registra que a cobrança desse serviço faz parte da política de 
financiamento do setor de telefonia pra cumprimento das metas de universalização 
estabelecidas pelo Poder Público, bem como para a manutenção e modernização 
da rede, o que incorre em elevados custos fixos que independem do número 
de ligações efetuadas e que não podem ser suportados exclusivamente pelas 
concessionárias do serviço.

Desse modo, alega que o acolhimento de ações que buscam a declaração 
de nulidade da assinatura básica de telefonia fixa, como a que deu causa ao 
presente mandado, pode levar, a um só tempo, à derrocada de todo o sistema de 
prestação dos serviços públicos de telefonia fixa, de relevância indiscutivelmente 
coletiva, bem como, indiretamente, à responsabilização do Poder Concedente 
pela quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente do 
fato de a concessionária se ver desprovida de parcela essencial à prestação do 
serviço, já previamente fixada ao tempo da formulação do edital e do contrato de 
concessão.

Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, ao final, destaca a 
relevância da fundamentação e a existência de direito líquido e certo, requerendo 
a concessão de liminar para que sejam suspensos todos os efeitos do ato judicial 
impugnado.

No mérito, pleiteia seja reconhecido o direito líquido e certo de 
que o processo em questão seja julgado pela Justiça Comum, declarando-se, 
conseqüentemente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para a 
apreciação da legitimidade da cobrança da tarifa de assinatura básica nos serviços 
de telefonia.

Junta os documentos de fls. 15/215.
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Em decisão de fls. 218/225, julguei extinto o feito sem resolução do 
mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, e artigo 
8º, da Lei nº 1.533/51.

Referida decisão foi reformada pela eg. 3ª Câmara Cível, conforme 
acórdão de fls. 208/307, ocasião em que se concedeu a liminar pleiteada para 
sustar os efeitos da decisão a quo.

Solicitadas as informações, a il. autoridade apontada coatora prestou-as 
às fls. 316/318.

Em resposta de fls. 324/335, a litisconsorte Janete Aparecida Ribas 
Costa requer a extinção do feito por inadequação da via eleita, alegando que o 
acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal já transitou em julgado.

Salienta, outrossim, que a liminar concedida nestes autos, em 14 de 
fevereiro de 2008, é nula de pleno direito, porquanto posterior ao trânsito em 
julgado da decisão que ora se ataca.

No mérito, pleiteia a denegação da segurança.
Junta as peças de fls. 336/396.
A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 400/404, da lavra 

da il. Procuradora Benis Silva Queiroz Bastos, manifesta-se pela denegação da 
segurança.

Eis a suma dos fatos.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Rejeito de plano a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada 

pela litisconsorte, tendo em vista que a matéria foi exaustivamente discutida 
nesta eg. Câmara, quando do julgamento do Agravo Regimental de fls. 243/268, 
consoante se infere do acórdão de fls. 280/307, e com a qual conformaram-se as 
partes (fls. 312, verso).

Ademais, o tema versado no mandamus - competência do Juizado 
Especial - é matéria que pode ser argüida em qualquer fase processual e em 
qualquer instância, o que legitima não só a impetração como também a liminar 
concedida na Sessão de Julgamento, até mesmo porque naquela data o acórdão 
proferido pela 2ª Turma Recursal ainda não havia transitado em julgado (fls 273 
e 339).

Bem é de se ver, pois, que não há que se falar em ofensa à coisa 
julgada.

Outrossim, a concessão de liminar inaudita altera pars é medida prevista 
em lei, razão pela qual não está o Relator obrigado a ouvir previamente a parte 
contrária, muito menos a autoridade apontada como coatora.

Rejeito, portanto, a preliminar agitada.
Conheço do writ.
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MÉRITO

A questão de fundo deste writ refere-se à competência dos Juizados 
Especiais para julgar a legitimidade da assinatura básica em serviços de telefonia 
fixa, sustentando, a Impetrante, que é da Justiça comum a competência para 
apreciar e julgar demandas que versem sobre essa matéria, alegando que a questão 
envolve complexidade que não permite sua valoração pelos Juizados Especiais, 
nos termos da Lei nº 9.099/95 (art. 3º).

Colaciona, em defesa de sua tese, diversos julgados do Col. Superior 
Tribunal de Justiça sobre o tema, destacando que a matéria versa sobre direito 
individual homogêneo, sendo incompatível, o processamento da demanda, com o 
rito dos juizados especiais.

Em que pese os argumentos esposados pela Impetrante, tenho que razão 
não lhe assiste.

Com efeito, a questão versada nos autos principais diz respeito à 
ilegalidade da cobrança da assinatura básica nos serviços de telefonia fixa.

Cuida-se, portanto, da análise do contrato de prestação de serviço 
entabulado entre as partes, à luz do Código de Defesa do Consumidor e a legislação 
aplicável à espécie, donde se conclui que a matéria é eminentemente de direito, 
não havendo necessidade de outras provas que não as documentais.

Em verdade, a Lei nº 9.099/95 define, em seu artigo 3º, as causas cíveis 
consideradas de menor complexidade, ao elencar, nos incisos I a IV, as hipóteses 
previstas. Senão vejamos:

“Art. 3º.O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 
processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 
consideradas:
I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário 
mínimo;
II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo 
Civil;
III - a ação de despejo para uso próprio;
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente 
ao fixado no inciso I deste artigo.”

Não se trata, obviamente, de um rol numerus clausus, até mesmo porque 
no decorrer do processo de qualquer uma dessas ações pode ocorrer a necessidade 
de realização de prova, cuja complexidade esteja em desalinho com a celeridade, 
simplicidade e informalismo que norteiam os Juizados Especiais.



R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008 315

Jurisprudência

No que concerne à alegada incompetência dos Juizados Especiais em 
razão da impossibilidade de tutela de direito individual homogêneo, melhor sorte 
não socorre à Impetrante.

O argumento certamente decorre das disposições contidas na Lei nº 
10.259/2001, que criou os Juizados Especiais Federais, vez que o artigo 3º, §3º, 
inciso I, prevê a exceção em relação às “(...) demandas sobre direitos ou interesses 
difusos, coletivos ou individuais homogêneos”.

Cabe salientar que a última espécie de interesses transindividuais é a 
dos individuais homogêneos, apresentando-se esses, na maioria das vezes, como o 
que abrange o menor número de titulares de direitos; in casu, somente aqueles que 
têm telefone fixo da empresa de telefonia ora impetrante. 

Nos termos do artigo 81, da Lei nº 8.078/90, são “interesses ou direitos 
individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”

Nesse passo, os titulares de interesses individuais homogêneos são 
determináveis; o bem jurídico é divisível e são ligados por origem comum. 
Assemelham-se aos difusos, quanto à origem fática comum, e, aos coletivos, 
em relação à determinação dos sujeitos. Contudo, a divisibilidade do objeto os 
diferem.

Notadamente, a possibilidade da tutela coletiva de tais interesses é uma 
faculdade conferida pelo legislador, vez que o interesse individual, mesmo que 
homogêneo, pode ser identificado e tutelado singularmente por seu titular.

Essa é a hipótese dos autos: ação individual ajuizada pelo próprio titular 
do direito, o que define a competência do juizado especial, consoante remansosa 
jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça, em recentes posicionamentos 
da 1ª Seção.

Confira-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ASSINATU-
RA BÁSICA - JUÍZO DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E 
JUÍZO COMUM FEDERAL - COMPETÊNCIA DO STJ PARA 
CONHECER DO INCIDENTE - NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 
3º, § 1º, I E III, DA LEI 10.259/01 - AÇÃO AJUIZADA PELO 
TITULAR DO DIREITO MATERIAL - COMPETÊNCIA DO 
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.
1. A jurisprudência desta Corte, com esteio no art. 105, I, ‘d’, da 
Constituição da República, firmou-se no sentido de que os conflitos de 
competência instaurados entre Juízo Comum Federal e Juízo de Juizado 
Especial Federal devem ser conhecidos por este Tribunal Superior, 
sob o fundamento de que os Juizados Especiais Federais se vinculam 
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apenas administrativamente ao respectivo Tribunal Regional Federal, 
estando os provimentos jurisdicionais proferidos pelos órgãos julgadores 
do Juizado Especial sujeitos à revisão por parte da Turma Recursal. 
2. Pretensão veiculada na demanda que visa obter do Poder Judiciá-
rio o reconhecimento da ilegalidade de assinatura básica residencial 
cobrada pelas concessionárias de telefonia com base em Resolução da 
ANATEL. 3. Inaplicabilidade do art. 3º, § 1º, III, da Lei 10.259/01, 
em razão de não haver pedido de anulação ou cancelamento de ato 
administrativo federal. 4. A discussão travada nos autos não se amolda 
à exceção estatuída no art. 3º, § 1º, I, da CF/88 (sic), visto que não se 
trata de ação coletiva, mas, sim, de demanda em que a autora pleiteia, 
em nome próprio, a tutela judicial do seu alegado direito material.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 
32ª Vara do Juizado Especial da Seção Judiciária do Estado de Minas 
Gerais, o suscitado.” - CC 75.022/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana 
Calmon, in DJ de 7.2.2008, p. 1.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO OR-
DINÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA BÁSICA DE ASSINA-
TURA MENSAL DE TELEFONIA. DIREITO INDIVIDUAL 
HOMOGÊNEO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 
FEDERAL.
I - Esta Corte, em recente julgamento no CC nº 83.676/MG, da Rela-
toria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 10/09/2007, 
posicionou-se no sentido de que as ações de procedimento comum 
ordinário, que tratam da legalidade da tarifa básica de assinatura 
de telefonia fixa, não estão abrangidas entre as exceções do art. 3º 
da Lei nº 10.259/2001, porquanto, no caso, os autores postulam 
individualmente os seus direitos, sendo que aquele dispositivo afasta 
a competência dos Juizados Especiais tão-somente quando houver a 
tutela coletiva de direitos.
II - Conflito de competência conhecido, para declarar competente o 
MM. Juízo Federal da 32ª Vara do Juizado Especial da Seção Judiciária 
do Estado de Minas Gerais, suscitante.” - CC 89936/MG, 1ª Seção, 
Rel. Min. Francisco Falcão, in DJ de 19/05/2008, p. 1.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA FE-
DERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL VINCULADOS 
À MESMA SEÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ 
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PARA APRECIAÇÃO DO CONFLITO. TARIFA BÁSICA 
DE TELEFONIA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA PELO 
PRÓPRIO TITULAR DO DIREITO INVOCADO. INAPLI-
CABILIDADE DO ART. 3º, § 1º, I E III, DA LEI 10.259/2001. 
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.
1. Cabe a esta Superior Corte de Justiça o exame de conflito de com-
petência existente entre Juízo de Juizado Especial Federal e de Vara 
da Justiça Federal, na medida em que os Juizados Especiais Federais 
vinculam-se apenas administrativamente ao respectivo Tribunal Re-
gional Federal, enquanto que os seus provimentos jurisdicionais estão 
sujeitos à revisão da Turma Recursal.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as ações 
em que se questiona a cobrança da assinatura básica mensal, bem 
como a devolução dos valores cobrados a esse título, não constituem 
causas destinadas à anulação ou cancelamento de ato administrativo 
federal, não se aplicando, portanto, o disposto no art. 3º, § 3º, III, da 
Lei 10.259/2001.
3. Também não se aplica a exceção prevista no art. 3º, § 3º, I, da Lei 
10.259/2001 - “(...) demandas sobre direitos ou interesses difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos” -, por tratar a hipótese de ação 
individual ajuizada pelo próprio titular do direito nela invocado.
4. Precedentes: CC 75.022/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, 
DJ de 7.2.2008; CC 80.398/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, 
DJ de 8.10.2007; CC 83.676/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, DJ de 10.9.2007.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal 
da 32ª Vara do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Estado 
de Minas Gerais, o suscitado.” - CC 87364/MG, rel. Min. Denise 
Arruda, 1ª Seção, in DJ de 07/04/2008, p. 1.

Bem é de se ver, pois, que trilhou com o costumeiro acerto a il. Juíza 
relatora do feito principal, ao fixar a competência dos Juizados Especiais para 
processamento e julgamento da ação.

Frente às razões supra, denego a segurança.
É como voto.

Des. Luciano Vasconcellos (Vogal) - Senhor Presidente, ouvi 
com muita atenção o excelente voto e a sustentação oral, que também me 
impressionou.
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Estou acompanhando o eminente Relator na preliminar. Não tenho 
dúvida sobre essa questão, já decidida, quanto à competência e à viabilidade da 
via eleita. Pessoalmente ficaria vencido, por considerar inadequada a via, mas 
entendo que já é uma questão absolutamente superada e rejeito a preliminar.

No mérito, o que acusa preocupação e uma certa perplexidade - ouvi e 
tenho pensado sobre isso, considero que, nesse ponto, o impetrante tem razão -, é 
essa questão de que, no próprio âmbito das turmas recursais, os julgadores não se 
entendem. Ora, dependendo do quórum, dizem que não pode; ora, dependendo 
do quórum, dizem que pode. Eles próprios não se entendem, sabemos disso.

Mas estou a acompanhar o Relator quanto à denegação da segurança, 
porque, embora exista essa perplexidade, para mim não é o suficiente. Sempre 
entendi que a complexidade que a lei causa não é complexidade jurídica, é 
complexidade de produção de prova, e essa é uma questão absolutamente jurídica, 
não é de formação de prova. Portanto, não é causa complexa, é causa até de 
muita reflexão, mas não é causa complexa. Entendo, também, que essa questão de 
direito é individual, é singular, não é homogênea, é de cada um.

Por isso, sinto-me absolutamente tranqüilo para acompanhar o Relator 
e denegar a segurança.

Desa. Nídia Corrêa Lima (Vogal) - Senhor Presidente, vou pedir vista 
para fazer uma análise com maior reflexão. Considero a questão controvertida, e 
merece um voto escrito qualquer que seja a conclusão.

Des. Humberto Adjuto Ulhôa (Vogal) - Aguardo.

Des. Dácio Vieira (Vogal) - Senhor Presidente, também entendo que a 
matéria da complexidade trazida à baila nesse julgamento merece melhor análise.

Des. Romeu Gonzaga Neiva (Vogal) - Aguardo.

DECISÃO

Enquanto o Relator rejeitou a preliminar e denegou a segurança, 
acompanhado por um Vogal, pediu vista a eminente Desembargadora Nídia 
Corrêa Lima. Os demais aguardam.

VOTO DE VISTA

Desa. Nídia Corrêa Lima (Vogal) - Cuida-se de Mandado de 
Segurança impetrado por BRASIL TELECOM S/A, contra decisão exarada pela 
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2ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal, consistente 
no reconhecimento da competência daquele Órgão Jurisdicional para processar 
e julgar demandas relativas à legalidade da cobrança de assinatura básica em 
serviços de telefonia fixa.

Da Preliminar de Inadequação da via eleita:
De início, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, tendo em 

vista que, conforme esclareceu o eminente Relator, a questão já foi devidamente 
examinada por ocasião do julgamento do Agravo Regimental interposto contra a 
decisão que indeferiu a petição inicial.

Mérito:
Quanto ao mérito, tenho que a segurança deve ser concedida.
A questão relativa à competência para processar e julgar demandas 

envolvendo matéria relativa a cobrança de assinatura básica residencial de telefonia 
fixa não encontra, na jurisprudência pátria, entendimento uniforme. Com efeito, 
mesmo no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, a questão tem sido 
decidida, ora no sentido de reconhecer a competência do Juizado Especial, ora no 
sentido de fixar a competência no Juízo Comum.

Malgrado esta divergência jurisprudencial, após refletir sobre o tema, 
cheguei a conclusão diversa da apresentada pelo eminente Relator.

Com efeito, nada obstante em tais casos os usuários dos serviços de 
telefonia promovam a demanda com o intuito de ver satisfeito seu interesse 
individual, não se pode deixar de reconhecer que a matéria discutida tem natureza 
de direito transindividual, no caso direito individual homogêneo.

A questão foi tratada com bastante acuidade pelo colendo Superior 
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência nº 
47.703D PB, consoante se verifica do trecho do voto condutor do julgado, da 
lavra do eminente Ministro Luiz Fux, a seguir transcrito, verbis:

“Não obstante, a matéria objeto do presente conflito ‘assinatura 
básica’ tem respaldo em ato da Agência Reguladora e objeto tran-
sindividual. Destarte, não só pela complexidade, mas também pelo 
seu espectro, não se justifica que a demanda tramite nos Juizados 
Especiais, máxime porque, na essência a repercussão transindividual 
do resultado da decisão atinge a higidez da concessionária e, ad 
eventum, da própria Fazenda Pública, poder concedente. Ademais, 
não é outra a ratio essendi que impede as ações transindividuais 
nos Juizados.
Isto porque, absorvendo os vetustos juizados de pequenas causas, a 
Carta Constitucional de 1988 erigiu os denominados juizados de 
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causas de pequena complexidade em razão da matéria em em razão 
do valor assim dispondo:
‘Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados 
criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas 
cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, 
nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos 
por turmas de juízes de primeiro grau;’
Regulando o instituto em nível infraconstitucional exsurgiu a Lei n° 
9099D 95 na parte que pertine ao tema sub examine dispondo:
Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995
Art. 1º - Os juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça 
Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territó-
rios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, 
nas causas de sua competência.
Art. 2º - O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simpli-
cidade, Informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 
sempre que possível, a conciliação ou a transação.
(...)
Art. 3º - O juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 
processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 
consideradas:
I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;
II - as enumeradas no art. 275, inciso 11, do Código de Processo 
Civil;
III - a ação de despejo para uso próprio;
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente 
ao fixado no inciso I deste artigo.
§ 1º - Compete ao juizado Especial promover a execução:
I - dos seus julgados;
II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes 
o salário mínimo, observado o disposto no § 1 ° do art. 8° desta lei.
§ 2º - Ficam excluídas da competência do juizado Especial as 
causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da 
Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a 
resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 
patrimonial.’
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Imperioso destacar que o surgimento dos juizados especiais tinha como 
escopo o julgamento das causas simples, como se colhe de inúmeras 
obras acerca do tema, merecendo destaque o enfoque pioneiro de Mauro 
Cappelletti no cognominado projeto de Florença, no qual destacou a 
necessidade de criação desse segmento de justiça, sem prejuízo de outras 
inovações, sem qualquer vinculação com essa novel forma de acesso à 
justiça, como vg; a tutela dos interesses difusos e as class actions.
Esse aspecto, que num primeiro momento parece revelar-se de cunho 
acadêmico, é servil para demonstrar que nunca informou a ratio 
essendi desse segmento de justiça, prover acerca de interesses difusos 
ou transindividuais, posto referentes à causas complexas de resultados 
ultra partes recomendando rito solene inaproveitável pelos juizados 
informais.
A fortiori, toda e qualquer causa que possa gerar resultados que 
gerem precedentes erga omnes devem ser evitadas nos juizados, haja 
vista a natureza difusa da decisão, a merecer delongado processo de 
maturação do resultado judicial, mercê de formalidades inspiradas na 
profundezas dos princípios do devido processo e da ampla defesa. É 
que se esses princípios são respeitados quando o processo é actus triurn 
personarum, com muito mais razão devem sê-lo quando a decisão 
pode gerar efeitos ultra partes.
Aliás, não foi por outra razão que em recente encontro onde 
restaram consolidados enunciados jurídicos e administrativos 
dos diversos encontros entre juízes dos juizados e de turmas re-
cursais do Estado do Rio de janeiro, firmou-se o de número 2.6 
de seguinte teor:
‘Não são admissíveis as ações coletivas nos juizados especiais cíveis’
Aplicando-se a regra exegética de que ubi eadem ratio ibi eadem 
dispositio, chega-se à conclusão inexorável de as ações isoladas que 
podem gerar decisões ultra partes máxime por que versantes sobre 
prestação genérica de serviços públicos, como soe ser a telefonia, devem 
ser evitadas nos juizados especiais.
Mercê de esse aspecto isolado revelar a complexidade da causa que 
se põe aos juizados, na aferição de assuntos regulatórios, assumidos 
em contrato de concessão, disciplinados pelas Agências Reguladoras, 
e cujo acolhimento das demandas tem gerado uma carta de alforria 
para o inadimplemento das contas e o conseqüente enriquecimento 
ilícito, forçoso concluir que a ‘contraprova exigível’ também transfigura 
a causa em demanda de maior complexidade”.
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Meu entendimento coaduna-se inteiramente com o precedente supra 
transcrito, porquanto, de fato, a complexidade da matéria para fins de fixação de 
competência dos Juizados Especiais não pode se resumir apenas à produção de 
provas. 

In casu, muito embora a questão seja de natureza contratual, não se 
pode deixar de reconhecer que a relação jurídica travada entre as partes tem por 
base todo um complexo de normas que regulamentam o setor de telefonia no 
Brasil.

A repercussão de julgados afastando a cobrança de assinatura básica 
residencial, em flagrante confronto com a jurisprudência do colendo Superior 
Tribunal de Justiça, por certo irá repercutir no equilíbrio financeiro que ensejou a 
fixação de tarifas e preços dos serviços, atingindo os interesses de todos os usuários 
dos serviços de telefonia indistintamente.

Assim, tenho por caracterizada a discussão de interesses transindividuais, 
o que afasta a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar demandas 
envolvendo a cobrança de assinatura básica residencial de telefonia fixa.

Com estas considerações rogando vênia ao eminente Relator, 
CONCEDO A SEGURANÇA VINDICADA para reconhecer a incompetência 
absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a ação de repetição 
de indébito nº 2006.09.1.011741-5, devendo a questão ser dirimida por uma das 
Varas Cíveis da Circunscrição Especial Judiciária de Samambaia-DF. Por via de 
conseqüência declaro nulos todos os atos decisórios exarados no mencionado 
feito, inclusive o v. acórdão proferido pela egrégia 2ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal.

Custas ex lege. 
Sem honorários, nos termos das Súmulas 105 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e 512 do colendo Supremo Tribunal Federal.
É como voto.

Des. Humberto Adjuto Ulhôa (Vogal) - Senhor Presidente, rogo vênia 
ao eminente Relator, mas acompanho o voto da 2ª Vogal.

Des. Romeu Gonzaga Neiva (Vogal) - Senhor Presidente, da mesma 
forma, peço vênia ao eminente Relator e a quem o acompanha, mas também 
sufrago o voto da eminente Vogal, Desembargadora Nídia Corrêa Lima, até 
porque, desde quando examinei o agravo regimental adentrando a questão do 
mérito, o meu pensamento se dirigia na mesma linha do voto proferido por 
S. Exª.

Acompanho o seu douto voto.
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DECISÃO

Após o Relator rejeitar a preliminar e denegar a segurança, acompanhado 
pelo 1º Vogal, os demais deram provimento e, assim, concedeu-se a segurança, por 
maioria, vencido o Relator, Redigirá o acórdão a Desembargadora Nídia Corrêa 
Lima, 2ª Vogal.

——— • ———
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2008002001832-3

Impetrante - José Reginaldo Reis
Informante - Conselho Administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios
Relator - Des. Lecir Manoel da Luz
Conselho Especial

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - AD-
MINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCI-
PLINAR - SERVIDOR PÚBLICO - ANULAÇÃO DO ATO DE 
NOMEAÇÃO - PEDIDO DE REVISÃO - REQUISITOS DE 
ADMISSIBILIDADE - FATOS NOVOS - CIRCUNSTÂNCIAS 
SUSCETÍVEIS DE JUSTIFICAR A INOCêNCIA DO PUNIDO 
- ART. 174 DA LEI Nº 8.112/90 - NOVA VALORAÇÃO DA 
PROVA - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA 
JURÍDICA - PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS APTOS A 
POSSIBILITAR A REVISÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR 
- ORDEM CONCEDIDA.
I - Os fatos novos ou as circunstâncias suscetíveis de justificar a 
inocência do punido, constantes no artigo 174 da Lei nº 8.112/90, 
constituem-se, primeiramente, nos requisitos de admissibilidade 
da revisão, devendo esta ser negada, apenas, quando verificado 
de plano que os fundamentos invocados são absolutamente 
infundados. Tal ilação repousa na garantia de estabilidade das 
decisões administrativas, na qual prevalece o princípio da segu-
rança jurídica, a militar não só em favor do Poder Público, como 
também em relação ao Administrado.
II - De igual forma, há de se observar o princípio da isonomia, 
segundo o qual a Administração obriga-se a dar tratamento 
isonômico aos administrados que se encontrem em idêntica 
situação jurídica.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do Conselho Especial do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Lecir Manoel da Luz - 
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Relator, Cruz Macedo, Mario Machado, Carmelita Brasil, Waldir Leôncio Júnior, 
Sandra De Santis, Ana Maria Duarte Amarante, Mário-Zam Belmiro, Angelo 
Passareli, Romão C. Oliveira, Dácio Vieira e Edson Alfredo Smaniotto, Vogais, 
sob a presidência do Desembargador Nívio Gonçalves em conceder a ordem nos 
termos do voto do relator, por maioria, de acordo com a ata do julgamento e notas 
taquigráficas.

Brasília (DF), 08 de julho de 2008.

RELATÓRIO

Adoto, por relatório, o constante às fls. 941/944, da lavra da il. 
Procuradoria de Justiça do MPDFT, verbis:

“Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José Reginaldo 
dos Reis, em face de ato que reputa ilegal e arbitrário, praticado 
pelo Conselho Administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, o qual negou provimento ao recurso 
administrativo interposto pelo Impetrante com o objetivo de 
reformar a decisão proferida pela Presidência dessa Corte, que 
indeferiu a instauração do pedido de revisão do processo admi-
nistrativo disciplinar nº 9.475/2005.
Narra, o Impetrante, que foi instaurado contra si, pelo Corre-
gedor do TJDFT, processo administrativo disciplinar - PAD, nº 
9.475/2005, sob a acusação de ter ingressado e permanecido no 
serviço público mediante fraude ao concurso público.
Afirma que ingressou com pedido de revisão no PAD, no qual foi 
punido com a anulação da portaria que o nomeara para o cargo 
de Analista Judiciário/Execução de Mandados.
Diz que a Comissão Processante não admitiu o pedido de revisão, 
cujo parecer foi acolhido pelo Presidente desta Corte, Desembar-
gador Lécio Resende da Silva.
Discorre que, contra esta decisão, ingressou com recurso di-
rigido ao Conselho Administrativo, que o apreciou por força 
da segurança concedida no bojo da ação mandamental nº 
2007.00.2.001105-3.
Esclarece, todavia, que a decisão do Conselho Administrativo, 
com arrimo no voto do eminente Relator, Desembargador Cruz 
Macedo, foi pelo desprovimento do recurso, decisão contra a qual 
se insurge a presente ação e que impediu a pretendida revisão 
efetiva do PAD, pois julgou que o não conhecimento do pedido 
de revisão do Impetrante pelo Presidente do Tribunal estava 
correto.
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Entende que tal decisão foi equivocada, ao argumento de que é 
sempre admissível a instauração do processo revisional quando 
surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de 
justificar a inocência do punido.
Sustenta que, na hipótese dos autos, as causas justificadoras de 
admissibilidade do pleito revisional estão presentes. Para tanto, 
alega a forma como a nova Administração do TJDFT passou a 
valorar as provas em relação às quais a Comissão Processante 
considerou suficiente para ensejar a anulação do ato de posse.
Afirma que “a Administração do TJDFT, que sucedeu à Admi-
nistração autora do ato que o puniu, passou a valorar, de forma 
diversa do que o fizera a Administração anterior, a questão da 
denúncia anônima e do estudo estatístico”.
Explica que a Comissão Disciplinar havia recomendado sua 
demissão ou anulação de seu ato de nomeação, bem como de 
Érica Vinhadeli Papadopolis e Mariluce Ossipe Senger, sob o 
fundamento de que existiam indícios suficientes de fraude ao 
concurso público.
Afirma que tais indícios se resumiram em denúncias anônimas re-
cebidas pela Polícia Civil e um estudo estatístico realizado por uma 
equipe de servidores do TJDFT, o qual indicava a similitude entre 
o resultado de provas de candidatos investigados pela polícia.
Destaca que o eminente Desembargador João Mariosi assumiu a 
Corregedoria de Justiça em abril de 2006 e, ao analisar os proces-
sos disciplinares, determinou o arquivamento do PAD de Érica, 
Mariluce e, inclusive, o seu.
Assevera, o Impetrante, que o Exmo. Corregedor considerou que 
as provas coligidas eram, nesses casos, “insuficientes para embasar 
a anulação de seu ato de nomeação ou mesmo aplicação da pena 
de demissão do servidor”.
Obtempera, todavia, que tal despacho somente produziu efeitos 
em relação à Érica e à Mariluce, pois, em relação ao seu caso, 
a Presidência do TJDFT já havia editado o ato de anulação da 
portaria de sua nomeação.
Explicita que o Exmo. Corregedor João Mariosi tornou sem 
efeito o arquivamento do PAD, ao argumento de que o ato 
de arquivamento “não tem o condão e o alcance de descons-
tituir o ato expedido pela autoridade competente, de modo 
que dever ser desconsiderada ante a sua prolação posterior 
à edição da Portaria questionada”.
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Defende que tal revogação em nada altera o entendimento da 
Corregedoria, no sentido de que as provas eram insuficientes 
para embasar a anulação de sua nomeação, pois, de acordo com 
o Impetrante, essa invalidação “foi apenas formal, haja vista as 
razões de mérito que a motivaram permanecem incólumes”.
Entende que “se forem utilizados para a revisão do processo do 
impetrante os mesmos critérios que foram utilizados na análise 
dos processos de ÉRICA e de MARILUCI, a conseqüência será 
o reconhecimento da sua inocência.”
Por isso, alega violação ao princípio constitucional da isonomia, 
segundo o qual as pessoas que se encontram na mesma situação 
jurídica têm direito à igualdade de tratamento.
Acrescenta, ainda, como justificativa do pleito revisional, dois 
fatos que, no seu entender, conduziriam à anulação, ab initio, do 
PAD. O primeiro foi o erro incorrido na Portaria de instauração 
do PAD, a qual adotou como justificativa da investigação disci-
plinar a alegação de que o Impetrante estava sendo investigado 
em inquérito policial. Todavia, segundo o Impetrante, ele nunca 
foi investigado em inquérito policial, razão pelo qual entende 
que o ato é nulo por inexistência de motivos. E, o segundo, é a 
impossibilidade de uma denúncia anônima originar um processo 
formal de investigação, conforme remansosa jurisprudência dos 
Tribunais Superiores.
Ao final, requer a concessão da segurança para determinar a 
revisão do processo administrativo disciplinar nº 9.475/2005.
O processo foi instruído com os documentos de fls. 35/192.
As informações foram prestadas às fls. 197/199, juntamente com 
os documentos de fls. 200/938.”

Acrescento que a il. Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 940/952, 
manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem pleiteada.

É o relatório.

VOTOS

Des. Lecir Manoel da Luz (Relator) - Presentes os requisitos 
autorizadores para a impetração, admito o writ.

Conforme o relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por 
José Reginaldo Reis, contra decisão proferida pelo e. Conselho Administrativo 
deste Tribunal, o qual negou provimento ao recurso hierárquico interposto contra 
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a decisão que indeferiu o pedido de revisão do processo administrativo disciplinar 
nº 9.475/2005. 

Referido PAD foi instaurado em desfavor do ora impetrante, Analista 
Judiciário - Execução de Mandados, a fim de apurar suposta prática de ingresso no 
serviço público mediante fraude ao concurso público realizado no ano de 2003.

Ao final de regular tramitação, o Excelentíssimo Presidente da Corte 
à época, Desembargador José Jeronymo de Souza, acolhendo relatório final 
elaborado pela Comissão Disciplinar da Corregedoria, determinou a anulação 
do ato de nomeação do servidor, ora impetrante (fl. 509), o que se concretizou 
mediante a Portaria GPR nº 311, de 20/11/2006.

Nesse descortino, sobreveio, em 26/07/2007, manifestação do e. 
Corregedor de Justiça, Desembargador João Mariosi, reconhecendo a ausência de 
provas contra o recorrente e determinando o arquivamento do feito administrativo 
(fls. 111/116). Contudo, como tal decisão fora proferida posteriormente à anulação 
do ato de nomeação do servidor/impetrante na gestão anterior, a ilustre Autoridade 
tornou sem efeito a decisão de arquivamento do PAD (fls. 120/121).

Alega o impetrante que tal decisão foi revogada em termos formais, 
contudo, as razões de mérito ali expendidas demonstram a mudança do juízo de 
valor da Administração do TJDFT quanto às provas que serviram de substrato 
à penalidade imputada, consistente na perda do cargo público. Entende, assim, 
que se encontra presente o necessário fato novo a embasar o pedido de revisão do 
processo administrativo, nos termos do artigo 174 da Lei 8.112/90.

Com supedâneo em tal assertiva, o impetrante efetivamente 
apresentou pedido de revisão, sobre o qual a d. Presidência da Corte decidiu 
pela inadmissibilidade (fl.158). Inconformado, interpôs recurso ao Conselho 
Administrativo, o qual restou obstado pela d. Presidência sob o fundamento de 
sua inadmissibilidade, ante a ausência de razões de legalidade ou de mérito (fl. 
187).

Contra tal decisão, o requerente impetrou mandado de segurança (MSG 
nº 2007 00 2 001105-3) no qual se concedeu a ordem, para que fosse processado 
o recurso administrativo.

O recurso administrativo hierárquico foi, então, julgado pelo e. Conselho 
Administrativo (fls. 48/50), cuja ementa restou vazada nos seguintes termos, in 
verbis:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO 
DISCIPLINAR. ANULAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. 
FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE REVI-
SÃO ADMINISTRATIVA. AUSêNCIA DE FATOS NOVOS. 
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INADMISSIBILIDADE DO PLEITO. RECURSO ADMINIS-
TRATIVO NÃO PROVIDO.
1 - Não demonstrada de plano à ocorrência de fatos novos, capazes 
de infirmar a decisão que concluiu pela nulidade do ato adminis-
trativo de nomeação do servidor, correta se mostra a decisão que 
deu pela inadmissibilidade do pedido de revisão.
2 - Recurso não provido.”

Contra tal decisão colegiada, o requerente impetra o presente mandado 
de segurança, aduzindo que o não conhecimento do pedido de revisão foi 
equivocado, porquanto é sempre admissível o procedimento revisional sempre 
que surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a 
inocência do punido.

Alega, em síntese, que a forma como a nova Administração do TJDFT 
passou a valorar a prova, especialmente no que pertine à denúncia anônima e ao 
estudo estatístico, dá novo contorno à culpabilidade imputada ao impetrante e, 
por conseguinte, à penalidade imposta, consistente na perda do cargo público, 
implicando em causa justificadora da admissibilidade do pedido revisional.

Sustenta que, tal é a relevância desse novo critério interpretativo 
assumido pela Administração do TJDFT, que duas servidoras, as quais a Comissão 
Disciplinar também havia recomendado demissão ou anulação do ato de nomeação, 
com base nas mesmas provas, tiveram seus procedimentos administrativos 
arquivados, por insuficiência de provas.

Nesse ponto, destaca ofensa ao princípio da isonomia, segundo o qual 
as pessoas que se encontram na mesma situação jurídica têm direito à igualdade 
de tratamento.

Apresenta, ainda, dois fatos que poderiam conduzir à anulação do PAD 
ab initio. O primeiro refere-se à justificativa constante na Portaria de instauração 
do PAD, que afirmou estar o impetrante sendo investigado em inquérito policial. 
Contudo, afirma o impetrante que nunca foi investigado em inquérito policial, 
razão pela qual entende que o ato é nulo por inexistência de motivos. O segundo 
consiste na impossibilidade de uma denúncia anônima originar um processo formal 
de investigação, conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Requer, assim, a concessão da segurança, para se determinar a revisão 
do processo administrativo disciplinar nº 9.475/2005.

É a breve suma dos fatos.
O ponto nodal constante dos presentes autos consiste em verificar se 

o novo enfoque dado pela Administração do TJDFT às provas que serviram de 
base à anulação da portaria de nomeação do impetrante constituem fato novo ou 
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circunstância suscetível de justificar a inocência do punido, ou a inadequação da 
penalidade aplicada, nos estritos termos do artigo 174 da Lei nº 8.112/90.

Creio que assiste razão ao impetrante. 
O referido dispositivo legal dispõe, in verbis:

“Art. 174. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer 
tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou 
circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou 
a inadequação da penalidade aplicada.”

Como bem observou o il. Parquet, os fatos novos ou as circunstâncias 
suscetíveis de justificar a inocência do punido representam, primeiramente, 
os requisitos de admissibilidade da revisão, devendo esta ser negada, apenas, 
quando verificado, de plano, que os fundamentos invocados pelo recorrente são 
absolutamente infundados. E tal ilação sustenta-se no princípio da segurança 
jurídica, a militar não só em favor do Poder Público, como também em relação ao 
Administrado.

Nesse sentido, preleciona Mauro Roberto Gomes de Mattos
1
:

“A segurança das decisões administrativas, apesar de não existir a 
coisa julgada em nosso direito administrativo, é uma garantia de 
liquidez e certeza de determinada situação jurídica, estabilizando-a 
com o esgotamento de todo iter processual administrativo. Toda-
via, esse dogma da estabilidade das decisões administrativas sofre 
uma dose de temperamentos, no caso disciplinar, tendo em vista 
que a satisfação do poder público consiste na busca da justiça, 
onde punições indevidas ou desproporcionais não podem perdurar 
no tempo, pois o espírito da lei é colocar equilíbrio na relação 
jurídica entre o Estado e o hipossuficiente servidor público. Assim, 
não existe a imutabilidade da decisão no campo administrativo 
disciplinar, exatamente para privilegiar a segurança jurídica, 
que consiste na revisão de decisões que não extraíram a melhor 
interpretação para a hipótese decidida.”

Nesse sentido, pois, os fundamentos trazidos pelo impetrante 
mostram-se bastante convincentes, a fim de permitir a admissibilidade da 
revisão pleiteada, senão vejamos: o Excelentíssimo Desembargador João Mariosi, 
il. Corregedor à época, em decisão de fls. 113/116, a qual determinou, em 
princípio, o arquivamento do PAD relativo ao impetrante, assim fundamentou 
seu entendimento, verbis:
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“Cuida o primeiro indício de denúncia anônima recebida pela 
Polícia Civil do Distrito Federal informando que José Reginaldo 
Reis teria comprado o gabarito da prova do concurso para Oficial 
de Justiça do TJDF em 2003, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta 
e cinco mil reais).
Muito embora deva ser averiguada, tal informação deve ser so-
pesada com muita cautela e confrontada com todo um conjunto 
probatório que corrobore seu conteúdo, caso contrário não servirá 
como prova suficiente a embasar medida tão extremada quanto 
à recomendada pela Comissão Disciplinar.
Compulsando os autos, verifica-se que nenhuma das testemunhas 
ouvidas, a despeito de haverem confirmado a existência da fraude, 
disse, explicitamente, que o servidor ingressou no serviço público 
mediante compra antecipada do gabarito da prova do concurso.
Ao contrário, há nos autos a notícia de que ele foi aprovado em 
mais de um vestibular e nas provas para concurso de agente da Po-
lícia Civil, no qual foi reprovado apenas no exame psicotécnico.
Há de ser considerado que uma denúncia anônima pode ser ofere-
cida de má-fé contra qualquer indivíduo inocente, prejudicando-o 
de forma grave e irreversível.
O segundo indício destacado e que deve ser rejeitado é o referente 
ao laudo estatístico, elaborado a pedido da Comissão, que con-
siderou, dentre outros elementos, impossível haver semelhança 
entre os acertos das provas das pessoas supostamente envolvidas 
na fraude.
De acordo com o relatório elaborado pela Comissão Permanente de 
Processo Disciplinar, José Reginaldo “teve as respostas de sua prova 
bastante semelhantes com a de outros servidores, o que fez com 
que seu nome figurasse na Análise de Cluster, efetuada no âmbito 
da Abordagem Matemática/Estatística do Problema, fl. 738 dos 
autos”.
O cálculo de probabilidades elaborado pela Comissão considerou 
o evento como um sorteio, no qual as cinco alternativas de cada 
uma das cinqüenta questões objetivas seriam escolhidas de modo 
aleatório fortuito, ocasional.
Em uma prova de concurso, no entanto, a escolha é norteada 
para a busca do item correto, e não aleatoriamente, partindo-se 
do pressuposto de que o candidato se preparou para participar 
do certame.
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Não pode, portanto, ser dado caráter absoluto ao laudo da Co-
missão Disciplinar.
(...).
Para a aplicação de medida tão grave quanto à proposta contra o 
servidor, faz-se imperiosa a presença, no mínimo, de fortes indícios 
a demonstrar a prática ilícita que se lhe aponta.
E, como se extrai dos autos, não existem provas suficientes para 
embasar a anulação de seu ato de nomeação ou mesmo a aplicação 
da pena de demissão ao servidor”.

Embora tal decisão tenha sido posteriormente revogada (fls. 120/121), 
ante a sua prolação posterior à edição da Portaria que anulou o ato de nomeação 
do impetrante, verifica-se que, no caso, a tramitação célere do PAD militou em 
desfavor do servidor, haja vista o arquivamento dos PAD’s de duas outras servidoras 
as quais a Comissão Disciplinar havia recomendado, igualmente, demissão ou 
anulação da portaria de nomeação, com base nos mesmos indícios, em especial a 
denúncia anônima e o estudo estatístico.

Dentro desse quadrante, destaco a decisão prolatada pelo Excelentíssimo 
Presidente da Corte, e. Desembargador Lécio Resende, em relação a uma das 
servidoras citadas, Érica Vinhadeli Papadópolis, verbis:

“Resumidamente, imputou-se a servidora a aquisição anteci-
pada do gabarito do concurso do TJDFT realizado em junho 
de 2003, dando causa à fraude que teria contaminado sua 
aprovação e posse.
In casu, não se debate a violação dos princípios do contraditório, 
da ampla defesa e do devido processo legal, vindo a defesa da 
requerida calcada na insuficiência de provas a embasar a anulação 
da investidura sugerida pela Comissão do Processo Disciplinar.
Após analisar com acurado zelo a questão posta em julgamento, 
sobretudo a prova produzida nos autos da sindicância adminis-
trativa, constatei que inexiste nos autos prova inequívoca capaz 
de conduzir à conclusão de que a servidora investigada tivesse 
fraudado o concurso de 2003 do TJDFT.
Primeiramente, no que concerne à prova testemunhal produzi-
da, tem-se, na hipótese, que nenhuma das testemunhas ouvidas 
afirmou que a requerida teria comprado o gabarito do concurso 
antecipadamente à prova. Ao contrário, afirmaram que não tive-
ram conhecimento do seu envolvimento na fraude.
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A denúncia anônima oferecida à Polícia Civil tampouco forne-
ceu detalhes suficientes para implicar a servidora no esquema 
de fraude de concursos, não passando de mera suposição e, no 
campo das suposições, poderia-se também classificar a denúncia 
como ato de má-fé.
A análise estatística realizada por este Tribunal, por sua vez, 
não obstante inexistirem dúvidas a respeito de sua seriedade 
e da capacidade técnica da comissão que a elaborou, nunca se 
propôs a servir de elemento probatório suficiente, por si só, para 
embasar a afirmação de que a servidora comprou o gabarito da 
prova antes de sua aplicação. Apenas serviu para afirmar que, no 
campo das estatísticas, a ocorrência de provas idênticas entre os 
aprovados no concurso era muito mais rara que acertar sozinho 
na megasena. Portanto, não descartou totalmente a ocorrência 
de uma coincidência, quanto mais uma coincidência parcial. 
Demais disso, como argumentou o ilustre Desembargador Cor-
regedor, em uma prova de concurso a escolha do item correto 
não é aleatória, e sim direcionada à busca da resposta correta. 
Por fim, concordo com a defesa da requerida no que tange à 
possibilidade do estudo ter sido limitado pela escolha de um 
universo pouco abrangente, qual seja, apenas os gabaritos dos 
aprovados do concurso de 2003.
Por outro lado, a servidora não se amolda ao modus operandi ado-
tado pela quadrilha, porquanto não realizou empréstimo bancário, 
após a sua posse, conforme foi informado pelo próprio relatório 
final da Comissão Disciplinar (fl. 981).
Pesa também em favor da servidora o fato de que o seu nome 
não foi mencionado em nenhuma escuta telefônica nem em 
depoimentos constantes dos autos. Tampouco figura no rol dos 
indiciados relacionados no relatório final do Inquérito Policial 
026/2005 - DECO (fls. 136/160 e 299/305).
Por tudo isso, ao contrário do entendimento esposado pela douta 
comissão do Processo Disciplinar, não encontrei nas provas produ-
zidas, sejam as testemunhais, sejam as documentais, arrimo capaz 
de levar à conclusão de que a servidora tenha se valido de fraude 
para integrar-se aos quadros deste Tribunal de Justiça. 
Portanto, a despeito do relatório da Comissão do Processo Dis-
ciplinar, vislumbro apenas indícios de que a investigada tenha 
logrado aprovação fraudulenta em concurso. Contudo, indícios 
não são provas, pois residem no campo do “quase” (quase certeza), 
enquanto que a prova é sinônimo de certeza.
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Não se está aqui afirmando a inocência da requerida, entrementes 
entendo ser temeroso o apenamento com base exclusivamente 
nas provas produzidas na sindicância administrativa.
Acredito que, em casos como este, é imprescindível uma certeza 
absoluta, fundada em dados objetivos, indiscutíveis, de caráter 
geral, que comprovassem a prática do ilícito e demonstrassem 
inequivocamente que a atuação da servidora tivesse destoado 
das pautas morais básicas, violando os deveres da retidão e de 
lealdade ao interesse público.
O déficit probatório, como não poderia deixar de ser, há de recair 
em benefício da ora requerida.
À vista destas singelas considerações, reconhecendo nestes autos 
a manifesta insuficiência de provas a ensejar o apenamento da 
servidora, desacolho o relatório da douta Comissão do Processo 
Disciplinar e JULGO IMPROCEDENTE O PROCEDIMEN-
TO ADMINISTRATIVO INSTAURADO CONTRA A 
REQUERIDA.” (Fls. 829/831).

Frise-se, por oportuno, que não tem assento, nessa via processual, 
o reexame de provas, mas sim a verificação da existência dos pressupostos de 
admissibilidade da revisão, os quais se materializam tanto no novo enfoque dado 
pela Administração do Tribunal às provas que subsidiaram o apenamento do 
impetrante, quanto à necessidade de se preservar o princípio da segurança jurídica, 
que exige da Administração decisões justas, do ponto de vista da verdade real, bem 
como o princípio da impessoalidade, haja vista, em princípio, a idêntica situação 
jurídica do impetrante e das duas servidoras citadas na inicial, que permaneceram 
em seus cargos mediante o arquivamento de seus PADs.

Outrossim, não se está a afirmar que o impetrante é inocente, mas apenas 
que a nova interpretação é, insofismavelmente, fundamento apto a possibilitar a revisão 
do processo disciplinar, constituindo-se em fato novo ou circunstância suscetível de 
justificar a inocência do punido, nos termos do artigo 174 da Lei nº 8.112/90.

O julgamento de mérito, pois, caberá ao e. Conselho Administrativo, 
que apreciará soberanamente os fundamentos aduzidos pelo requerente, ora 
impetrante, aplicando o direito à espécie.

De outra parte, assevera o impetrante existir mais duas justificativas 
a ensejar a instauração da revisão do processo disciplinar: a primeira refere-se à 
nulidade da Portaria de instauração do PAD, que considerou como um dos motivos 
o fato do impetrante ter sido investigado pela Polícia Civil, o que não corresponde 
à verdade, e a segunda, a impossibilidade da denúncia anônima não poder originar 
um processo disciplinar formal. 
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Contudo, tais questões não se constituem como fatos novos ou 
circunstâncias suscetíveis de demonstrar a inocência do punido, vez que já 
debatidas nos autos do processo administrativo disciplinar, conforme se verifica 
às fls. 442/450.

Pelos motivos expostos, CONCEDO A ORDEM requerida, a fim de 
determinar a instauração da revisão do processo administrativo disciplinar do 
impetrante no âmbito do Conselho Administrativo do e. TJDFT.

É como voto.

Des. Cruz Macedo (Vogal) - Pedi vista dos autos, na sessão de 
10/06/2008, para melhor exame da presente impetração, por meio da qual busca o 
servidor impetrante seja processado pelo egrégio Conselho Administrativo o pedido 
de revisão do Processo Administrativo Disciplinar nº 9.475/2005, que resultou na 
anulação de sua nomeação para o cargo de Analista Judiciário - Área Execução de 
Mandados, tendo em vista a apuração de fraude na realização do concurso público 
para provimento de cargos deste Tribunal de Justiça no ano de 2003. 

Examinada a matéria, não tenho dúvidas em alinhar-me ao entendimento 
esposado pelo eminente Desembargador Relator, embora de minha lavra a decisão 
proferida no Conselho Administrativo no sentido de não conhecer do pedido 
revisional.

É que, de fato, melhor apreciando os multifários aspectos concorrentes 
na espécie, restam configuradas “circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência 
do punido”, conforme define o Art. 174 da Lei nº 8.112/90 como requisito de 
admissibilidade do pedido de revisão do processo disciplinar, que não se sujeita a 
preclusão e pode até mesmo ser deduzido de ofício.

A despeito da superveniência de manifestação do então Corregedor 
deste Tribunal pelo arquivamento do procedimento, por insuficiência de provas 
hábeis à sanção imposta ao servidor, sobretudo porque oportunamente revogada 
(fl. 120), e sem embargo do que pude consignar no bojo do PAD 9.475/2005, 
no sentido de que “as responsabilidades administrativa, civil e penal do servidor 
devem ser examinadas individualizadamente”, o certo é que sobrevieram elementos 
outros e posteriores, plasmados em pronunciamentos lavrados no âmbito deste 
egrégio Órgão Especial e do Conselho Administrativo desta Corte em relação 
a processos administrativos que guardam íntima similitude com aquele em que 
figura o impetrante como interessado, que tornam imperioso, nesta oportunidade, 
o reconhecimento de circunstância hábil ao enfrentamento da questão sujeita ao 
pedido revisional.

À luz das garantias conferidas aos administrados face à Lei nº 9.784/99 
(no caso, enfocando disposição de alcance idêntico ao do Art. 174 da Lei nº 
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8.112/90), segundo a lição sobranceira do consagrado professor Celso Antônio 
Bandeira de Mello, “além dos recursos, quando em pauta processos administrativos de 
que resultaram sanções, cabe, ainda o instituto da revisão, ‘que poderá ocorrer a qualquer 
tempo, a pedido ou de ofício’, se ‘surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes 
suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada’ (art. 65), inadmitindo-se 
agravamento da sanção nos processos de revisão (parágrafo único)” (MELLO, Celso 
Antônio Bandeira de Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 511)

Na hipótese específica, está-se diante de episódio que mereceu por parte 
das instituições constituídas no âmbito do Distrito Federal esforço invulgar no 
sentido de desbaratar a quadrilha que fraudou parte do concurso público realizado 
por este Tribunal de Justiça em 2003, notadamente a Polícia Civil, que esmiuçou 
a ação criminosa em inquérito por demais elucidativo.

Por isso mesmo, e tendo em vista a quantidade de pessoas implicadas 
em tais acontecimentos, a partir da utilização dos mais variados métodos de 
investigação, cumpre ao Administrador o inarredável dever de acautelar-se quanto 
à individualização de condutas para a aplicação das sanções cabíveis, daí por que 
a revisão dos processos administrativos decorrentes desses fatos pode constituir-se 
em importante instrumento de confirmação das responsabilizações imputadas ou 
de reparação de eventuais injustiças, em nome da verdade substancial que se há 
de perseguir na espécie.

É que, pelo princípio da verdade material que deve ser observado em 
todos os procedimentos administrativos, conforme o escólio de Celso Antônio 
Bandeira de Mello, “a Administração, ao invés de ficar restrita ao que as partes 
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente a verdade, com 
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado” (ob. cit., p. 494).

Ora, compulsando os autos, percebe-se com nitidez que a solução 
administrativa conferida às servidoras ÉRICA VINHADELI PAPADOPOLIS 
(PAD 11.588/2005) e MARILUCI OSSIPE SENGER (PAD 11.590/2005) é 
distinta daquela que se reservou ao impetrante, malgrado os três casos se insiram 
em molduras fáticas que, conforme já esposado, guardam entre si íntima e máxima 
similitude, o que ao menos recomenda proceder-se à reapreciação dos elementos 
com os quais busca o servidor reverter à anulação de seu ato de nomeação, na via 
administrativa própria.

É importante ressaltar que, na esteira do posicionamento adotado pelo 
eminente Relator, que a hipótese não implica reconhecer de pronto a inocência 
do servidor em relação aos fatos criminosos que lhe foram imputados no âmbito 
administrativo, mas apenas e tão-somente admitir-se o processamento do pedido 
de revisão que intentara nos autos do referido procedimento (PAD 9.475/2005), 
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para que o egrégio Conselho Administrativo promova ulterior julgamento 
meritório.

DISPOSITIVO
Fundado nessas razões, acompanho a dicção alvitrada pelo eminente 

Desembargador Relator para CONCEDER a segurança a fim de determinar o 
regular processamento do pedido de revisão formulado pelo impetrante nos 
autos do PAD 9.475/2005, o qual deverá ser distribuído ao egrégio Conselho 
Administrativo, nos termos do Artigo 297 do RITJDFT.

É o voto.

Des. Mario Machado (Vogal) - Senhor presidente, o eminente 
desembargador Cruz Macedo noticia a existência de novo fundamento. É 
bem verdade que ele é posterior. De qualquer sorte, como se cuida de revisão 
administrativa, entendo que o fato deva ser considerado para efeito de que se 
persiga a solução mais justa em termos administrativos.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Desa. Carmelita Brasil (Vogal) - Senhor Presidente, acompanho o 
eminente Relator.

Des. Waldir Leôncio Júnior (Vogal) - Acompanho o eminente 
Relator.

Desa. Sandra De Santis (Vogal) - Senhor Presidente, acompanho 
o eminente Relator porque não pode haver duas situações homogêneas com 
resultados diferentes.

Desa. Ana Maria Duarte Amarante (Vogal) - Senhor Presidente, 
acompanho o eminente Relator.

Des. Mário-Zam Belmiro (Vogal) - Senhor Presidente, acompanho o 
eminente Relator.

Des. Angelo Passareli (Vogal) - Senhor Presidente, acompanho o 
eminente Relator.

Des. Romão C. Oliveira (Vogal) - Senhor Presidente, ressalvo o meu 
ponto de vista pessoal e acompanho o eminente Relator.
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Des. Dácio Vieira (Vogal) - Senhor Presidente, a Desembargadora 
Sandra De Santis bem esclareceu a situação presente. Situações homogêneas não 
devem ter soluções divergentes. Acompanho o eminente Relator.

Des. Edson Alfredo Smaniotto (Vogal) - Senhor Presidente, a 
interpretação que se dá ao fundamento do pedido revisional, na verdade, não 
se confunde com fato novo que se exige na revisão criminal, na própria ação 
rescisória, no âmbito judicial.

Na esfera administrativa, o art. 174 da Lei nº 8.112/90 propõe como 
fundamento do pedido revisional administrativo “circunstâncias susceptíveis 
de justificar a inocência do punido”. Então, quer me parecer que aqui não seria 
apenas fato da vida, uma questão fática, mas também uma questão jurídica que 
torne a posição do administrado mais favorável. Portanto, não temos, na área 
administrativa, aquele rigor que se exige na revisão criminal ou na ação rescisória 
civil.

Des. Waldir Leôncio Júnior (Vogal) - Senhor Presidente, gostaria 
de fazer uma declaração de voto. Tem-se um servidor que estava em atividade. 
A Presidência resolveu aceitá-lo, e o Corregedor houve por bem arquivar o 
procedimento. Depois ocorreu um contratempo e com isso houve dúvidas se 
deveria ou não permanecer o servidor no exercício do seu cargo, até que se decidiu 
tornar sem efeito a sua nomeação em virtude de eventual envolvimento por fraude 
ao concurso. O que pretende o impetrante? Pretende simplesmente que se abra 
um procedimento para que tenha oportunidade de provar que não se envolveu 
naquilo. Simplesmente isso.

Parece-me que não há nada, nenhum contexto novo, não se trata de 
prova nova, trata-se de situação completamente diferente dos servidores demitidos 
em razão da fraude cujos mandados de segurança foram denegados e, por isso, que 
eu, mesmo sem me alongar, acompanhei o eminente Relator.

Era esse o esclarecimento que gostaria de fazer.

Des. Angelo Passareli (Vogal) - Senhor Presidente, gostaria de retificar 
o meu voto, Excelência.

Não tenho mais, depois dos debates feitos e surpreendidos pelo 
recomeço da votação, não havia compreendido o seu alcance no momento e 
nem sabia quantas pessoas faltavam votar. Não tenho como entender que duas 
decisões posteriores da Administração sejam fatos novos que permitam, em 
sede de mandado de segurança, reabrir aquilo que administrativamente já foi 
resolvido.
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Peço desculpa por ter proferido o meu voto, porque também foi naquele 
contexto em que o Desembargador Romão disse, desconhecia-se sequer até 
onde chegaria o quorum devido ao recomeço do julgamento. Mas, se da análise 
administrativa de dois novos casos for compreendido, for aceito em um mandado 
de segurança para permitir que se reanalise o que já foi analisado, creio que este 
não é o caminho da lei referida nos arts. 174/176.

Então, Senhor Presidente, quero retificar o meu voto no sentido de 
denegar a segurança, eis que não se fazem presentes os pressupostos da existência 
de um fato novo que autorize reabrir um procedimento administrativo que já foi 
realizado.

Des. Edson Alfredo Smaniotto (Vogal) - Desembargador Angelo 
Passareli, permita-me:

A legislação, a Lei nº 8.112, não fala em fato novo, fala em circunstâncias 
ou elementos novos, não o fato da vida, mas em questão jurídica.

Des. Cruz Macedo (Vogal) - Estou com o artigo em mãos, que tem o 
seguinte teor:

“Art. 174. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer 
tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou 
circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou 
a inadequação da penalidade aplicada.”

Gostaria apenas de esclarecer ao eminente Desembargador Angelo 
Passareli que quando este Tribunal se pronunciou sobre o processo administrativo 
não existiam essas decisões. Então, vieram elementos novos em que a Administração 
deu um novo enfoque a essa situação.

Na verdade, o que o Tribunal está permitindo é a reabertura de processo 
administrativo para que o impetrante traga as suas alegações, demonstre a situação 
idêntica porque, na realidade, naquela ocasião se existissem essas decisões, o 
Tribunal teria admitido a revisão.

Des. Angelo Passareli (Vogal) - Os esclarecimentos que foram trazidos, 
Excelência, reforçam o meu entendimento. Veja só, à medida em que se avançar 
em entendimento de outros casos concretos se reabre, através de um mandado de 
segurança, o reexame daquilo que já foi feito. Creio que é uma situação de insegurança, 
que não é essa a finalidade da revisão. Ainda que fale de elementos, circunstâncias e 
fatos, não seriam os paradigmas de outros casos que habilitariam a revisão.
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Então, Excelência, tudo o que foi exposto reafirma o meu entendimento 
de que decisões administrativas posteriores não podem servir como elementos 
novos para tornar-se a apreciar aquilo que já o fora administrativamente.

Não excluo a possibilidade de que seja na ação mandamental, seja na 
ação de conhecimento, na seara judiciária fosse trazido. Não é isso que estou 
dizendo. Estou dizendo que as novas decisões administrativas não são suporte 
dentro desta norma que foi lida pelo Desembargador Cruz Macedo, que me fez 
essa gentileza, que se reabra um julgamento que já foi encerrado.

São essas as considerações que gostaria que ficassem constando para 
retificar, para denegar a segurança, porque a concessão, no meu entendimento, 
data maxima venia dos completos esclarecimentos que foram prestados, significa 
insegurança jurídica.

Des. Romão C. Oliveira (Vogal) - Senhor Presidente, peço a palavra 
para dizer que havia votado com ressalva porque, em princípio, na qualidade de 
aprendiz, esperaria que estivesse errado - apenas o espírito ditando o contrário. 
Mas agora, que não ficarei isolado, com a idéia de ranzinza do Tribunal, vou 
fazer coro com o eminente Desembargador Angelo Passareli e também denegar a 
segurança, curvando-me aos ditames dos arts. 174/176 do Estatuto.

Também denego a segurança.

Des. Edson Alfredo Smaniotto (Vogal) - Senhor Presidente, 
acompanho o eminente Relator, pedindo vênia.

DECISÃO

Concedeu-se a ordem nos termos do voto do Relator, por maioria.

Notas

1
  MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. Lei 8.112/90 Interpretada e Comentada - Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos da União. 3ª Ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2006, p. 1153.

——— • ———
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RECLAMAÇÃO Nº 2007002012300-0

Reclamante - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Reclamado - Juiz de Direito da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsito de 
Sobradinho/DF
Relator - Des. Romão C. Oliveira
Segunda Turma Criminal

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ART. 303 DA LEI 
Nº 9.503/90. DESINTERESSE NA REPRESENTAÇÃO CRI-
MINAL MANIFESTADO POR CURADORA. EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO 
DO TERMO CIRCUNSTANCIADO EM RAZÃO DO FA-
LECIMENTO DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO. RECURSO 
MINISTERIAL DESPROVIDO.
Se a curadora da vítima manifestou desinteresse na representação 
criminal e sobreveio decreto de extinção da punibilidade, que 
transitou em julgado, não pode ser acolhido o pleito de desarqui-
vamento do termo circunstanciado, formulado após o decurso do 
prazo decadencial do direito de representação.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma Criminal do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios Romão C. Oliveira - Relator, Roberval 
Casemiro Belinati e Silvanio Barbosa dos Santos - Vogais, sob a presidência do 
segundo, em negar provimento ao recurso, à unanimidade, de acordo com a ata 
do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 14 de agosto de 2008.

RELATÓRIO

Senhor Presidente, o Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios aforou a presente reclamação, em face de decisão exarada pelo MM. 
Juiz de Direito da Vara Criminal e dos Delitos de Trânsito de da Circunscrição 
Judiciária de Sobradinho, que negou pedido de desarquivamento de Termo 
Circunstanciado.
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Diz que ante a notícia relatada pela autoridade policial no termo 
circunstanciado evidenciou-se a princípio a ocorrência do crime de lesão corporal 
culposa decorrente de acidente de trânsito, prevista no art. 303 do CTB. A 
representante legal da vítima e sua curadora manifestou-se pela não persecução 
penal, havendo o Dr. Juiz declarado extinta a punibilidade, nos termos do art. 
107, IV do Código Penal. Todavia, noticiado o óbito de P.S.B. foi formulado 
pedido de desarquivamento de Termo Circunstanciado, sobrevindo a decisão ora 
hostilizada. 

Sustenta o Ministério Público que a decisão mostra-se equivocada, 
eis que ao decidir pela extinção do feito o Dr. Juiz o fizera pelo crime de lesões 
corporais culposas, sendo certo que a morte da vítima deu-se no mesmo nexo de 
causalidade, havendo informações de que a vítima veio a óbito em decorrência 
das lesões sofridas pelo veículo atropelador. 

O pedido de liminar restou indeferido, conforme decisão de fls. 23/26.
O MM. Juiz prestou informações às fls. 32/33. 
Resposta às fls. 35/40, pugnando pelo não provimento da presente 

reclamação.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento e 

improvimento da reclamação. 
É o relatório.

VOTOS

Des. Romão C. Oliveira (Relator) - Senhor Presidente, a decisão 
hostilizada encontra-se assim vazada.

 “Cuida-se de Termo Circunstanciado, que noticiou, em tese, crime 
de lesões corporais culposas, na condução de veículo de transporte de 
passageiros (303 da Lei 9.503/97), cometido contra P.S.B., imputado 
a G.P.L., devidamente qualificado nos autos.
Realizada audiência preliminar, a curadora da vítima, nomeada para 
o ato, M.C.S.B., manifestou desinteresse na representação criminal do 
autor do fato. O Ministério Público oficiou pelo arquivamento do feito, 
tendo este Juízo declarado extinta a punibilidade do agente, bem como 
determinado o arquivamento, nos termos do art. 88 da Lei 9.099/95 
c/c art. 107, IV, do Código Penal (fl. 32).
Passados quase nove meses da data do fato, a irmã da vítima, outrora 
nomeada curadora em audiência, informou que a vítima falecera em 
virtude das lesões sofridas no acidente de trânsito, requerendo o desar-
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quivamento dos autos e que o Ministério Público tome as providências 
competentes.
É o breve relatório. DECIDO. 
O art. 24 do Código de Processo Penal dispõe que, nos crimes de ação 
pública, esta será promovida pelo Ministério Público, mas dependerá, 
quando a lei o exigir, de representação do ofendido. O art. 88 da Lei 
9.099/95 especifica que dependerá de representação a ação penal 
relativa aos crimes de lesões corporais leves e culposas (de qualquer 
natureza), sendo que o prazo para a representação é de seis meses a 
contar da data que se toma conhecimento da autoria do fato criminoso 
(art. 38 CPP).
Naquela oportunidade, em vista da situação fática existente (lesões 
corporais de natureza grave), a curadora da vítima, renunciou ao 
direito de representação, tendo decorrido mais de oito meses desde o 
ocorrido (13/1/2007). Constata-se que não há mais como o autor do 
fato ser responsabilizado por este episódio, em razão da decadência 
(que na época era possível), eis que o feito já fora extinto bem como 
arquivado, não havendo em se falar em revisão pro sociedade, apesar 
da nova situação jurídica que se apresenta.
Ante o exposto, indefiro o pedido formulado. (...)”

Como se vê, o termo circunstanciado narrou a ocorrência, em tese, do 
crime previsto no art. 303 da Lei nº 9.503/97. Em audiência preliminar, a curadora 
da vítima, nomeada para o ato, manifestou desinteresse na representação criminal 
e sobreveio decreto de extinção da punibilidade, que transitou em julgado.

O pedido de desarquivamento dos autos (fl. 18) veio a lume quando já 
havia decorrido o prazo decadencial do direito de representação, o que constitui 
obstáculo intransponível para a reabertura do procedimento judicial. 

Ademais, encerrada a persecução penal com a extinção da punibilidade, 
eventual desarquivamento do termo circunstanciado importaria em revisão pro 
societate, o que é vedado pela lei pátria. Em hipóteses que tais, há de prevalecer 
a segurança jurídica decorrente do trânsito em julgado da sentença, conforme 
destacou a douta Procuradoria de Justiça no parecer de fls. 45/50, que, com a devida 
licença, passa a integrar este voto. Transcrevo, pois, em parte, os fundamentos da 
manifestação ministerial, expressis verbis:

“Em face da não representação - cabível até seis meses a contar da data 
que se toma conhecimento da autoria do fato criminoso, na dicção do 
artigo 38 do Código de Processo Penal - o Ministério Público propôs o 
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arquivamento do feito em relação ao artigo 303 do Código de Trânsito 
Brasileiro, no qual o delito foi tipificado, razão pela qual o Magistrado 
a quo proferiu decisão declarando extinta a punibilidade do fato, bem 
como determinando o arquivamento do feito, com fundamento no 
artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c o artigo 88 da Lei 9099/95, 
conforme salientado pelo MM. Magistrado a quo à folha 20:
(...)
Depreende, pois, que as condições de procedibilidade para a promoção 
do arquivamento do Termo Circunstanciado estavam na conformidade 
da Lei nº 9.099/90, consoante se vê do artigo 72 e seguintes.
Em assim sendo, não pode neste momento, após a renúncia ao direito 
de representação e decorridos mais de 06 (seis) meses da ocorrência 
do fato, requerer o Parquet o desarquivamento do feito, em razão da 
morte da vítima. A segurança jurídica do julgado, operada pelo trânsito 
em julgado deve ser respeitada.
A respeito do trânsito em julgado na esfera penal, a jurisprudência 
do E. TJDFT:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEÇÃO DE COI-
SA JULGADA. CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
MILITAR. INSTAURAÇÃO PARALELA DE INQUÉRITOS 
NA JUSTIÇA COMUM E NA JUSTIÇA MILITAR. ARQUI-
VAMENTO DO FEITO NA ESFERA DA JUSTIÇA COMUM. 
COISA JULGADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NE 
BIS IN IDEM. 1. Em se tratando de direito processual penal, o conceito 
de coisa julgada deve ser ampliado. Os princípios do favor rei e do favor 
libertatis imperam sobre o rigor técnico, prevalecendo, da mesma forma, 
o princípio do ne bis in idem. Assim, se o fato delituoso já foi objeto de 
persecução penal, ainda que perante juiz absolutamente incompetente, 
deve-se reconhecer a coisa julgada, impedindo que o mesmo fato seja 
objeto de outra ação penal. 2. Recurso em Sentido Estrito improvido.
(20050111169803, Relator ARNOLDO CAMANHO, 1ª Turma 
Criminal, julgado em 26/04/2007, DJ 27/06/2007, p. 77)

A doutrina, assim se manifesta:

“Como já se viu, a coisa julgada exerce o papel de sanatória geral 
dos atos nulos, e até dos inexistentes praticados no processo antes 
da sentença; só mediante revisão criminal ou habeas corpus poderá 
ser argüida a nulidade ou a inexistência de atos processuais, cobertos 
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pela coisa julgada material (CPP, art. 621, I). Não haverá, assim, a 
possibilidade de desconstituir a coisa julgada que tenha favorecido o 
réu. Mas, em se tratando de sentença inexistente (proferida por juiz 
constitucionalmente incompetente em contraste com o art. 5º, LIII, 
CF), esta simplesmente não transitaria em julgado, sendo nenhuma 
sua eficácia. Poderia o vício ser declarado pro societate, formulando 
a acusação nova pretensão punitiva e, na argüição de coisa julgada 
(art. 95, V, e 110, CPP) argumentar com a não ocorrência desta, por 
ser a sentença inexistente? Não. Em se tratando de processo penal, o 
rigor técnico da ciência processual há de ceder perante os princípios 
maiores do favor rei e do favor libertatis. E o dogma do ne bis in 
idem deverá prevalecer, impedindo nova persecução penal a respeito 
de fato delituoso que foi objeto de outra ação penal.” (ADA PELLE-
GRINI GRINOVER, in As Nulidades no Processo Penal, 5ª Edição, 
pág. 46/47).”
Ante o exposto, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e 
dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF deve ser mantida.” (fls. 
48/50)

Isto posto, nego provimento à reclamação. 
E é o voto.

Des. Roberval Casemiro Belinati (Presidente e Vogal) - Com o 
Relator.

Des. Silvânio Barbosa dos Santos (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Negou-se provimento. Unânime.

——— • ———
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REMESSA DE OFÍCIO Nº 2001011059773-5

Autores - Maria José Conceição e outros
Réus - Federação Brasiliense de Futebol e outros
Relator - Des. Nívio Geraldo Gonçalves
Primeira Turma Cível

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPU-
LAR. ALTERAÇÃO URBANÍSTICA PROMOVIDA PELA 
LEI DISTRITAL Nº 781/94. VENDA DO ESTÁDIO “PELE-
ZÃO” PELA FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL. 
ENTIDADE SUBVENCIONADA PELOS COFRES PÚBLI-
COS. AUMENTO DO POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO 
IMÓVEL. AUSêNCIA DE RESSARCIMENTO AO DISTRITO 
FEDERAL DO BENEFÍCIO AUFERIDO. COMPETêNCIA. 
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. ABANDONO DA 
CAUSA POR UM DOS AUTORES. EXTINÇÃO DO PRO-
CESSO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 
COM TODOS OS RESPONSÁVEIS PELO ATO OU PELA 
OMISSÃO. DESNECESSIDADE. VALIDADE DO CONTRA-
TO CONDICIONADA À REGULAMENTAÇÃO DA LEI. 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DIPLOMA LEGISLA-
TIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DO 
NEGÓCIO. CAUSA DE PEDIR. ILEGALIDADE E LESIVI-
DADE. POSSIBILIDADE JURÍDICA E INTERESSE DE AGIR 
PRESENTES. SENTENÇA CASSADA.
I - Em que pese a Federação Brasiliense de Futebol tenha constru-
ído o estádio “Pelezão” com recursos provenientes do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social, da participação em concursos 
de prognósticos e do repasse de verba do Ministério da Educação 
e da Caixa Econômica Federal, os fatos alegados não envolvem 
prejuízo direto à União, mas sim aos cofres do Distrito Federal, 
uma vez que o ato jurídico ilegal e lesivo que se quer declarar 
nulo diz respeito à ausência de ressarcimento, ao Tesouro do DF, 
do benefício auferido com o aumento do potencial de utilização 
proporcionado pela mudança da destinação do imóvel, motivo 
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pelo qual se firma a competência da Justiça Comum do Distrito 
Federal para processar e julgar a presente ação popular, mais 
especificamente da Vara da Fazenda Pública do DF, a teor do 
disposto no artigo 27, alínea “b”, da Lei de Organização Judiciária 
do Distrito Federal.
II - O § 1º do art. 267 do Código de Processo Civil dispõe, 
claramente, que o processo deverá será extinto quando a parte, 
intimada pessoalmente, não supre a sua falta em 48 (quarenta e 
oito) horas. Sendo mais de um autor, dá-se a extinção apenas em 
relação a quem incorreu no abandono.
III - Em sede de ação popular, há litisconsórcio passivo necessário 
com todos os responsáveis pelo ato ou pela omissão lesivos, bem 
assim com os beneficiários do negócio, pois, a teor do disposto no 
artigo 11 da LAP, em sendo julgado procedente o pedido, deverão 
ser eles condenados ao pagamento de perdas e danos.
IV - É juridicamente possível o pedido de declaração de nulidade 
de negócio jurídico lesivo ao Erário, ainda que sejam as rés pessoas 
jurídicas submetidas a regime de direito privado, sedo certo que a 
Constituição Federal autoriza qualquer cidadão utilizar-se da ação 
popular como instrumento útil para a preservação do patrimônio 
público e perfazendo-se notório o interesse de agir em casos tais.
V - Consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior 
Tribunal de Justiça, o “prazo para propositura de ação popular é 
de cinco anos e tem início após a publicidade do ato lesivo ao 
patrimônio público” (REsp 693.959/DF), o que, no caso da trans-
ferência do domínio de bens imóveis, somente se opera, no direito 
pátrio, mediante a transcrição do registro em cartório.
VI - Remessa de ofício provida para cassar a sentença e determinar 
o retorno dos autos à instância de origem.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 1ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Nívio Geraldo Gonçalves - Relator, 
Flavio Rostirola - Vogal, Vera Andrighi - Vogal, sob a presidência da Senhora 
Desembargadora Vera Andrighi em proferir a seguinte decisão: conhecer e dar 
provimento para cassar a sentença, unânime, de acordo com a ata do julgamento 
e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 11 de junho de 2008.



348 R. Dout. Jurisp., Brasília, (88): 25-375, set./dez. 2008

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

RELATÓRIO

Trata-se de ação popular, ajuizada por MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO 
(MANINHA) e ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA (CAFU), inicialmente proposta 
em desfavor da FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEBOL, em que 
pretenderam os autores a declaração de inaplicabilidade da Lei Distrital nº 781/94, 
sob as teses de ilegalidade e de inconstitucionalidade, objetivando, em caráter 
liminar, a suspensão da transação relativa à venda do Lote “C” do SCEES, Zona 
Urbana I, do Guará - DF, ao argumento de que o aludido negócio causou grave 
prejuízo ao erário.

Alegaram os autores que, na data de 14/05/1964, a Federação Esportiva 
de Brasília, que depois veio a tornar-se a FEDERAÇÃO METROPOLITANA 
DE FUTEBOL, intentou a compra do Lote “C” do Setor de Clubes Esportivos 
e Estádios Sul, com área de 62.500m², por preço inicialmente ajustado em Cr$ 
6.250.000,00 (seis milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), tendo a venda 
sido autorizada pela Diretoria da NOVACAP - Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital, em sua 396ª sessão, mediante pagamento de 10% (dez por cento) 
à vista, 10% (dez por cento) após 30 (trinta) dias e o restante em 50 (cinqüenta) 
prestações mensais, no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) cada uma, 
perfazendo o preço total a importância simbólica de aproximadamente 150 (cento 
e cinqüenta) salários mínimos, considerando-se que o valor do salário mínimo, à 
época, era de Cr$ 42.000,00 (quarenta e dois mil cruzeiros).

Asseveraram que a ré iniciou a construção de um estádio, ao arrecadar 
dinheiro com a venda de cadeiras numeradas, efetuando, todavia, apenas o primeiro 
pagamento de 10% (dez por cento), motivo pelo qual foi notificada diversas 
vezes para recolher o restante aos cofres públicos, sendo que, em 13/04/1970, a 
demandada requereu à NOVACAP a elaboração de um contrato de compra e 
venda, o que restou condicionado ao pagamento do débito em atraso, acrescido 
de juros e de correção monetária.

Aduziram que, apesar disso, a requerida permaneceu inerte, razão pela 
qual o preço do imóvel foi novamente atualizado e parcelado o seu pagamento 
em 10 (dez) prestações sucessivas, de maneira que, em 02/04/1976, o novo valor 
foi fixado em Cr$ 111.029,02 (cento e onze mil, vinte e nove cruzeiros e dois 
centavos), correspondendo a aproximadamente 145 (cento e quarenta e cinco) 
salários mínimos, considerando que o salário mínimo da época era de Cr$ 768,00 
(setecentos e sessenta e oito cruzeiros), quantia inferior ao preço simbólico 
inicial.

Afirmaram que, malgrado a ré tivesse sido notificada por inúmeras vezes 
e não tenha quitado o débito, a minuta da escritura foi preparada e posta à sua 
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disposição, no Cartório do 3º Ofício de Notas do Plano Piloto, em 04/05/1989, 
mediante a condição de apresentação da Certidão Negativa do IPTU, da Certidão 
de Ônus e da Declaração de Quitação do Preço, o que, todavia, também não foi 
atendido pela Federação.

Salientaram que, em 14/09/1994, o Governador do Distrito Federal, 
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, enviou Projeto de Lei transformando em área 
comercial o referido imóvel, sendo que, após a aprovação em plenário, no mesmo 
dia, 14 de setembro de 1994, a Lei recebeu o número 781, de 23 de outubro 
de 1994, constando do Diploma legislativo, além da alteração da destinação do 
local, conhecido como estádio “Pelezão”, a determinação de que o aumento do 
potencial de utilização decorrente da mudança deveria ser objeto de avaliação 
pela TERRACAP, cabendo ao proprietário o ressarcimento ao Poder Público do 
benefício auferido, estabelecendo-se, ainda, que ao Poder Executivo cumpriria 
regulamentar a referida Lei, garantindo os parâmetros de ocupação compatíveis 
com o uso estabelecido.

Narraram que, no dia 29/12/1994, a demandada publicou edital 
anunciando a venda do imóvel pela quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais), não incluindo em tal valor a previsão do ressarcimento ao Poder Público 
pelo benefício auferido com a mudança de destinação, que, conforme Parecer da 
Câmara de Valores Imobiliários do DF, deveria corresponder a R$ 3.034.000,00 
(três milhões e trinta e quatro mil reais), resultando, portanto, o bem avaliado em 
cerca de R$ 7.000.000 (sete milhões de reais), aproximadamente 100.000 (cem 
mil) salários mínimos, havendo, assim, um aumento percentual de 68.965,5% 
(sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco vírgula cinco por cento) em 
relação ao preço simbólico de 145 (cento e quarenta e cinco salários mínimos).

Mencionaram que, nos dias 12 e 13 de abril de 1995, foi anunciado pelo 
presidente da FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL, Sr. TADEU RORIZ, 
a venda do bem para um grupo de empresários locais, pelo valor de R$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais), resultando tal procedimento em enriquecimento ilícito por 
parte dos membros da Federação, que sequer cogitaram de ressarcir os proprietários 
das cadeiras cativas do estádio, apropriando-se a Presidência da FBF de cerca de 
metade desse valor.

Defenderam que a alteração urbanística promovida na Lei nº 781/94 é 
inconstitucional e ilegal, uma vez que o Plano Diretor de Ordenamento Territorial 
do Distrito Federal, Lei nº 353, de 18/12/1992, em conformidade com os artigos 
316 e 318 do da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que a referida área 
deve ser destinada à prática de esportes, sendo nulos os atos administrativos 
contrários às normas do PODT; ainda, a referida Lei desrespeita a legislação 
ambiental federal, contrariando o disposto na Resolução 001/86 do CONAMA - 
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Conselho Nacional do Meio Ambiente, especialmente o seu artigo 5º, visto que se 
deveria ter realizado um relatório a respeito do impacto ambiental a ser provocado 
pela implantação de um Shopping Center no local, haja vista o que dispõe o artigo 
225, parágrafo primeiro, IV, da Constituição Federal; não bastante, a Lei nº 781/94 
sequer foi regulamentada, sendo certo que o Poder Público deveria ter procedido 
a um estudo prévio, no intuito de computar o aumento do potencial de utilização, 
sopesando o lucro auferido com a destinação do uso e a ocupação da área.

Sustentaram que os atos praticados são nulos, a teor do disposto nas 
alíneas “a” e “c”, inciso V, artigo 4º, da Lei nº 4.717/65, pois a requerida não tem 
sequer a propriedade do imóvel que está alienando, uma vez que não conseguiu 
apresentar a documentação necessária para a lavratura da escritura de compra e 
venda, inexistindo qualquer comprovante de quitação do preço simbólico pelo 
qual foi vendido o imóvel.

Pediram a imediata suspensão da venda, até que se procedesse à devida 
regulamentação da Lei nº 781/94 e à avaliação da diferença advinda da alteração 
da destinação da área pela TERRACAP, repassando-se a diferença aos cofres 
públicos, de forma que a requerida ficasse somente com a importância com a qual 
adquiriu o imóvel, devidamente corrigida; ou, ainda, a declaração de nulidade da 
venda feita por ela, haja vista a ilegitimidade da propriedade, a ilegalidade e a má-
fé perpetradas diante da mudança da destinação do local para área comercial, uma 
vez que a Federação ré obteve lucros em trono de 30.000% (trinta mil por cento), 
enriquecendo-se, ilicitamente, às custas do Erário.

Juntaram os documentos de fls. 19/96.
A Federação Brasiliense de Futebol apresentou peça em sua defesa, à fl. 

98, juntando os documentos de fls. 99/112.
O i. Magistrado de Primeira Instância, às fls. 113/113v, usando do poder 

geral de cautela, determinou ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis que 
se abstivesse de proceder quaisquer averbações ao registro do referido imóvel; 
todavia, foi conferido efeito suspensivo por este Tribunal, em sede de mandado 
de segurança, ao agravo de instrumento interposto em face de tal decisão (fls. 
179/383).

Às fls. 117/126, os demandantes retificaram o valor dado à causa para a 
quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), acostando os documentos de 
fls. 127/175; e, à fl. 177, postularam o ingresso na lide dos litisconsortes passivos 
necessários, tendo o MM. Juiz, à fl. 178, ordenado a citação do DISTRITO 
FEDERAL, da TERRACAP, da NOVACAP, do Sr. PAULO OCTÁVIO e da 
FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL.

A FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL, na condição de 
sucessora da antiga FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEBOL, 
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apresentou nova contestação às fls. 395/402, sustentando preliminar de carência 
de ação, sob a tese de que nenhuma das partes envolvidas na compra e venda 
se enquadram-se nas possibilidades admitidas no artigo 1º da Lei nº 4.717/95, 
não tendo os requerentes sequer comprovado a condição de sua cidadania, pois 
não demonstraram o exercício do direito de voto nas última eleições; ademais, os 
autores acionaram a Federação Metropolitana de Futebol, quando esta já havia 
sido extinta, esquecendo-se eles de que o clubes que constituem o conjunto da 
Federação deveriam ter sido também arrolados como litisconsortes necessários, ao 
lado dos eventuais compradores.

No mérito, alegou que é a proprietária do imóvel, haja vista a declaração 
de quitação fornecida pela TERRACAP, esclarecendo que, conforme consta 
da nota publicada no Correio Brasiliense de 28/04/1995, contraiu dívida fiscal 
decorrente do não-recolhimento do IPTU, vindo o imóvel a ser penhorado e 
levado à praça em sede de Execução Fiscal, motivo pelo qual empreendeu esforços 
para que fossem aplicados os benefícios previstos na Lei nº 781/94, que alterou a 
destinação da área para uso comercial, tendo ela buscado, então, empreendedores 
imobiliários para adquirir o imóvel por preço justo, pois a Comissão de Valores 
Imobiliários do DF, conforme o Laudo nº 4.013/94, avaliou o bem no valor de R$ 
950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil reais), no que resultou a venda do imóvel 
por preço bem superior, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Pugnou pela improcedência dos pedidos, ao argumento de que o 
procedimento adotado contou com a aprovação popular, uma vez que o estádio 
estava abandonado há quinze anos, invadido por doze famílias de “sem teto”, com 
a estrutura abalada e infindáveis infiltrações, não cabendo, ademais, a discussão a 
respeito da validade da Lei 781/94 em sede de ação popular.

Coligiu os documentos de fls. 403/484.
PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA apresentou a sua peça 

contestatória às fls. 488/491, ocasião em que pugnou, em preliminar, por sua 
ilegitimidade passiva, uma vez que nada adquiriu da Federação Brasiliense de 
Futebol, pois nas escrituras públicas consta que o negócio foi realizado pelas 
empresas WAGNER IMOBILIÁRIA, REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. e VIA ENGENHARIA S/A; sustentou, ainda, a tese de 
impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que as partes envolvidas 
são pessoas jurídicas de direito privado, inexistindo lesão aos cofres públicos.

No mérito, rogou pela improcedência do pedido, pleiteando a 
condenação dos autores nas verbas de sucumbência, sob a alegação de que eles 
ajuizaram a ação com o propósito de se promoverem perante a opinião pública, 
pois a mudança da destinação conferida ao local mereceu o aplauso da sociedade, 
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uma vez que o estádio encontrava-se desativado e servia de abrigo para marginais, 
tendo os demandantes apresentado argumentos levianos, ao imputar à Presidência 
da Federação ré atos lesivos ao Erário.

A TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA 
apresentou petição às fls. 504/515, requerendo a sua admissão no feito, para 
que, na condição de assistente litisconsorcial dos autores, fosse o pedido julgado 
procedente, postulando, ainda, pela inclusão da UNIÃO FEDERAL na demanda, 
pois o estádio foi construído com dinheiro da venda de títulos das cadeiras cativas, 
com o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, por meio de concursos de 
prognósticos e de repasse de verba do Ministério da Educação e da Caixa 
Econômica Federal, nos termos da Lei nº 6.168/74, modificada pelo Decreto-lei 
nº 1.923/83, regulamentado pelo Decreto nº 68.885/82.

Teceu considerações a respeito de como transcorreu a alienação do imóvel 
para a Federação, asseverando que foram inúmeras as prorrogações de prazo para 
que a ré colocasse fim à sua inadimplência, sendo que, após longo decurso tempo, 
em 05/05/1995, foi conferida à requerida a Escritura Pública de Compra e Venda.

Ressaltou que para que fosse conferida legalidade ao negócio objeto da 
presente ação, os contratantes deveriam ter observado o disposto na Lei nº 781/94, 
que, em seu artigo 2º, dispõe ser obrigatória a aferição do potencial de utilização 
da área, com a avaliação da repercussão financeira sobre o valor a ser ressarcido à 
Administração, afigurando-se imprescindível, outrossim, que o referido Diploma 
Legal fosse regulamentado pelo Poder Executivo.

Juntou os documentos de fls. 516/549.
A NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA 

CAPITAL DO BRASIL ofertou sua contestação às fls. 551/555, aduzindo, em 
preliminar, sua ilegitimidade passiva, haja vista a TERRACAP, conforme disposto 
no artigo 2º da Lei nº 5.861/72, ter assumido todos os direitos e obrigações na 
execução de atividades imobiliárias de interesse do DISTRITO FEDERAL.

Asseverou que na petição inicial não restaram demonstradas ilegalidade 
ou lesão ao patrimônio público praticadas por ela, NOVACAP, sendo certo que, 
à época, não lhe era exigível procedimento licitatório, inexistindo afronta à 
moralidade administrativa.

Não obstante, no que diz respeito aos atos perpetrados pela ré, afirmou que 
são eles nulos, porquanto ilegais, visto que afrontaram a moralidade, perfazendo-
se lesivos ao patrimônio público, razão pela qual pugnou pela procedência do 
pedido inicial.

Acostou os documentos de fls. 556/570.
Às fls. 619/620, o Ministério Público oficiou pela intimação pessoal 

dos autores, para que, no prazo de 48 horas, externassem o seu interesse no 
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prosseguimento do feito, tendo-se manifestado apenas o autor ANTÔNIO JOSÉ 
PEREIRA (CAFU), positivamente, à fl. 634.

Em Parecer lançado às fls. 641/649, o MPDFT opinou no sentido de que 
a UNIÃO FEDERAL deveria ser intimada para manifestação sobre o interesse no 
feito, considerando-se o fato de que a requerida recebeu subvenções do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social.

Salientou, além disso, que o réu PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA 
haveria de ser excluído da lide, uma vez que a venda impugnada não envolveu a sua 
pessoa física, mas sim as empresas WAGNER IMOBILIÁRIA, REFRIGERAÇÃO 
E CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., PAULO OCTÁVIO 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e VIA ENGENHARIA S/A; 
impondo-se, por outro lado, a citação dos clubes associados à Federação Brasiliense 
de Futebol, beneficiários da negociação objurgada.

A UNIÃO FEDERAL, à fl. 655, demonstrou o seu interesse no feito, 
pugnando pela remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do 
Distrito Federal, pleito que foi atendido pelo i. Juiz a quo, à fl. 660.

Às fls. 683/686, a d. Magistrada em exercício na 4ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do DF, não vislumbrando a necessidade de suscitar conflito, determinou 
o retorno dos autos à Justiça Comum do Distrito Federal, ao fundamento de 
que a verba repassada à ré, proveniente do FAS ou do FNDE, incorporou-se ao 
patrimônio da Federação privada, restando a UNIÃO FEDERAL não atingida em 
face disso.

O Ministério Público do Distrito Federal, às fls. 699/701, exigiu nova 
manifestação da UNIÃO sobre o interesse na demanda, destacando que tal 
entidade de direito público interno detém 49% (quarenta e nove por cento do 
capital social da TERRACAP.

A UNIÃO FEDERAL manifestou-se às fls. 708/709, afirmando não ter 
interesse imediato no feito.

O Ministério Público, em novo Parecer, às fls. 713/714, entendeu pela 
desnecessidade da citação dos demais clubes associados à Federação, propondo 
a citação de todas as empresas que ajustaram o negócio atacado, ao passo que 
defendeu a exclusão de Paulo Octávio Alves Pereira do pólo passivo.

Intimado, o autor ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA, à fl. 725, requereu 
a citação das empresas que participaram da compra do indigitado imóvel, para 
figurarem como litisconsortes passivas na lide.

A empresa WAGNER IMOBILIÁRIA, REFRIGERAÇÃO E 
CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ofertou contestação, às 
fls. 743/746, sustentando que o art. 21 da Lei 4.717/65 prevê o prazo de cinco 
anos para que ocorra a prescrição da ação popular; além disso, argüiu preliminares 
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de impossibilidade jurídica do pedido, de ilegitimidade ativa e de incompetência 
absoluta do Juízo.

No mérito, afirmou que os atos praticados pelos réus não se caracterizaram 
como procedimentos passíveis de impugnação mediante ação popular, uma vez 
que constituíram atos de natureza privada, inexistindo qualquer prejuízo ao 
patrimônio público que ensejasse a nulidade do negócio efetuado.

Juntou os documentos de fls. 747/757.
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A apresentou sua 

contestação (fls. 758/774), requerendo a substituição do pólo passivo, uma vez 
que assumiu ela o lugar da empresa VIA ENGENHARIA S/A.

Argüiu a inépcia da peça vestibular por falta de pressuposto processual, 
ao argumento de que somente o STF teria competência para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 781/94; sustentando, ainda, a ausência 
de correlação entre a causa de pedir e os pedidos, inexistindo, ademais, o interesse 
de agir com relação ao negócio, uma vez que foi estabelecido dentro da legalidade 
e entre terceiros de boa-fé.

Alegou que o imóvel deixou de pertencer ao patrimônio público na data 
de 24/10/1988, quando foi quitado pela Federação Metropolitana de Futebol, de 
maneira que, tendo sido proposta a ação popular em 26/04/1995, a pretensão dos 
autores estaria prescrita, considerando-se o prazo de cinco anos previsto no artigo 
21 da Lei nº 4.717/65.

No mérito, asseverou que o negócio jurídico é válido e eficaz, firmado sem 
qualquer mácula, pois a antiga Federação Metropolitana de Futebol efetuou todos 
os pagamentos das parcelas referentes à transação realizada com a NOVACAP, 
conforme consta do documento de declaração de quitação nº 2.968/1998, que foi 
expedido pela TERRACAP, não havendo qualquer dano ao patrimônio público, na 
medida em que as vendas concretizaram-se em conjunturas econômicas distintas, 
sendo discrepante o mercado imobiliário naquele tempo e nos dias atuais.

Pediu, caso ultrapassadas as questões preliminares, que fosse julgado 
improcedente o pedido, defendendo que a destinação conferida ao terreno nunca 
teve a característica de ser imutável, a despeito do que dispõe o Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do DF, afigurando-se, portanto, a transação como ato 
jurídico perfeito.

PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
ofertou sua contestação às fls. 784/794, sustentando, em preliminar, que a 
inconstitucionalidade da Lei nº 781/94 apenas poderia ser declarada pelo 
Supremo Tribunal Federal, ou pelo TJDFT, tão-somente, e pelo voto dos membros 
de seu Órgão Especial; que haveria de ser reconhecida a prescrição, haja vista o 
transcurso do prazo de mais de seis anos entre a quitação do negócio relativo ao 
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terreno e a propositura da ação; que, ademais, restariam ausentes os requisitos 
para a propositura da ação popular, uma vez que, após a quitação do imóvel, a 
TERRACAP deixou de ter interesse na área, não tendo a modificação promovida 
pela Lei nº 781/94 causado qualquer prejuízo ao patrimônio público, pois o contrato 
foi firmado por entidades de direito privado, devendo o negócio ser preservado, 
em homenagem ao ato jurídico perfeito e o direito de propriedade.

No mérito, afirmou que, a teor do disposto no inciso IX do artigo 58 
da Lei Orgânica do Distrito Federal, é atribuição da Câmara Legislativa do DF 
a mudança da destinação das áreas urbanas, tendo a Lei nº 781/94 obedecido 
aos ditames dos artigos 71 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo 
certo que, de acordo com o art. 73, § 1º, da LODF, há a previsão de tramitação 
em regime de urgência.

Pediu o acolhimento das preliminares, ou, caso contrário, fosse julgado 
improcedente o pedido, uma vez que inexistiu lesão ao Erário, pois o preço de 
venda do imóvel restou condizente com a avaliação feita para a apuração do 
IPTU, segundo levantamento da Secretaria de Finanças.

Juntou os documentos de fls. 795/801.
O DISTRITO FEDERAL não apresentou contestação, conforme 

certidão à fl. 824, embora tenha sido devidamente citado (fls. 611/612).
Apenas o autor ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA apresentou réplica, às 

fls. 807/810.
Intimadas as partes para que especificassem provas (fl. 826), a PAULO 

OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. requereu a produção 
de prova oral (fls. 829/830); a VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 
pugnou pela apresentação de documentos (fls. 831/832); e o autor, por sua vez, 
requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 833).

À fl. 865, o MM. Juiz indeferiu a produção de novas provas, tendo a 
ré VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, em face disso, interposto 
agravo retido (fls. 876/882), não havendo resposta por parte dos agravados, 
conforme certidão exarada à fl. 903.

Às fls. 921/922, o i. Magistrado, chamando o feito à ordem, facultou 
às partes a apresentação de alegações finais, para que, após, os autos fossem 
encaminhados ao Ministério Público.

Apresentaram alegações finais a FEDERAÇÃO BRASILIENSE 
DE FUTEBOL (fls. 940/942), PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. (fls. 944/946), VIA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S/A (fls. 974/982) e WAGNER IMOBILIÁRIA, 
REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
(fls. 987/990).
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Sem alegações finais por parte do autor, conforme certidão de fl. 996.
O Ministério Público do Distrito Federal, em parecer lançado às fls. 

998/1.004, sustentou a impossibilidade jurídica do pedido, sob a tese de que não 
pode a ação popular tratar de negócios privados, tampouco atacar lei em tese; 
pugnou, ainda, pela aferição do prazo prescricional de cinco anos, opinando, ao 
final, pela improcedência do pedido, ao argumento de que o valor de mercado do 
terreno, em 14 de maio de 1964, era extremamente baixo, se comparado com os 
dias atuais.

Sentenciando, às fls. 1.006/1.027, o i. Juiz, reconhecendo a 
impossibilidade jurídica do pedido e a inadequação da via eleita, decretou a 
extinção do feito, sem resolução do mérito, deixando de condenar os autores nas 
verbas de sucumbência, a teor do disposto no art. 5º, LXXIII, da Constituição 
Federal, submetendo o decisum ao reexame necessário, conforme preconiza o 
artigo 19 da Lei nº 4.717/65.

Não houve recurso voluntário das partes, conforme certidão à fl. 
1.035.

Às fls. 1.044/1.051, foi acostado Parecer Ministerial, oportunidade 
em que o d. Procurador de Justiça salientou que os autores buscaram anular ato 
diverso daquele previsto na Lei de regência, sendo certo que o controle abstrato 
de constitucionalidade foi atribuído unicamente ao STF e aos Tribunais de Justiça 
estaduais, motivo pelo qual opinou pelo desprovimento da remessa oficial.

É o relatório.

VOTOS

Des. Nívio Geraldo Gonçalves (Relator) - Admito a remessa 
necessária, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de ação popular, ajuizada por MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO 
(MANINHA) e ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA (CAFU), inicialmente proposta 
em desfavor da FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE FUTEBOL, em que 
pretenderam os autores a declaração de inaplicabilidade da Lei Distrital nº 781/94, 
sob as teses de ilegalidade e de inconstitucionalidade, objetivando, em caráter 
liminar, a suspensão da transação relativa à venda do Lote “C”, do SCEES, Zona 
Urbana I, do Guará - DF, ao argumento de que o aludido negócio causou prejuízo 
ao erário.

Alegaram os autores que a lesão ao patrimônio público operou-se em 
três etapas: primeiro, na maneira em que se procedeu à mudança da destinação 
da área, sem qualquer critério técnico a demonstrar a viabilidade da mudança e 
sem qualquer parâmetro político na propositura e na tramitação da Lei, uma vez 
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que a relatoria na Comissão de Controle de Constitucionalidade e Legalidade 
foi exercida por TADEU RORIZ, pessoa diretamente interessada na mudança 
de destinação; segundo, no modo como foi descumprida a Lei, que previu, 
em seus artigos 2º e 3º, que a TERRACAP deveria ter feito uma avaliação do 
aumento do potencial de utilização decorrente da alteração, sendo obrigatório 
o ressarcimento da diferença aos cofres públicos, tendo ainda o Poder Executivo 
a obrigação de regulamentar a mencionada Norma, para garantir parâmetros 
de ocupação compatíveis com o uso do solo; terceiro, e mais prejudicial, na 
forma em que se deu a negociata, pois o preço inicial, além de irrisório, foi pago 
pela primeira ré no prazo e na forma que ela bem quis, tendo a Presidência 
da Federação, por intermédio de expedientes políticos extremamente suspeitos, 
mudado a destinação da área, aumentando o seu valor em cerca de 70.000% 
(setenta mil por cento) acima do valor pelo qual foi adquirido, apropriando-se 
de cerca de metade dessa quantia.

Pediram a imediata suspensão da venda até que se procedesse à devida 
regulamentação da Lei nº 781/94 e à avaliação da diferença advinda da alteração 
da destinação da área pela TERRACAP, devendo ser repassada a diferença aos 
cofres públicos, ficando a requerida somente com a importância com a qual 
adquiriu o imóvel, devidamente corrigida; ou, ainda, a declaração de nulidade 
da venda feita pela ré, referente ao aludido imóvel, haja vista a ilegitimidade 
da propriedade, a ilegalidade e a má-fé perpetradas diante da mudança da 
destinação do local para área comercial, tendo a Federação auferido lucros 
em trono de 30.000% (trinta mil por cento), enriquecendo-se, ilicitamente, às 
custas do Erário.

Sentenciando, às fls. 1.006/1.027, o i. Juiz, reconhecendo a 
impossibilidade jurídica do pedido e a inadequação da via eleita, decretou a 
extinção do feito, sem resolução do mérito, deixando de condenar os autores nas 
verbas de sucumbência, a teor do disposto no art. 5º, LXXIII, da Constituição 
Federal, submetendo o decisum ao reexame necessário, conforme preconiza o 
artigo 19 da Lei nº 4.717/65.

Não houve recurso voluntário das partes, conforme certidão à fl. 
1.035.

Passo ao reexame necessário.
Primeiramente, cumpre ressaltar que, malgrado a Federação Brasiliense 

tenha apresentado duas peças contestatórias, verifica-se que a primeira peça foi 
ofertada antes mesmo de qualquer manifestação do Juízo, sendo certo que, após, 
houve, por parte dos autores, duas emendas à inicial, de forma que não se poderia 
considerar ainda como aperfeiçoada a relação jurídica processual, não havendo, 
portanto, falar em preclusão consumativa.
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DA COMPETÊNCIA
Considerando-se que, em sede de ação popular, a teor do disposto no 

caput do artigo 5º da Lei nº 4.717/65, o que define a competência é a origem do 
ato que se quer tornar nulo, falece competência à Justiça Federal para processar 
e julgar presente o feito, pois, em que pese a Federação Brasiliense de Futebol 
tenha construído o estádio “Pelezão” com recursos provenientes do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social, da participação em concursos de prognósticos 
e do repasse de verba do Ministério da Educação e da Caixa Econômica Federal, 
os fatos alegados não envolvem prejuízo direto à União, mas sim aos cofres do 
Distrito Federal, uma vez que o ato jurídico ilegal e lesivo que se quer declarar 
nulo diz respeito à ausência de ressarcimento, ao tesouro do DF, do benefício 
auferido com o aumento do potencial de utilização proporcionado pela mudança 
da destinação do imóvel, que deveria ter sido objeto de avaliação pela Companhia 
Imobiliária de Brasília - TERRACAP, tomando-se em conta que a compra do 
terreno pela Federação Brasiliense de Futebol foi subvencionada pelo Governo do 
Distrito Federal, a preço declaradamente simbólico.

Nesse sentido, confira-se a lição do saudoso mestre Hely Lopes 
Meirelles:

“Para fins de competência, equiparam-se aos atos da União, do Distrito 
Federal, dos Estados ou dos municípios os atos das pessoas criadas ou 
mantidas por essas pessoas jurídicas de Direito Público, bem como os 
atos das sociedades de que elas sejam acionistas e os das pessoas ou 
entidades por elas subvencionadas em reação às quais tenham interesse 
patrimonial (Lei nº 4.717, art. 5º, § 1º)” (in Mandado de Segurança, 
Ação Popular, Ação Civil Pública (...), Ed. Malheiros, 29ª edição, 
pág. 148).

Portanto, firma-se a competência deste egrégio Tribunal para 
processar e julgar a presente ação popular, haja vista a competência da Vara 
da Fazenda Pública do DF, a teor do disposto no artigo 27, alínea “b”, da Lei de 
Organização Judiciária do Distrito Federal.

DAS PARTES
Não obstante a ação tenha sido proposta em desfavor da Federação 

Metropolitana de Futebol, a Federação Brasiliense de Futebol assumiu o pólo 
passivo da lide, porquanto é esta a sucessora daquela (fl. 438). Os demais clubes 
que integram a Federação não participaram do ato que se pretende nulificar; por 
tal motivo, não devem compor a demanda. O mesmo se diga com relação à pessoa 
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física Paulo Octavio Alves Pereira, tendo o i. Juiz, na sentença, reconhecido que 
ele sequer chegou a integrar a relação jurídica processual; ainda, o d. Magistrado, 
corretamente, entendeu por excluiu a Novacap da lide, haja vista que foi a Terracap 
quem a sucedeu, a teor do disposto no artigo 2º da Lei nº 5.861/72, firmando a 
escritura pública de fls. 548/549.

Saliente-se, por oportuno, que as empresas Wagner Imobiliária, 
Refrigeração e Construções, Indústria e Comércio Ltda., Paulo Octávio 
Investimentos Imobiliários LTDA. e Via Engenharia S/A, que firmaram o contrato 
guerreado, são partes legítimas para figurar no pólo passivo da demanda, visto que 
são beneficiárias diretas do ato impugnado, conforme preconiza a parte final do 
caput do artigo 6º da Lei nº 4.717/65, pois, em caso de procedência do pedido, 
serão elas, juntamente com a Federação Brasiliense de Futebol, as entidades que 
suportarão, de forma imediata, os efeitos da sentença.

No que diz respeito à composição do pólo ativo, vê-se que os autores 
ajuizaram a presente ação popular demonstrando a sua condição de cidadãos, 
mediante a aposição dos títulos eleitorais de fls. 20 e 22, restando suficientemente 
preenchido o requisito inserido no artigo 1º, § 3º, da Lei da Ação Popular, 
perfazendo-se despicienda a apresentação do comprovante do exercício do direito 
de voto, não prevalecendo, desse modo, a tese defendida pela FMF, em sua 
contestação.

Todavia, verifica-se que a primeira demandante, Maria José Conceição 
- Maninha, embora tenha sido intimada pessoalmente para que se manifestasse 
sobre o interesse no prosseguimento do feito, na data de 04/09/1997 (fl. 626v), 
quedou inerte, conforme certidão exarada à fl. 627, restando, assim, configurado 
o abandono da causa por sua parte, ao longo do transcorrer processual que se 
seguiu a partir dali, a teor do disposto no art. 267, III, do Código de Processo Civil. 
Sendo assim, o § 1º do mesmo dispositivo legal dispõe, claramente, que o processo 
deverá será extinto quando a parte, intimada pessoalmente, não supre a falta em 
48 (quarenta e oito) horas.

Outro ponto a merecer reparo na sentença diz respeito à imposição 
prevista no artigo 6º da Lei de Ação Popular, relativa à formação do litisconsórcio 
passivo necessário, verbis:

“Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas 
e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcio-
nários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, 
ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, 
tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos 
do mesmo.
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Vê-se que é imperiosa a necessidade de formação de um litisconsórcio 
passivo com todos os responsáveis pelo ato ou pela omissão lesivos, bem assim com 
os beneficiários do negócio. Assim o é, pois, a teor do disposto no artigo 11 da 
LAP, em sendo julgado procedente o pedido na ação popular, restando inválido o 
contrato impugnado, deverão ser condenados ao pagamento de perdas e danos os 
responsáveis pela prática do ato, bem como os beneficiários do negócio, ressalvada 
a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem 
em culpa.

Nesse diapasão, colha-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal 
de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PO-
PULAR. ARTIGO 6º DA LEI Nº 4.717/65. LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA.
... omissis...
2. O litisconsórcio necessário ocorre, não apenas em razão da 
natureza da relação jurídica, mas também nos casos em que a lei 
o estabeleça (CPC, art. 47).
3. No caso concreto, há previsão legal de litisconsórcio necessário 
(artigo 6º da Lei nº 4.717/65).
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido” 
(REsp 639.946/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
Primeira Turma, julgado em 03.05.2007, DJ 28.05.2007, p. 287 - 
negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE 
PORTARIAS QUE CONCEDERAM PENSÃO VITALÍCIA A 
EX-PREFEITOS. LEGITIMADOS PASSIVOS. LITISCONSÓR-
CIO NECESSÁRIO.
1. Há litisconsórcio passivo necessário, na ação popular, entre 
as autoridades, funcionários ou administradores que houverem 
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, 
e os beneficiários diretos do mesmo que deram ensejo efetivo 
ao malsinado ato. Desnecessária é a citação de membros dos 
Tribunais de Contas.
2. Sendo o objeto da demanda popular a anulação de portaria que 
concedeu, com base em lei posteriormente declarada inconstitucional, 
pensão vitalícia a ex-prefeitos, descabe incluir os membros da Câmara 
Municipal que votaram o respectivo projeto.
3. Recurso não conhecido” (REsp 171.317/RJ, Rel. Ministro EDSON 
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VIDIGAL, Quinta Turma, julgado em 18.02.1999, DJ 29.03.1999, 
p. 203 - destaquei).

Destarte, ressai inarredável que devem figurar como sujeitos passivos 
na presente ação popular tanto o Presidente da Federação Brasiliense de 
Futebol, à época, TADEU RORIZ DE ARAÚJO, como o seu Vice-Presidente 
Financeiro, WEBER AZEVEDO MAGALHÃES, que firmaram as escrituras 
públicas de permuta e de compra e venda do imóvel (fls. 495/503), na qualidade 
de administradores; bem assim, devem integrar a lide o então Presidente da 
Companhia Imobiliária de Brasília, JOSÉ ROBERTO BASSUL CAMPOS e o 
seu Diretor Comercial, RICARDO FERREIRA DA MOTTA, que, em tese, por 
omissão, deram oportunidade à lesão, uma vez que a TERRACAP não procedeu 
à avaliação do potencial de utilização do terreno antes de transferir o domínio do 
bem, quando já estava em vigor a Lei nº 781/94.

DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
Com a devida vênia, laborou em erro o ilustre Magistrado sentenciante 

ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, após passados mais de doze 
anos da propositura da ação, ao entender que o pedido de tornar sem efeito a 
venda pela FBF a terceiros é “juridicamente impossível de ser atendido nesta ação 
e o juízo não seria competente por se tratar de pessoas jurídicas de direito privado, 
cujos feitos são da competência residual” (fl. 1.023).

Conforme já consignado alhures, a Vara da Fazenda Pública é o 
Juízo competente para apreciar a causa. Além disso, em que pese a Federação 
Brasiliense de Futebol, antiga Federação Metropolitana de Futebol - FMF, seja 
uma associação civil de direito privado, trata-se de uma entidade subvencionada 
pelo Poder Público, mormente considerando que a aquisição do imóvel para a 
construção do referido estádio foi, notadamente, franqueada pelo Poder Público.

No que diz respeito à condição da ação relativa à impossibilidade jurídica 
do pedido, colhe-se da doutrina, verbis:

“(...) 
Há, na doutrina, duas opiniões predominantes a respeito dessa condição 
da ação. Uma delas sustenta que se estará, sempre, diante de pedido 
juridicamente impossível, quando o ordenamento jurídico contiver, ao 
menos em tese, em abstrato, portanto, previsão a respeito da providência 
requerida. Outra sustenta que haverá pedido juridicamente possível 
sempre que inexistir vedação expressa quanto àquilo que concretamente 
se está pedindo em juízo.
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Com fundamento em autorizada doutrina, entendemos que é preciso 
mesclar essas duas posições para se concluir que, em matéria de direi-
tos contidos na esfera de direito privado, é suficiente a inexistência de 
vedação expressa quanto à pretensão trazida à juízo pelo autor. Assim, 
ainda que inexista previsão expressa na lei (norma material) quanto 
ao tipo de providência requerida, se proibição não houver, estar-se-á 
diante de pedido juridicamente possível.
Em sede de direito público, todavia, a questão assume contornos di-
ferenciados, pois é princípio básico desse ramo do direito (exs. direito 
administrativo e direito tributário) que só se tem por permitido aquilo 
que a lei expressamente autorizar, sendo vedado aquilo a respeito de 
que a lei deixe de fazer qualquer referência.
Assim, diante dessa inegável diferença de tratamento do sistema jurídico 
para as questões de direito privado e as de direito público, a avaliação 
da presença, ou não, da possibilidade jurídica do pedido deve ser feita à 
luz dos princípios que informam um e outro ramo do direito” (in Curso 
Avançado de Processo Civil, Ed. RT, vol. I, pág. 138, coordenação: 
Luiz Rodrigues Wambier - sublinhei).

Observa-se que os pedidos principais dos autores restaram consignados 
da seguinte forma:

“(...)
d) declarar a inaplicabilidade da Lei 781, de 13.10.94, por flagrante 
ilegalidade e inconstitucionalidade anulando-se a alteração do uso e 
ocupação do referido lote de ‘esportes’ para ‘comércio’;
(...)
f) se v. Exa, em sua alta sabedoria, entender pela aplicação da 
Lei 781, in casu, o que se admite ad argumentandum tantum, 
requer seja determinada a imediata suspensão da venda até que se 
proceda à devida regulamentação da malfadada lei e a posterior 
avaliação pela TERRACAP da diferença advinda da alteração 
da destinação da área, repassando-se tal diferença para os cofres 
públicos, ficando com a Requerida somente a importância com 
a qual adquiriu o imóvel, devidamente corrigida, sob pena de 
enriquecimento sem causa da Requerida às custas do patrimônio 
público que lhe foi vendido a preço simbólico (sic), não podendo 
ser objeto de especulação;
(...)
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j) seja ao final julgada procedente a presente ação com a finalidade 
de tornar nula a venda feita pela FMF à terceiros do imóvel do Lote 
“C” do Setor de Clubes e Estádios Esportivos Sul, na Zona Urbana 
I do Guará - RA X, pela ilegitimidade da propriedade, pela lesão ao 
patrimônio público, tendo em vista a ilegalidade e a má-fé na mudança 
da destinação da área para comercial, auferindo a Requerida lucros em 
torno de 30.000% (trinta mil por cento), se enriquecendo às custa do 
erário público, condenando-se a mesma ao pagamento das custas judi-
ciais e dos honorários advocatícios nos termos da lei” (fls. 16/18).

Ao contrário do que restou esposado na sentença, sobressai inarredável 
a possibilidade de acatar-se o pedido inserido na alínea “j”, visto que a pretensão de 
se declarar a nulidade de ato que cause prejuízo ao Erário encontra-se plenamente 
autorizada pelo ordenamento jurídico, pois, na espécie, não se trata de demanda 
que envolve puramente questão de direito privado, mas que engloba, 
notadamente, o interesse público, pois a lesão contida no ato praticado reside 
no descumprimento do disposto no artigo 2º da Lei nº 781/94, que prevê o 
repasse, ao Tesouro do Distrito Federal, do benefício auferido com o aumento do 
potencial de utilização proporcionado pela mudança da destinação do imóvel.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer com relação ao pedido 
contido na alínea “f”, visto que os efeitos do contrato de compra e venda em 
tela não poderiam ficar condicionados à regulamentação da Lei nº 781/94, ato 
exclusivo do Poder Executivo, tampouco sob a pendência do recolhimento do 
valor correspondente à diferença do potencial de utilização aos cofres públicos, 
uma vez que o parágrafo único do artigo 460 do Código de Processo Civil veda, 
expressamente, a prolação de sentença condicional.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça:

“CIVIL PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. 
PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA CONDICIONAL. 
CASSAÇÃO.
A lei processual civil preceitua que a sentença deverá ser certa, ainda 
quando decida relação jurídica condicional.
Ao resolver a lide, o provimento judicial não pode deixar dúvidas 
quanto à composição do litígio, nem condicionar a procedência ou a 
improcedência do pedido a evento futuro e incerto.
... omissis...” (APC 20050150111530, Relatora Desembargadora 
ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, 
julgado em 16/02/2006, DJ 23/03/2006, p. 120 - destaquei).
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“PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA 
DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 460, 
DO CPC - NULIDADE.
1 - Nos termos do parágrafo único, do artigo 460, do Código de Pro-
cesso Civil, a sentença deve ser certa, ainda quando decida relação 
jurídica condicional. 
2 - Ao proferir sentença de mérito, deve o Juiz definir a relação jurídica 
de modo certo e preciso, não se admitindo, conforme a legislação em 
vigor e tranqüila jurisprudência, sentença condicional.
... omissis...” (APC 20020310097805, Relatora Desembarga-
dora HAYDEVALDA SAMPAIO, 5ª Turma Cível, julgado em 
12/04/2004, DJ 03/06/2004, p. 55 - negritei).

A concluir-se, portanto, que conquanto o pedido contido na alínea 
“f” seja vedado pelo ordenamento pátrio, não se configura, no caso vertente, a 
impossibilidade jurídica do pedido inserido na alínea “j”, pois a parte final do 
caput do artigo 1º da Lei de Ação Popular permite a declaração de nulidade 
de atos lesivos ao patrimônio do Distrito Federal ou de quaisquer pessoas 
jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos, restando a causa 
de pedir, com relação a esse pedido, lastreada não na inconstitucionalidade da 
Lei, mas sim na ilegalidade e na lesividade decorrentes do descumprimento do 
disposto no artigos 2º e 3º da Lei nº 781/94.

DA CAUSA DE PEDIR E DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Notável instrumento, de imensurável valor, a ação popular é conceituada 

como “o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a 
invalidação de atos ou contratos administrativos - ou a estes equiparados - ilegais 
e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, 
entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos” 
(Hely Lopes Meireles, ob. cit., págs. 129/130 - realces do original).

O legislador pátrio, atento aos anseios e à evolução econômico-
político-social da sociedade, editou esse instrumento processual, dotando-o de 
características peculiares e diferentes de uma ação individual, a fim de que se 
pudesse alcançar o seu escopo precípuo: servir de mecanismo hábil a qualquer 
cidadão para a defesa do patrimônio público.

Na hipótese vertente, observa-se que, além da condição de eleitor 
ostentada pelos autores, estão também presentes os demais pressupostos para a 
demanda, quais sejam, a ilegalidade e a lesividade do ato que se quer nulificar, 
sobressaindo, indene de dúvida, que tais requisitos decorreram não de uma 
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atividade comissiva por parte da Administração, mas sim da falta de atuação por 
parte do Poder Público, que descumpriu os preceitos inseridos na Lei nº 781/94, 
que assim dispõe, in verbis:

“Art. 1° - É alterado para comercial, com atividade de Shopping Center, 
o uso do solo para o lote C, do Setor de Clubes e Estádios Esportivos 
Sul - SCEES, na Zona Urbana 1 do Guará - 10 ZUR 1, da Região 
Administrativa do Guará - RA X. 
Art. 2º - O aumento do potencial de utilização decorrente do dis-
posto do artigo 1º deverá ser objeto de avaliação pela Companhia 
Imobiliária de Brasília- TERRACAP, cabendo ao proprietário da 
unidade correspondente o ressarcimento ao Poder Público do bene-
fício auferido. 
Art. 3º - O Poder Executivo do Distrito Federal regulamentará a pre-
sente Lei para garantir os parâmetros de ocupação compatíveis com o 
uso estabelecido no artigo anterior” (negritei).

Nesse sentido, colha-se a preciosa lição do insigne doutrinador Hely 
Lopes Meirelles a respeito da finalidade supletiva da ação popular, diante da 
inatividade do Poder Público:

“Outro aspecto que merece assinalado é que a ação popular pode 
ter finalidade corretiva da atividade administrativa ou supletiva da 
inatividade do Poder Público nos casos em que devia agir por expressa 
imposição legal. Arma-se assim, o cidadão para corrigir a atividade 
comissiva da Administração como para obrigá-la a aturar, quando sua 
omissão também redunde em lesão ao patrimônio público” (ob. cit., 
27ª edição, pág. 138 - negritei).

Preleciona o inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal que 
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, 
incluindo-se, a teor do disposto na parte final do caput do artigo 1º da Lei nº 
4.717/65, entre tais atos, os praticados por quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 
subvencionadas pelos cofres públicos.

A Lei de Ação Popular, além de preconizar, em seu artigo 2º, que são 
nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas, nos casos de 
incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e 
desvio de finalidade, também dispõe o seguinte, em seu artigo 4º:
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“Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados 
ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no 
art. 1º:
(...)
V - A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos em que 
não cabível concorrência pública ou administrativa, quando: 
a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, 
ou constantes de instruções gerais” (negritei).

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que há uma perfeita adequação dos 
fatos descritos na peça vestibular com a norma em comento, uma vez que a Lei nº 
781/94 impõe, em seu artigo 2º, que o aumento do potencial de utilização deverá 
ser objeto de avaliação pela Companhia Imobiliária de Brasília, cabendo ao 
proprietário da unidade correspondente o ressarcimento ao Poder Público do 
benefício auferido, ressoando iniludível daí que a ausência do repasse aos cofres 
públicos do benefício auferido com a mudança de destinação do imóvel redunda 
em grave prejuízo ao Erário.

De fato, é de causar espécie a forma como ocorreu o indigitado 
negócio: em primeiro lugar, porque a alienação de dois terços do imóvel deu-se 
por meio de permuta do estádio por diversas salas comerciais e consultórios (fls. 
495/499), devendo, em face disso, os administradores da Federação Brasiliense de 
Futebol prestar esclarecimentos; em segundo lugar, porque a Comissão de Valores 
Imobiliários avaliou o terreno, de acordo com o Laudo nº 4.013/94 (fls. 457/464), 
na importância de R$ 950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil reais), sendo 
que na escritura de compra e venda firmada entre a FBF e a TERRACAP (fls. 
562/563) constou o valor tributável de R$ 2.558.689,00 (dois milhões, quinhentos 
e cinqüenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais), resultando, daí, de forma 
clara, um descompasso de preços, uma vez que no edital de venda (fl. 477) fez-se 
constar o preço de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), não prosperando, 
portanto, a tese de que, “nos idos das décadas de 60 e de 70, o mercado imobiliário 
ostentava parâmetros que não poderiam ser comparados aos dos dias atuais, pois 
a defasagem de valores ocorreu no momento em que celebrada a alienação do 
estádio”.

Ressalte-se que, não obstante o art. 3º da Lei nº 781/94 tenha dado ao 
Poder Executivo do DF a incumbência de regulamentar o referido Diploma Legal 
para garantir os parâmetros de ocupação compatíveis com o uso estabelecido, 
não se pode aqui compelir o Distrito Federal a proceder à regulamentação da 
mencionada Lei, mormente porque não seria esta a via adequada para que se 
atingisse tal escopo, não se olvidando, ademais, que o art. 6º, § 3º, da Lei da Ação 
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Popular confere às Pessoas Jurídicas de Direito Público a opção de se absterem de 
contestar o pedido, a juízo do seu representante legal.

De toda a matéria fática colacionada na peça vestibular extraem-
se perfeitamente as diferentes causas de pedir que embasam os pedidos. Uma 
diz respeito ao argumento de inconstitucionalidade da Lei nº 781/94; outra, 
refere-se à tese de ilegalidade e de lesividade, levadas à efeito em detrimento 
da Administração, uma vez que inexistiu a avaliação da mudança do potencial 
econômico da área, não se concretizando, dessa forma, o ressarcimento do 
benefício auferido pela proprietária do imóvel ao Poder Público.

No que diz respeito ao pedido contido na alínea “d” (fl. 16), sob pena de 
subversão de todo o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, 
resta forçosa a admissão da inidoneidade da ação popular como instrumento de 
controle de constitucionalidade, pois, em assim se entendendo, instaurar-se-ia um 
controle direto e abstrato no plano da jurisdição de primeiro grau, uma vez que a 
sentença proferida em ação popular gera efeitos erga omnes, a teor do disposto no 
artigo 18 da Lei nº 4.717/65.

Por certo, o controle abstrato e concentrado é aquele realizado para 
apreciação em tese de lei ou ato normativo, aferindo-se-lhe a compatibilidade 
formal e material frente à Carta Magna (STF) ou à Carta Estadual ou Lei Orgânica 
(Estados e Distrito Federal), de maneira que o objetivo primeiro e último da ação 
é a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei, não lhe 
estando adjacente nenhum caso concreto.

O confronto da Lei Distrital 781/94 com o Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Distrito Federal, tendo em vista as diretrizes traçadas na Lei Orgânica 
do DF, não se coaduna com a via da ação popular, não se fazendo possível, ainda, 
qualquer questionamento a respeito de eventual inconstitucionalidade formal 
que diga respeito ao trâmite do projeto de lei, sendo incabível, ademais, qualquer 
manifestação no que se refere à alegada ofensa ao disposto na Resolução 001/86 
do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, porquanto ensejaria o 
cotejo com o que dispõe o artigo 225, parágrafo primeiro, IV, da Constituição 
Federal.

Destarte, com relação a esse pedido específico, o caso requereria a 
apreciação de matéria referente à “reserva de plenário”, visto que seria necessária 
deliberação do Pleno do Tribunal ou de seu Órgão Especial para declaração de 
inconstitucionalidade de lei, pois, somente a partir de então a decisão tomada em 
sede de controle abstrato de normas poderia ter eficácia de coisa julgada oponível 
erga omnes.

Com relação aos diversos pedidos constantes à fl. 17 dos autos, objetivando 
que os diretores da Federação prestassem contas da entidade, a fim de que fosse apurado 
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o destino do valor referente à venda, tem-se que não é a ação popular a via processual 
adequada para que tal pretensão seja alcançada, mas sim a ação de prestação de contas, 
não se fazendo possível, ademais, a condenação da requerida a prestar garantia dos valores 
a serem pagos aos compradores de títulos do estádio, haja vista que tais compradores 
sequer integraram a lide, sendo notório o interesse particular, nessa hipótese.

Não obstante, conforme já ressaltado, no que diz respeito ao pedido 
constante da alínea “j” da exordial (fl. 18), não há óbice a que seja conhecido 
em sede de ação popular, pois a sua causa de pedir não tem por fundamento 
a inconstitucionalidade da Lei nº 781/94, mas refere-se à tese de manifesta 
lesão ao patrimônio público, uma vez que não houve a avaliação da diferença 
advinda da destinação da área, residindo nesse ponto a ilegalidade do contrato 
firmado entre as partes, que resultou em lesão ao Erário, derivando o prejuízo 
aos cofres público da ausência de repasse do valor equivalente ao aumento do 
potencial de uso do imóvel, uma vez que descumprido o imperativo contido no 
art. 2º da Lei Distrital nº 781/94.

A própria Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap ressaltou a 
ilegalidade e a lesividade do negócio praticado, às fls. 504/515: 

“Assim, portanto, quanto ao conteúdo da lei modificadora da área, em 
seu artigo 2º, no que pertinente à TERRACAP, obrigatoriamente deverá 
ocorrer uma aferição do potencial de utilização, com avaliação da reper-
cussão financeira sobre o quanto a ser ressarcido ao Poder Público.
É de entendimento cristalino que, sem a efetivação desta providência 
de império, pela TERRACAP, por certo que a área, objeto dos autos, 
não pode experimentar a modificação.
(...)
É de uma clareza solar o conteúdo da lei, sob o aspecto da vinculação 
obrigacional, quando no seu artigo 2º menciona:

‘... deverá ser objeto de avaliação pela Companhia Imobiliária de Brasí-
lia - TERRACAP, cabendo ao proprietário da unidade correspondente 
o ressarcimento ao Poder Público do benefício auferido...’ (os grifos e 
destaques foram a propósito).

A lei, embora dirigida, é uma lei e remeteu ao proprietário, destinatário 
do benefício, com a mudança de destinação da área, a obrigação de 
ressarcir a incidência de majoração com o novo potencial econômico 
comercial da área
(...)
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Nestas condições, é a presente para requerer a VOSSA EXCELÊN-
CIA digne-se em admitir a Companhia Imobiliária de Brasília - Ter-
racap na condição de Assistente Litisconsorcial, para que, assistindo os 
autores, venha ser a pressente Ação Popular julgada procedente, com 
os consectários legais” (sic, inclusive quanto aos realces).

A respeito de ser cabível o manejo da ação popular contra qualquer 
negócio jurídico lesivo ao patrimônio público, independentemente de sua origem, 
confira-se aresto desta egrégia Casa de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. INADEQUA-
ÇÃO DA VIA ELEITA E COISA JULGADA. NÃO CONFI-
GURAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ILEGALIDADE 
E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NÃO COM-
PROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL 
DESPROVIDA.
... omissis...
2 - A Ação Popular constitui instrumento constitucional de salvaguarda 
do patrimônio público e social, expressamente previsto no artigo 5º, 
LXXII, da CF/1988, constituindo instrumento processual hábil a ser 
manejado contra qualquer negócio jurídico lesivo ao patrimônio público, 
independentemente de sua origem, pois seu alcance suplanta mero 
desfazimento do ato, visto que o escopo primordial é o restabelecimento 
do patrimônio público.
... omissis...” (RMO 20020110186629, Relatora Desembargadora 
GISLENE PINHEIRO, 2ª Turma Cível, julgado em 14/11/2007, 
DJ 18/12/2007, p. 96 - negritei).

Destarte, conclui-se que se afigura adequada a via eleita pelos autores 
para anular o contrato celebrado pelas rés, pois, malgrado sejam estas pessoas 
jurídicas submetidas ao regime do direito privado, o interesse de agir resulta da 
possibilidade de qualquer cidadão utilizar-se da ação popular como instrumento 
útil para a preservação do patrimônio público, perfazendo-se o ato impugnado, 
claramente, ofensivo ao Erário.

DA PRESCRIÇÃO
Consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de 

Justiça, o “prazo para propositura de ação popular é de cinco anos e tem início 
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após a publicidade do ato lesivo ao patrimônio público” (REsp 693.959/DF, 
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, julgado em 
17.11.2005, DJ 01.02.2006, p. 491 - negritei). 

Assim, não prospera a tese de ocorrência da prescrição da pretensão dos 
autores, porquanto não restou transcorrido o prazo de cinco anos previsto no artigo 21 
da Lei de Ação Popular, haja vista a Lei Distrital nº 781, de 13 de outubro de 1994, ter 
entrado em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 14 de outubro de 1994.

Aliás, como é de comezinha sabença, a transferência do domínio, no 
que se refere aos bens imóveis, somente se opera, no direito pátrio, mediante a 
transcrição. Em face disso, é certo que o registro referente à alienação do imóvel 
somente veio a ser efetivado nos dias 16 e 22 de maio de 1995, segundo o que se 
extrai do teor das escrituras acostadas às fls. 495/503 dos autos, sendo irrelevante, 
portanto, o fato de a quitação do terreno ter-se dado na data de 24 de outubro de 
1988 (fl. 112), uma vez que a presente ação popular foi proposta, preventivamente, 
no dia 26 de abril de 1995, objetivando suspender a transação noticiada, não se 
olvidando, ainda, que a data de 29 de janeiro de 2001 refere-se apenas ao dia em 
que foi redistribuída ação para a 4ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

Presentes os pressupostos e condições da ação e não havendo falar-se em 
prescrição na espécie, faz-se mister, portanto, que a sentença seja cassada, para que, 
retornando os autos à Primeira Instância, sejam citados todos os litisconsortes passivos 
necessários e o feito retome o devido processo legal, para julgamento do mérito.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO à remessa de ofício para 
CASSAR a sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de 
que sejam citados os litisconsortes passivos necessários, de maneira que, respeitados 
os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, prossiga a 
demanda, proferindo-se, ao final, nova sentença, para que se exclua a primeira autora 
da relação processual, seja julgado o mérito do pedido inserido na alínea “j” da petição 
inicial e declare-se carecedor do direito de ação o autor quanto aos demais pleitos.

Des. Flavio Rostirola (Vogal) - Com o Relator.

Desa. Vera Andrighi (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Conhecer e dar provimento para cassar a sentença, unânime.

——— • ———
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REMESSA DE OFÍCIO Nº 2007011088248-3

Autor - Túlio Soares Machado
Réus - Distrito Federal e outros
Relator - Des. Flavio Rostirola
Primeira Turma Cível

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO 
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE 
QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. FLAGRANTE EQUÍVOCO 
DA BANCA EXAMINADORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. POSSIBI-
LIDADE DE INGERêNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
1. Os atos praticados pelo administrador público estão vinculados 
à ordem legal, sob pena deles serem considerados nulos, defeitu-
osos, eivados de ilegalidades. Dessa forma, o motivo, a forma e 
a finalidade dos atos sempre devem respaldar-se no princípio da 
legalidade, para então sim, em não havendo óbice legal, serem 
considerados legítimos.
2. Nesse descortino, relevando-se o caso em tela, imperioso regis-
trar que qualquer disposição inserta no edital de um certame não 
pode sobrepujar a norma legal, sob pena de ofensa ao art. 37, da 
Constituição Federal, que, em atenção ao princípio da legalidade, 
submete a Administração Pública aos ditames da lei, o que implica 
a idéia de que a sua “vontade” deve ser decorrente de lei. 
3. No caso em comento, a Administração Pública deixou de agir 
conforme o Princípio da Vinculação do Edital e o Princípio da 
Legalidade, pois, de forma equivocada, aplicou como parâmetro 
de correção de 02 (duas) questões objetivas a redação da Lei 
de Licitações revogada em 1994, e não havia qualquer previsão 
expressa no edital nesse sentido.
4. Remessa necessária não provida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores da 1ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Flavio Rostirola - Relator, 
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Vera Andrighi - Vogal, Lécio Resende - Vogal, sob a presidência da Senhora 
Desembargadora Vera Andrighi em proferir a seguinte decisão: conhecer e negar 
provimento, unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 15 de outubro de 2008.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por TÚLIO SOARES 
MACHADO contra ato praticado pelo COMANDANTE-GERAL DO CORPO 
DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO DISTRITO FEDERAL. 

Consistiu o mandamus no pedido de atribuição de 04 (quatro) pontos 
referentes às questões nºs. 93 e 94, da prova objetiva do concurso público para o 
provimento de cargo de Engenheiro Civil do Quadro Complementar do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo edital nº 09/2006. Asseverou o 
impetrante que o gabarito apresentado pela banca examinadora encontra-se em 
desconformidade com a legislação vigente, fato que lhe ocasionou grave prejuízo 
no certame, pois deixaram de lhe ser atribuídos 04 (quatro) pontos: 02 (dois) 
pontos pela validade das suas respostas e 02 (dois) pontos pelo critério de correção 
adotado, porquanto uma questão errada lhe acarreta a penalidade de - 1 ponto.

Às fls. 225/232, o MM. Juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública do 
Distrito Federal proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada, para 
determinar à autoridade coatora que acrescente quatro pontos à nota final do 
impetrante, procedendo à reclassificação decorrente do acréscimo.

Não houve recurso voluntário. 
Às fls. 242/247 manifestou a d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento 

e não provimento da remessa oficial. 
Sem revisão, nos termos do art. 71, § 1º, haja vista tratar-se de remessa 

de ofício.
É o relatório.

VOTOS

Des. Flavio Rostirola (Relator) - Conheço da remessa oficial, pois 
satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. 

O cerne da presente lide gira em torno das supostas irregularidades das 
questões nºs 93 e 94, da prova objetiva do concurso público para o provimento de cargo 
de Engenheiro Civil do Quadro Complementar do Corpo de Bombeiros Militar do 
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Distrito Federal, regido pelo edital nº 09/2006, com aplicação da prova em 25/02/2007. 
De acordo com a tese do Impetrante, o gabarito publicado pela banca examinadora 
do certame contraria frontalmente as disposições atualizadas da Lei nº 8.666/93.

As aludidas questões foram dispostas nos seguintes termos (fl.103):

“As licitações e os contratos da administração pública são regidos por 
legislação específica, na qual está estabelecido que os resumos dos editais 
de concorrências e tomadas de preços devem ser publicados para que 
os interessados tomem conhecimento deles. A respeito dos meios e da 
forma de divulgação desses editais, julgue os próximos itens:
93 - Os resumos dos editais devem ser obrigatoriamente publicados 
com a devida antecedência durante 3 dias consecutivos.
94 - Quando a licitação for feita por órgão da administração pública 
federal ou do Distrito Federal, os resumos devem ser publicados no 
Diário Oficial da União.”

De acordo com o gabarito definitivo da prova (fl. 107), as referidas as-
sertivas foram consideradas verdadeiras.

Ocorre que o texto retro-mencionado refere-se à antiga redação da Lei de Li-
citações sem as posteriores alterações conferidas pela Lei nº 8.883/94, que assim dispôs:

“Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, 
das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados 
no local da repartição interessada, deverão ser publicados com an-
tecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por 
órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando 
se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos 
federais ou garantidas por instituições federais; (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)
II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se 
tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade 
da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito 
Federal; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)” (ressalvam-se 
os grifos).”

Ora, ao cotejar as questões abordadas no certame com a nova redação legal 
da Lei nº 8.666/93 percebe-se o nítido equívoco provocado pela banca examinadora, 
posto que as mesmas foram consideradas corretas, com respaldo na legislação revogada 
em 1994, e não havia qualquer previsão expressa no edital nesse sentido.
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É de ímpeto observar que os atos praticados pelo administrador público 
estão vinculados à ordem legal, sob pena deles serem considerados nulos, defei-
tuosos, eivados de ilegalidades. Dessa forma, o motivo, a forma e a finalidade dos 
atos sempre devem respaldar-se no princípio da legalidade, para então sim, em 
não havendo óbice legal, serem considerados legítimos. Em após, tem-se a atuação 
livre da Administração Pública, podendo, então, utilizar-se de sua oportunidade e 
conveniência administrativa. 

Nesse descortino, relevando-se o caso em tela, imperioso registrar que 
qualquer disposição inserta no edital de um certame não pode sobrepujar a norma 
legal, sob pena de ofensa ao art. 37, da Constituição Federal, que, em atenção ao 
princípio da legalidade, submete a Administração Pública aos ditames da lei, o que 
implica a idéia de que a sua “vontade” deve ser decorrente de lei. 

Celso Antônio Bandeira de Mello expõe que o princípio da legalidade é 
“a consagração de que a Administração pública só pode ser exercida na conformi-
dade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, 
infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei”.

1

Acerca da competência do Poder Judiciário para apreciar a legalidade 
dos atos administrativos, leciona Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo. 
Editora: Revista dos Tribunais):

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos 
restringe-se ao controle da legalidade do ato impugnado. Mas por legali-
dade ou legitimidade se entende não só a conformação do ato com a lei, 
como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo, 
indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ato ilegal ou ilegítimo 
o que desatende a lei, como o que violenta a moral da instituição, ou se 
desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, 
grupos ou partidos favoritos da Administração. 
Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de lega-
lidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato 
administrativo onde ela se encontre e seja qual for o artifício que a 
encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o 
mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, 
eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo 
pronunciamento de administração e não de jurisdição judicial.” 

No vertente caso, observo que a decisão emanada pela Administração 
encontra-se eivada de ilegalidade, porquanto considerou válido texto que contraia 
frontalmente a lei. 
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Nesse ponto, transcrevo o seguinte trecho do i. parecer do Ministério 
Público de 1º grau, que, por refletir o meu entendimento sobre o tema, peço vênia 
para transcrever como minhas razões de decidir (fl. 218):

“Diante do caso em apreço, observa-se que a Administração deixou 
de agir conforme o Princípio da Vinculação do Edital que é a lei do 
concurso público, bem como com o Princípio da Legalidade, haja vista 
que o conteúdo programático para a Opção 22 - Engenheiro Civil às 
fls. 44-45, no item 11 consta o assunto “Licitações e contratos da 
Administração Pública (Lei nº 8.666/93)”, cujas normas devem ser 
estudadas conforme reza a legislação vigente, cabendo ainda acrescer 
que em caso de questionamento acerca da redação antiga à vigente, 
precisaria vir expressa a circunstância pretérita da legislação sob pena 
de ofensa ao Princípio da Segurança Jurídica.
Destarte, é responsabilidade inerradável do Judiciário, aferir a correspon-
dência do agir administrativo aos princípios constitucionais, sobretudo no 
tocante à realização dos concursos públicos em que se busca a escolha dos 
candidatos mais aptos ao exercício de funções de interesse público.” 

Note-se que, no caso em tela, não há se falar na ingerência do Poder 
Judiciário no mérito administrativo, pois não se está substituindo a banca exami-
nadora nos seus critérios de correção de provas, sim, anulando grave falha técnica 
nas respostas conferidas às questões objetivas do certame, que, como dito alhures, 
contrariou frontalmente texto expresso da Lei nº 8.666/93. 

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao reexame neces-
sário, mantendo-se indene a r. sentença hostilizada. 

É o meu voto. 

Desa. Vera Andrighi (Vogal) - Com o Relator.

Des. Lécio Resende (Vogal) - Com o Relator.

DECISÃO

Conhecer e negar provimento, unânime.

Notas

1  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 91.
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