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APRESENTAÇÃO

Com esta edição do Livro Estudos Jurídicos, a Esmam abre mais uma vez 
a oportunidade de debates com a comunidade jurídica, a partir da publicação 
de artigos e decisões judiciais, fruto da contribuição de nossos magistrados, 
servidores e colaboradores externos. 

Em tempos de polarização dos debates é reconfortante ver que na Esmam 
as ideias circulam livremente, submetidas apenas às amarras do Estado Cons-
titucional e ao ônus argumentativo, mas com total abertura de janelas para as 
mais diversas concepções do espectro jurídico, com o que se contribui para a 
construção de uma sociedade pluralista.

A publicação do pensamento jurídico de integrantes do Sistema de Jus-
tiça maranhense sobre variados temas de interesse público também municia 
a comunidade forense, sobretudo a local,  com ferramentas adicionais para 
a construção de uma consciência crítica e para o exercício mais apurado das 
mais diversas atividades profissionais ligadas ao Direito.

Com isso, a Esmam espera seguir cumprindo com seu papel de Escola 
Judicial comprometida com a capacitação de servidores e com a formação de 
juízes afinados com as transformações da sociedade, equipados com conhe-
cimentos, integrados pela ética e pelo humanismo, e aptos a intervir no meio 
social cientes da sua elevada responsabilidade republicana.

A Esmam agradece a todos que, com compromisso e dedicação, contribuí-
ram com mais esta publicação. 

Des. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Diretor da Escola Superior da Magistratura do Maranhão

ESMAM





Entrevista

DESEMBARGADOR 
GUILHERME NUCCI (TJ-SP)*

“O OXIGÊNIO DO
 CRIME ORGANIZADO 
É A CORRUPÇÃO”
Para o professor, jurista e 

desembargador do Tribunal de 
Justiça de São Paulo Guilherme 

Nucci, nenhuma organização criminosa 
prescinde do poder público. “Não tem 
operação no mundo que acabe com 
a organização criminosa sem a ajuda 
do parlamento. O oxigênio do crime 
organizado é a corrupção. Corte o alicerce 
e ele se desfaz”, afirma.

A convite da Escola Superior da 
Magistratura do Maranhão (ESMAM), 
Nucci ministrou curso sobre a Efetividade 
da Justiça. Corrupção, delação premiada, 
infiltração de policiais em organizações 
criminosas e novos conceitos de crime 
organizado foram os principais temas 

abordados na capacitação destinada aos 
juízes do Tribunal de Justiça do Maranhão 
(TJMA).

Em entrevista ao site da escola judicial, 
o desembargador, que é autor de 29 livros 
sobre diferentes aspectos do Direito Penal 
e um dos doutrinadores mais citados da 
atualidade, apontou o Judiciário como “a 
salvaguarda” na situação de crise política 
pela qual passa o país.

“Nossa tarefa, não só como juízes, 
mas como cidadãos é agirmos com retidão 
e ética”, orientou. Nucci comentou a lei 
12.850/2013, que trata do crime organizado 
no Brasil, destacando os avanços, equívocos 
e correções da norma atual em relação à 
legislação anterior.



ESMAM - Nesse momento de crise política 
no Brasil, o Judiciário tem cumprido o seu 
papel? É possível confiar? 
GUILHERME NUCCI - Sim. A significativa maioria 
do Judiciário é de pessoas honestas, prudentes, com 
atuação imparcial. O que nós estamos precisando hoje 
é dessa prudência, não de confronto, de disputa de 
poder. Precisamos de um poder como o Judiciário, 
atuando imparcialmente para solucionar as crises que 
estão acontecendo e as que virão.

No atual momento delicado da política brasileira, 
é preciso, por mais custoso que possa parecer, seguir 
fielmente os preceitos constitucionais relativos à ga-
rantia dos direitos humanos fundamentais e as regras 
processuais penais fixadas em lei. Qualquer abuso do 
Estado nesse campo pode levar à ilegitimidade de sua 
atuação e ao questionamento da licitude da prova colhida.

Ademais, quando muitos integrantes de poderes 
da República parecem afrontar a lei penal sem muita 
preocupação, precisamos ter no Poder Judiciário a 
confiança necessária para conter, sob o império da 
lei, esses abusos.

Não tem operação no mundo que acabe com as 
organizações criminosas criminosa, sem a ajuda do 
parlamento. Nossa tarefa, não como juízes, como ci-
dadãos, é agir com retidão, por isso precisamos de 
um Congresso limpo.

ESMAM - O senhor veio falar aos juízes 
do Maranhão sobre corrupção. Está mais 
difícil ser corrupto no Brasil?
GUILHERME NUCCI - Está cada dia mais difícil 
ser corrupto no Brasil. Torna-se uma cruzada perigosa 
pertencer aos quadros de uma organização criminosa. 
Tudo isso tem sido comprovado, ao menos no contexto 
dos crimes do colarinho branco, como lavagem de 
dinheiro, corrupção e sonegações tributárias de toda 
ordem. Essas dificuldades, com maior concretude, 
emanaram da Lei 12.850/2013, que prevê, dentre os 
meios de obtenção de prova a delação premiada e a 
ação controlada.

ESMAM - A delação está na moda. Desde 
a Lava Jato, formou-se uma onda de 
“dedurismo”. É um “bom negócio” ser  
delator? Onde vamos chegar?
GUILHERME NUCCI - A arma legal mais forte (não 
digo ética por se tratar do mundo do crime) que a lei 

proporcionou é a delação premiada. Uma arma podero-
síssima, a grande arma, se usada com prudência. Mas 
se dermos às delações que estão acontecendo plena 
credibilidade, estaremos infringindo a lei, que diz que 
a delação sozinha não vale para condenar ninguém. 
Então, que a delação se case com outras provas. Por 
outro lado, se nós citarmos todo mundo como delator, 
quem vai pra cadeia? Quem vai ser punido. Assim, 
vira um bom negócio ser delator. Eu tenho minhas 
reservas com a delação. 

Desde que a Operação Lava Jato teve início muitas 
delações foram feitas, mas somente agora tem-se notícia 
do uso da ação controlada. Trata-se de um instrumen-
to eficiente para apurar e provar crimes camuflados 
como a corrupção. Associando-se a ação controlada 
(retardamento da prisão) à delação premiada, atin-
ge-se uma dupla explosiva para o combate ao crime 
organizado e aos corruptos, dificultando – e muito – a 
prática criminosa.

Porém, é preciso que o delator de um grande esque-
ma de corrupção também sofra sanção penal, embora 
atenuada, pois é e foi criminoso por um bom tempo. A 
hipótese de perdão judicial (nenhuma pena ao delator) 
deve ser reservada a um caso raro de colaboração que 
permita, por exemplo, eliminar por completo determi-
nada organização criminosa, assegurando a punição 
de todos os seus membros. 

ESMAM – A Lei das Organizações 
criminosas, a 12.850, é coerente?
GUILHERME NUCCI - A lei é boa. Tem falhas, mas é 
boa. Nas mãos de autoridades judiciárias que ajam com 
bastante prudência, ela tem condições de ter sucesso 
no combate ao crime organizado, mas não podemos 
perder de vista o seguinte: o crime organizado não vai 
deixar de existir, nem a corrupção vai sumir. Assim 
como nós nos organizamos em associações, clubes, 
etc.  O crime também se organiza. É uma questão 
natural. Pode amenizar o quadro do Brasil.

ESMAM - Como o senhor vê as propostas 
de reforma do nosso Código Penal. Há 
futuro para o Direito Penal brasileiro? 
GUILHERME NUCCI - Por enquanto, há tantas pro-
postas de reforma que, na essência, não existe nenhuma 
com viabilidade de ser aprovada. Portanto, vejo com 
desesperança. A evolução do direito penal brasileiro é 
lenta e confusa. O Código Penal é de 1940, repleto de 



parciais alterações e inclusões de normas, a ponto de 
propiciar um descompasso entre as normas penais e a 
realidade, é uma lástima. Logo, inexiste evolução positiva. 

Retirando o aspecto social, no tocante às leis penais 
e processuais penais, é fundamental reformar a legis-
lação, que possui mais de 70 anos de vigência. Leis 
antiquadas fomentam abusos e permitem o aumento 
da criminalidade. 

Não haverá futuro promissor para o Direito Penal, 
no Brasil, enquanto continuarmos a trabalhar com um 
Código de 1940, parcialmente reformado em 1984 e 
em datas subsequentes.

ESMAM - O que é possível fazer para 
melhorar o sistema prisional? 
GUILHERME NUCCI - O sistema prisional brasileiro 
está combalido, ferido de morte. Não se salva mais. É 
preciso haver uma mudança da Lei de Execução Penal 
e do Código Penal ao mesmo tempo em que se exija 
do poder público um investimento real e eficiente no 

sistema penitenciário.

ESMAM - Quais os maiores entraves à 
aplicação da lei penal?
GUILHERME NUCCI - A falta de recursos. O Ju-
diciário não dispõe de orçamento para garantir a se-
gurança, nem é da sua competência. O Legislativo 
edita normas para contemporizar o caos reinante. O 
Executivo não destina verbas ao sistema penal, como 
um todo, porque não vê valor nisso, vale dizer, cuidar 
da segurança pública, justamente no aspecto de recu-
peração do criminoso, não traz votos. 

* Guilherme Nucci é desembargador em São Paulo. Livre-do-
cente em Direito Penal, doutor e mestre em Processo Penal.
Entrevista concedida à jornalista Irma Helenn Cabral, ana-
lista judiciário em Comunicação Social do TJMA, em 11 de 
julho de 2017.
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Senhores Juízes
Senhores Alunos

Vivo, hoje, um momento de especial alegria e 
honra por poder participar deste tão relevante marco 
na Escola Superior da Magistratura do Estado do Ma-
ranhão, que é a instalação do seu Primeiro Curso de 
Pós-graduação lato sensu – que tem por enfoque a 
“Teoria e Prática da Decisão Judicial”. 

É um momento ímpar, que ficará marcado na 
lembrança de todos, pois uma Escola de Magistrados 
que recebe a autorização legal para oferecer curso de 
pós-graduação lato sensu, inegavelmente, tem grande 
qualidade técnica e um corpo docente do mais alto 
gabarito, que inspiram  confiança nos atuais e futuros 
alunos que por aqui passarão.

Assim, nossa primeira palavra é de homenagem à 
própria Escola Superior da Magistratura do Estado do 
Maranhão, por atingir a sua maturidade, e se constituir 
na esperança de muitos alunos que anseiam por uma 
especialização voltada para a prática da magistratura, 
e que encontrarão, aqui, seriedade, responsabilidade e 
qualidade, marcas impressas nesta Escola, que é dirigida 

pelo meu estimado e querido amigo Des. Paulo Velten.
Li, Sr. Presidente, Des. Paulo, com especial desvelo 

a Justificativa do curso que hoje se inicia, do qual, 
destaco excerto:

“ Não há dúvida de que o mundo 
contemporâneo exige especialistas em 
tais matérias, especialmente dos magis-
trados, mesmo porque, novos princípios 
e novas regras passaram a regê-las, sem 
que disso se desse conta grande parte 
dos magistrados.

....e segue a Justificativa: 
Pretende-se que o juiz abandone o 

aparato ferramental que apreendeu, na 
maior parte das vezes, empiricamente, 
e passe, necessariamente, a utilizar do 
aprofundamento das teorias jurídicos-fi-
losóficas contemporâneas e das técnicas 
dogmáticas da decisão judicial, a fim de 
que se consiga compreender os diversos 
aspectos dos casos que lhe são postos 

FÁTIMA NANCY ANDRIGHI
Ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ)  

TEORIA E PRÁTICA
DA DECISÃO JUDICIAL
Aula magna proferida em 18 de agosto de 2017, pela Ministra do STJ Fátima Nancy Andrigui, na 
Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), na aula inaugural do Curso de Pós - Graduação 
Teoria e Prática da Decisão Judicial, ofertado pela Escola da Magistratura do Estado Maranhão.
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a julgar, até mesmo porque, há muito 
tempo, a decisão judicial deixou de ser 
simples exercício de silogismo jurídico 
para passar a ser verdadeira tarefa de 
interpretação/aplicação/construção do 
direito para o caso concreto.”
Notem queridos colegas, quão importante 
será esse curso! 

É uma profunda mudança de paradigma, das pró-
prias bases epistemológicas que orientaram a maior 
parte de nosso aprendizado até hoje, alterações que, 
sem dúvida, propiciarão uma atividade judicante mais 
rente aos fatos, mais rente à vida, e porque não dizer, 
mais ajustada ao papel que, contemporaneamente, 
exige-se do juiz na sociedade, papel que ouso dizer, 
louvada nos meus 41 anos de magistratura, é de ser, 
precipuamente, um serenador de almas, e não apenas 
um exímio proferidor de sentenças!

Assim, saúdo a Escola Superior da Magistratura 
do Estado do Maranhão na pessoa do seu Presiden-
te, Des. Paulo Velten, bem como na pessoa do Des. 
Cleones, digno Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão.

Este, porque, sem um Presidente de Tribunal que 
prestigie a Escola da Magistratura, ela não viceja, e 
aqui eu sei que o Presidente é um ardoroso protetor da 
Escola, e entusiasta defensor do aprimoramento dos 
magistrados, razão pela qual, creio que esse curso de 
Pós-graduação lato sensu será o primeiro de muitos 
outros, cujo sucesso já se prenuncia, apenas de rasa 
leitura sobre a organização das disciplinas que serão 
ministradas, e seus excelentes professores.

Estou aqui para lhes falar acerca do pronunciamento 
judicial mais importante do nosso sistema processual: 
a sentença, aliás a essência do Curso que ora se inicia. 

Refleti muito sobre o que lhes dizer, porque, afinal, 
sentença é o que os juízes mais fazem e o que melhor 
sabem fazer.

Ainda assim, queridos colegas, creio que, do 
alto dos meus 41 anos de magistratura, posso ocupar 
vossas mentes com algumas considerações de caráter 
pessoal que, sem dúvida, interferem no ato de julgar.

Antes dessas reflexões, porém, imponho-me o 
dever de aplaudir e saudar, com muita  efusividade, 
cada um de vocês pelo ato tão significativo que estão 
praticando agora, nesse momento : voltarem à Escola! 

Essa é uma importantíssima e relevante decisão, 
porque importa em encontrar e reservar tempo para 

estudar o Direito de forma sistemática, e, mais que 
isso, para praticar um ato de humildade, que é se tornar 
aluno novamente!

Trata-se de um comportamento louvável de cada 
juiz que aqui está e, se me fosse dado poder, querido 
Presidente Cleones, eu pediria que anotasse na ficha 
funcional de cada um, voto de louvor pela decisão de 
voltar a estudar, pois são raros os juízes que conti-
nuam cumprindo o seu dever, e a par, furtando-se de 
momentos de lazer e convívio familiar, dedicam-se 
ao aperfeiçoamento pelo estudo.

Estou, não tenho dúvidas, diante de juízes voca-
cionados, porque só estes se propõem a fazer o seu 
trabalho e, concomitantemente, estudar.

Queridos colegas, perpassa no meu coração, nesse 
momento, a emoção que experimentei, quando iniciei 
o meu mestrado em mediação, pela Universidade Kurt 
Bosch, em Buenos Aires.   

Costumo dizer que temos momentos diferencia-
dos na vida, e que a cada momento é necessário nos 
adaptar: Há etapas na vida que temos tempo e não 
temos dinheiro; outras,  em que temos dinheiro e não 
temos tempo – isso aconteceu comigo, porque nunca 
admiti me afastar para fazer curso, durante o tempo 
que exerço a jurisdição. E como vocês irão fazer, eu 
também fiz e continuo fazendo agora no meu curso 
do doutorado! 

Assim, convido-os a vivenciar, com alegria esse 
tempo de aluno, pois ele nos permite ser, ou voltar a 
ser, alunos na essência, sendo-nos facultado reviver  
os bons tempos de críticas, apelidos, bilhetes, obser-
vação rigorosa acerca dos professores,  suas roupas, 
suas idiossincrasias e etc.

Penso, queridos colegas, que ao decidirem fazer 
esse curso de Pós Graduação lato sensu, vocês estão se 
modernizando e procurando o contemporâneo,  tenho 
sempre repetido: é proibido ao juiz envelhecer!

Quando estamos estudando, nós não envelhecemos! 
Envelhecer é achar que está tudo feito e acabado! 
Não há mais nada a construir, nada a descobrir, nada 
a aprender.

Aliás, acomodar-se na vida não é uma conduta 
comportamental exclusiva dos juízes. Todos nós estamos 
sujeitos a sermos contagiados pela falsa ideia de que, 
após a aprovação em um concurso dificílimo, pelo 
qual todos nós passamos, alcançamos e realizamos 
todos objetivos de vida.

No entanto, aquietar-se porque atingiu o seu objetivo 



ESTUDOS JURÍDICOS:
temas, julgados e discussões

17

de ser juiz, e que essa labor lhe dará segurança para 
o resto da vida, bastando não cometer delito grave, é  
olvidar um verdadeiro axioma proferido por Lao Tse: 
toda instrução é interminável!

Nessa linha, tenho de lhes dizer que  faz parte 
da nossa obrigação, assegurar que o sistema judicial 
permaneça muito relevante à luz das mudanças da 
sociedade e, também,  atento, por exemplo,  às inova-
ções tecnológicas, às mudanças dos comportamentos 
individuais, aos complexos contratos empresariais e 
negociais, e etc..

O juiz precisa estar sintonizado com a modernidade: 
hoje é a informática; amanhã é  estudar e julgar novas 
formas de família; depois de amanhã, é compreender 
com piedade e misericórdia, e julgar um jurisdicionado 
que se  diz  uma mulher aprisionada no corpo de um 
homem há 47 anos...

O juiz que não estuda e não está sintonizado com 
as mudanças que perpassam a vida dos cidadãos causa 
um mal incomensurável a toda sociedade. 

Ex: juiz que não aceitava as separações chegou a 
10.000 processos de separação paralisados na sua Vara.

Convido-os, então, queridos colegas a caminharem 
comigo, a partir de agora, pela senda da pré-compreen-
são e sua interferência no ato de julgar.

Cabe aqui citar um fato forense 
bem ilustrativo:

“Relata Calamandrei que certa vez 
defendia, como advogado, o vendedor 
de um cavalo que, conforme a alegação 
do comprador, tinha o hábito de morder.

Venceu na primeira e segunda ins-
tância, pois os julgadores não admitiram 
o vício redibitório, excluindo o fato de 
que o animal fosse mordedor.

O vencido bateu às portas da Corte 
de Cassação, que só julgava o Direito, 
sem competência para reabrir a discussão 
em torno de questões de fato. 

Confiante, o genial advogado sequer 
usou da palavra. Mas estranhou que o 
procurador geral, contrariamente à ex-
pectativa daquele, houvesse levantado 
para dizer que o recurso era fundamen-
tadíssimo e que devia ser provido.

Findo o julgamento, não resistiu de 
dirigir-se ao procurador revelando sua 
surpresa, ao que lhe respondeu delica-

damente o defensor da Justiça:
   - caro advogado, contra cavalos 

mordedores toda severidade é pouca. Há 
muitos anos, caminhava eu a pé com 
meu filho pela mão, quando, ao lado 
da calçada, o cavalo de uma carroça 
estacionada ,mordeu violentamente o 
braço do menino. Produziu-lhe uma 
profunda fenda, que demandou mais 
de um mês de tratamento. Desde então, 
quando ouço falar em cavalo mordedor 
sou implacável.

Essa estória demonstra o quanto o juiz, ao senten-
ciar, pode ser escravizado por uma experiência vivida!

Há juízes que, sem explicação, são irredutíveis 
em nunca condenar, ou ao revés, condenar sempre. 
Aliás, serve o exemplo que a pouco mencionei: Um 
juiz de família que não proferia sentença nas ações 
de divórcio ou separação.

Trata-se de conduta canalizada inconscientemente. 
São juízes cativos de sentimentos e emoções, as quais, 
elevadas a um alto grau de intensidade, acabam se 
sobrepondo à lucidez e à razão, retirando, inexora-
velmente, a independência necessária para produzir 
um julgamento isento.

É certo que no ato de julgar não há como se eva-
dir, como eliminar, como se despojar de  todos  os 
sentimentos ou do sentido crítico que fazem parte do 
ser consciente e inconsciente do julgador. 

Contudo, somente o juiz livre de preconceitos; 
livre de juízos apriorísticos; livre de ideias estereoti-
padas; livre de injunções facciosas, poderá encontrar 
a verdade, essa mesma verdade que é a única que 
nos interessa, quando estamos defronte do particular 
Tribunal ao qual, primeiramente,  devemos contas: o 
tribunal da nossa consciência.

Todavia, existe um antídoto para aquele quadro 
de grave defeito que pode macular uma sentença: a 
humildade.

A humildade é a virtude primordial do juiz, que 
jamais deve superestimar os próprios conhecimentos, 
considerando-os elementos únicos e indispensáveis 
para o ato de julgar.

Em contraposição a essa virtude, a vaidade costuma 
gerar uma confiança excessiva em si, o que redunda 
em crescimento exagerado do sentido de autoridade, 
e a desconsideração ao pensamento de outros juristas. 

O Des. Edgard de Moura Bitten-
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court afirmava:
 Desconfiar de si é o dever do 

jurista, confiar no Direito, como bem 
geral é sua elevada missão. Coragem de 
afirmar a verdade, depois de busca-la 
com humildade perante suas persuasões 
vulneradas pelos fatos e argumentos.   

Tenho certeza que esse Curso que hoje os colegas 
iniciam, mostrará o caminho onde a arte de julgar 
encontra o seu aperfeiçoamento e sua depuração, 
que sem dúvida, no meu modo de ver, passa pelo 
permanente cultivo do espírito sem vaidade; pelo 
amor à missão que abraçamos de ser juiz, e seguin-
do as palavras, novamente de Calamandrei; pela 
incessante busca do justo como ponto de equilíbrio 
entre o espírito de independência para com os outros 
e o espírito de humildade para consigo próprio: 

-ser ativo sem chegar a ser orgulhoso; 
-humilde sem ser servil; 

-ter firmeza de defender sua opinião con-
tra a autoridade do poderoso ou contra 
a dialética insidiosa dos causídicos;
- ao mesmo tempo ter a consciência 
da falibilidade humana e estar sempre 
disposto a estimar a opinião alheia, até 
o ponto de reconhecer abertamente o 
próprio erro, sem cogitar de que o re-
conhece-lo possa aparentar diminuição 
de seu prestígio.
Para o juiz a Verdade importa mais do 
que a prepotência de quem quer que 
seja, como importa mais do que seu 
amor próprio.

Termino, pedindo-lhes piedade a essa vossa colega, 
pelo verdadeiro sermão forense que acaba de fazer!

Obrigada!!!



Doutrinas
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Alice Bianchini * 

BASEADA NO GÊNERO

Além da identificação do bem jurídico relativo 
ao crime que se está imputando ao agressor (lesão 
corporal, por exemplo), uma análise da Lei Maria da 
Penha permite concluir que há outros interesses em 
jogo, quando se trata de violência praticada no contexto 
por ela apresentado (violência contra a mulher, baseada 
no gênero e praticada no âmbito doméstico, familiar 
ou em uma relação íntima de afeto). 

Tanto é assim, que a Lei Maria da Penha prevê, em 
seu art. 6º, que a violência doméstica e familiar contra 
a mulher constitui uma violação de direitos humanos. 
Ademais disso, exatamente por conta dos documentos 
internacionais que são referidos no seu art. 1º, ela 
constitui uma Lei de Ação Afirmativa (ou na linguagem 
do direito internacional de direitos humanos, uma medida 
especial de caráter temporário). Por conta disso, é que 
ela traz inúmeras inovações jurídico-criminais, bem 
como alterações em institutos criminais já existentes, 
todos eles considerados constitucionais pelo STF (ADC 
19/ADI 4424), embora representem diminuição de 
direitos e garantias dos autores de agressão.

As condutas que caracterizam violência de gênero 
atentam contra valores constitucionais de primeira 
ordem, referidos especificamente à mulher, como seu 
direito à igualdade, à não discriminação por razão 
de sexo, à dignidade e ao livre desenvolvimento de 
sua personalidade no âmbito das relações domésticas, 
familiares ou em uma relação íntima de afeto.3

Nos delitos de violência doméstica e familiar contra 
a mulher ofendem-se duas classes de bens jurídicos: 

QUAL O BEM JURÍDICO 
TUTELADO NOS CRIMES 

PRATICADOS NO CONTEXTO 
DA LEI MARIA DA PENHA?

1. COLOCAÇÃO DO TEMA

No direito, penal o valor que se tutela por meio 
do tipo penal é chamado de bem jurídico (que são 
aqueles considerados essenciais à vida do indivíduo 
ou do convívio social). Cada tipo penal tutela um bem 
jurídico determinado (às vezes até mais de um, nos 
casos em que há bens jurídicos mediatos e imediatos). 

Além do bem jurídico, o tipo penal também tem 
que apresentar o tipo de ofensa (se de dano ou de 
perigo) que enseja a punição da conduta que atingiu 
o bem jurídico. Sem ofensa ao bem jurídico (lesão 
ou perigo de lesão) não há crime (de acordo com o 
princípio da ofensividade).2 

Como se sabe, para que o comportamento seja 
criminoso, ele deve corresponder exatamente ao que diz 
a lei penal (sob pena de não ser legalmente típico). Só a 
conduta adequada à lei (adequação típica) é que conflita 
com a norma respectiva (ou seja: é que é antijurídica ou 
ilícita). É por isso que se torna de extrema importância 
a identificação do bem jurídico, pois é a partir dele 
que se pode chegar às necessárias análises acerca da 
existência ou não de adequação típica entre a conduta 
prevista no tipo penal e a imputada ao agente. 

Muito embora a Lei Maria da Penha não tenha 
criminalizado nenhuma conduta, a discussão do bem 
jurídico no âmbito da violência doméstica e familiar 
contra a mulher baseada no gênero deve ser realizada. 
Os motivos serão trazidos a seguir:

2. O BEM JURÍDICO NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 
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1 os que pertencem à mulher vítima (vida, 
integridade física, patrimônio) e que lhes 
são inerentes como sujeito de direitos 

2 os que vão mais além dela e pertencem 
conjuntamente ao gênero feminino, abatido 
historicamente pela violência do varão e por 
um sistema político e jurídico que consagra 
a diferença e a prostração da mulher.4

Bem jurídicos ofendidos: o próprio e pessoal da 
vítima e outro integrado pelo fato da pertencência da 
mulher ao gênero feminino, que seria abstratamente 
agredido e, portanto, será sempre um sujeito passivo 
mediato em todos os delitos do coletivo.5

Entretanto, uma análise de julgados de Tribunais 
estaduais dá conta do fato de que, em muitas situações, 
a interpretação feita em relação aos valores trazidos 
pela Lei Maria da Penha encontra-se desalinhada com 
os propósitos da lei mencionada, vez que subsistem 
entendimentos que associam a Lei Maria da Penha a 
questões como: preocupação com a vida em comum 
do casal, com a família, a restauração da paz no lar, 
direito à privacidade da vítima. Confira-se:

Preocupação com a vida em comum do casal
- “Restando comprovada a reconciliação do casal, 
eventual condenação somente teria o condão de prejudicar 
a vida em conjunto dos envolvidos.” TJMG, APR 
10421120015555001, Rel. Corrêa Camargo, j. em 
17/06/2015.

- “os elementos constantes dos autos demonstram 
que a convivência doméstica é almejada pela 
mulher, de modo que a procedência da presente 
ação penal somente prejudicaria a relação do 
casal.”  TJMG, APR 10421120015555001, Rel. 
Corrêa Camargo, j. em 17/06/2015.

Preocupação voltada para a família, os meios de 
restaurar a paz no lar
- “na aplicação da Lei 11.340/06, deve se manter 
em foco a família, os meios de restaurar a paz no 
lar, os princípios de Direito Penal e da Constituição 
Federal. [...] A condenação do apelante, que, diga-se, 
já está reconciliado com a vítima e integrado no seio 
familiar, não se apresenta como a melhor solução para 
a família que tenta restaurar a paz no lar.” TJMG, 
APR 10421120015555001, Rel. Corrêa Camargo, j. 
em 17/06/2015.
- “Devidamente comprovado que o apelante já está 

reconciliado com a vítima e integrado no seio familiar, 
a condenação não se apresenta como a melhor solução 
para a família que tenta restaurar a paz no lar.” TJMG, 
Apelação Criminal 1.0027.07.120576-2/001, Rel. Des. 
Antônio Carlos Cruvinel, j. em 06/09/2011. 
- “o Estado perde o interesse na punição do réu, se for 
para o bem do relacionamento familiar sendo a melhor 
política criminal aquela que desagua na absolvição. 
Isto, desde que não haja reiteração constituindo-se, 
o episódio, em fato isolado na convivência cotidiana 
do casal.” TJSC, Apelação criminal 26.848, Rel. Des. 
Ernani Ribeiro, j. em 23/09/1991.

Obstáculo à boa convivência e assistência mútua
- “impor-lhe uma condenação será um obstáculo à boa 
convivência e assistência mútua, que devem nortear 
as relações amorosas e familiares, razão pela qual a 
absolvição é medida que se impõe.” TJMG, Apelação 
Criminal 1.0027.07.120576-2/001, Rel. Des. Antônio 
Carlos Cruvinel, j. em 06/09/2011. 

Preocupação com o abalo à instituição familiar e 
à finalidade da Lei Maria da Penha, por conta de 
eventual condenação
- “a condenação somente teria o condão de abalar 
a instituição familiar e até mesmo a finalidade da 
Lei 11.340/06.” TJMG, APR 10421120015555001, 
Rel. Corrêa Camargo, j. em 17/06/2015.

Desnecessidade de pena, ofensa aos direitos à 
liberdade e privacidade
- “deve o julgador avaliar a necessidade de intervenção 
do Estado nas relações domésticas e familiares, visando 
sempre o bem maior, que é a família, não sendo plausível 
ampliar a intervenção estatal desnecessariamente 
no ambiente familiar, eis que implicaria em violação 
aos direitos à liberdade e privacidade.” TJMG, APR 
10421120015555001, Rel. Corrêa Camargo, j. em 
17/06/2015.

Interpretações como as que acima se transcreveu e 
que não percebem que, como bem assinalam Debora 
Diniz e Sinara Gumieri6, a Lei Maria da Penha 
“protege mulheres e não entidades familiares”, reforçam 
estereótipos e ideologias que impedem uma mudança 
no quadro de violência. 

A violência doméstica e familiar contra a mulher 
envolve inúmeras situações que levam a uma mesma 
consequência: dificuldade de a vítima tomar uma decisão 



ESTUDOS JURÍDICOS:
temas, julgados e discussões

23

que reflita exatamente o que ela deseja, já que se lhe 
atribui o papel de não se importar com o seu destino, 
mas de “sacrificar-se” para manter a família unida, para 
manter a boa convivência familiar, para ser o “núcleo 
do lar”. Na divisão dos papeis sexuais cobra-se da 
mulher, da mãe, da esposa comportamentos que não 
reflitam seus interesses próprios. 

A vítima de violência doméstica e familiar, 
exatamente por encontra-se inserida em um contexto 
de violência estrutural, normalizada, inserida em 
um sistema patriarcal, e cercada de estereótipos em 
relação ao seu papel como mulher, vê-se em situação 
de vulnerabilidade. E é essa condição (vulnerabilidade) 
que justifica o tratamento diferenciado que a Lei Maria 
da Penha reservou às mulheres (não todas, mas as que 
se encontram em situação de violência doméstica e 
familiar). Recusar essas circunstâncias representa a 
negação da própria motivação da Lei Maria da Penha, 
como lei de ação afirmativa (ou, na linguagem do 
direito internacional de direitos humanos, medidas 
especiais de caráter temporário).

Uma compreensão correta da Lei Maria da 
Penha não permite que fundamentações fulcradas na 
preocupação com a família, com a sociedade, com o 
núcleo familiar, com a paz e restauração do lar sejam 
usadas para afastar a sua incidência. Não que tais valores 
sejam desimportantes, mas é que a atenção a eles está 
descontextualizada com o objeto e objetivos da Lei, que 
busca, exatamente, romper com a ideia de que é mais 
relevante a família do que os membros que a integram. 
Aliás, que qualidade é dada à família se nela existe 
violência? Também não se pode esquecer o quanto é 
prejudicial aos membros da família a existência de 
violência, ainda que não sejam diretamente atingidos. 
Inúmeros estudos com vítimas indiretas apontam a 
existência de prejuízos inclusive para o feto, quando 
a mulher grávida é vítima de violência.

3. “QUEM BATE NA MULHER MACHUCA A 
FAMÍLIA INTEIRA” 

De acordo como o Protocolo Para a Investigação 
com Perspectiva de Género dos Crimes e Violência 
contra as Mulheres Cometidos no Âmbito Intrafamiliar 
- 2014, estudos que analisaram os impactos da violência 
na saúde física e mental “mostram que a vivência de 
uma violência sofrida no próprio lar, e que é exercida 
pela pessoa com quem se mantém uma relação afetiva 

- associada a certas circunstâncias socioculturais que 
fazem com que a mulher se sinta responsável pelo que 
está lhe acontecendo, vendo-se incapaz de fazer algo 
para evitá-lo e solucioná-lo -, produz um grande impacto 
emocional nas mulheres vítimas de violência de gênero. 
As alterações físicas podem acarretar: dores crônicas, 
alterações neurológicas, gastrointestinais, hipertensão, 
problemas ginecológicos (inclusive a contaminação 
por doenças sexualmente transmissíveis), e no sistema 
imunológico, entre outros agravos sobre a saúde. As 
principais alterações psicológicas são: depressão, 
consumo excessivo de substâncias químicas, estresses 
pós-traumático, podendo chegar às ideias de suicídio. 
As mesmas alterações podem também afetar crianças 
e adolescentes que vivam expostos às situações de 
violência doméstica e familiar”7, e que, juntamente 
com outros familiares e dependentes da vítima direta, 
são considerados vítimas indiretas.

A percepção dos danos a crianças e adolescentes 
que se encontram expostos a tais situações de violência 
aparece no enunciado 17 da COPEVID - Comissão 
Permanente de Combate à Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher (criada pelo Grupo Nacional 
de Direitos Humanos - GNDH, do Conselho Nacional 
de Procuradores-Gerais - CNPG): 

Enunciado 17 (003/2014): A prática 
de atos de violência doméstica contra 
a mulher na presença de crianças ou 
adolescentes constituiu forma de violência 
psicológica contra estes, a demandar o 
imediato encaminhamento de cópia das 
peças de informação ao Conselho Tutelar, 
para garantia de direitos. Nessa situação, 
caso o agressor exerça a autoridade, 
guarda ou vigilância sobre a criança 
ou adolescente, o Ministério Público 
pode oferecer denúncia com base no 
artigo 232 do Estatuto da Criança e 
Adolescente  Nas demais hipóteses, 
é possível pleitear a elevação da pena 
base (CP, art. 59) no crime de violência 
doméstica contra a mulher, diante das 
consequências mais gravosas do crime. 
(Aprovado na II Reunião Ordinária do 
GNDH de 09/05/2014 e pelo Colegiado 
do CNPG).

A preocupação com as vítimas indiretas estende-se 
também para a fase processual. Como bem recomenda o 
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documento DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO: 
Diretrizes para investigar, processar e julgar com 
perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres. 
Brasília, abril de 2016, há que se respeitar o direito 
à memória da vítima, principalmente nos processos 
de competência do tribunal do júri, a fim nos debates 
orais não se recorra a estereótipos de gênero, “ com 
pouca consideração sobre a memória da vítima direta – 
seja ela fatal ou sobrevivente – e também em respeito 
às vítimas indiretas. Os profissionais que atuam no 
Tribunal do Júri, que se caracteriza pelo julgamento 
feito por leigos, devem também adotar a perspectiva 
de gênero, empregando linguagem não sexista, que 
não reproduza preconceitos e estereótipos de gênero 
ou linguagem de natureza discriminatória, evitando 
referências depreciativas a outras características de 
identificação social (raça, etnia, orientação sexual, 
por exemplo). Outra prerrogativa é a não exibição 
de documentos e fotos que maculem a memória da 
vítima e explicitem julgamentos morais sobre seus 
comportamentos e condutas como justificativa para 
a violência que sofreu. Ao fazê-lo, esses profissionais 
contribuirão para a preservação da memória da vítima 
ante seus familiares e a sociedade.”8

É por isso que, durante todo o processo que envolve 
violência doméstica e familiar contra a mulher algumas 
preocupações devem sempre se fazer presentes9:
	 Não minimizar o sofrimento da vítima 

sobrevivente e das vítimas indiretas; 
	 Respeitar a dor da vítima sobrevivente e das 

vítimas indiretas ao relembrar fatos; 
	 Evitar que a vítima sobrevivente e as vítimas 

indiretas sejam expostas ao(à) acusado(a), 
especialmente quando demonstrem medo ou 
desconforto em sua presença; 

	 Evitar questionamentos discriminatórios sobre 
a vida íntima da vítima fatal ou sobrevivente, 
especulando sobre informações desnecessárias ao 
processo e que possam causar constrangimentos 
à vítima sobrevivente e às vítimas indiretas; 

	 Evitar todo comentário que reproduza estereótipos 
de gênero e julgamentos de valor sobre o 
comportamento da vítima direta, quer ela seja 
ou não sobrevivente; 

	 Evitar que sejam juntados aos autos documentos 
que não tenham pertinência para a apuração dos 
fatos, mas sirvam para expor e violar a privacidade 
e a intimidade das vítimas diretas e indiretas.

Algumas teorias buscam explicar os efeitos da violência 
familiar aos filhos menores de idade:

- TEORIA DA APRENDIZAGEM SOCIAL: “a 
exposição dos filhos à violência de gênero provoca a 
internalização e aprendizagem de modelos violentos 
e papeis de gênero errôneos.”10

- TEORIA DO DESAMPARO APRENDIDO: “a 
incapacidade para prevenir o momento, o lugar, a 
intensidade em que se vai produzir a violência, ou seja, 
a falta de controle da mesma, provocaria estados de 
desamparo tanto nas vitimas diretas como nas indiretas. 
[...] O desamparo [por sua vez] seria a causa pela 
qual muitas mulheres maltratadas não reagem ante a 
violência, mantendo uma convivência nociva para elas 
e para seus filhos. Tudo isso com independência de sua 
formação, êxito profissional e situação econômica.”11

- TEORIA SISTÊMICA12: a violência familiar 
afeta as práticas das crianças de três formas: 

a) a violência geralmente causa estresse na mãe, 
o que prejudica consideravelmente sua função 
parental;

b) a agressão e hostilidade expressada contra a 
mulher geralmente também é dirigida contra os 
filhos. “O agressor, após um episódio violento 
com sua companheira, dificilmente modifica 
seu estado emocional para interagir com os 
filhos, sendo inclinado a empregar um repertório 
comportamental agressivo com estratégias de 
disciplina negativas, que indubitavelmente 
afetará o menor.”13

c) inconsistência na educação dos filhos. “Em 
uma família disfuncional desta natureza, o 
habitual é que os progenitores ou cuidadores das 
crianças não consensuem no estilo educativo 
e em relação ás normas que devem cumprir 
os menores.”14

Os atendimentos registrados pelo Ligue 180 
revelaram que 77,83% das vítimas possuem filhos e 
que 80,42% deles presenciaram ou também sofreram 
a violência15. Mais detalhes no gráfico abaixo:
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Como nos informa Thiago André Pierobom de 
Ávila16, no modelo jurídico francês, o fato de crianças 
presenciarem o delito de violência doméstica contra 
sua mãe configura uma forma de violência psicológica 
contra estas, a ensejar uma maior reprovabilidade da 
conduta. No nosso sistema, tal circunstância pode ser 
levada em consideração pelo magistrado no momento 
da aplicação da pena (CP, art. 59), quando estiver 
analisando as circunstâncias do crime.  Confira-se o 
dispositivo penal mencionado:

Código Penal 
DA APLICAÇÃO DA PENA 
Fixação da pena
Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, 
aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, 
às circunstâncias e consequências do 
crime, bem como ao comportamento 
da vítima, estabelecerá, conforme seja 
necessário e suficiente para reprovação 
e prevenção do crime: 
I - as penas aplicáveis dentre as 
cominadas; 
II - a quantidade de pena aplicável, 
dentro dos limites previstos; 
III - o regime inicial de cumprimento 
da pena privativa de liberdade; 
IV - a substituição da pena privativa 
da liberdade aplicada, por outra 
espécie de pena, se cabível.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como bem asseverou o STF, “a violência contra 
a mulher é grave porque não se limita apenas ao 
aspecto físico, mas também ao seu estado psíquico 
e emocional, que ficam gravemente abalados quando 
ela é vítima de violência, com consequências muitas 

vezes indeléveis.” STF, HC 106212, rel. Min. Marco 
Aurélio, j. em de 24.03.2011.

É o grau de desvalor da ação que justifica, por 
exemplo, o afastamento do princípio da insignificância 
nos casos que envolvem violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

A compreensão (e apreensão) do bem jurídico 
tutelado nos crimes em que se vislumbra violência 
doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero 
é de suma importância para que se possa criar um 
quadro de valores acerca do tema, permitindo uma 
melhor interpretação, aplicação e execução da Lei Maria 
da Penha, cujos objetivos expressos são os de coibir 
e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher (art. 1º).

Somente após a percepção do complexo contexto 
da violência de gênero é que se poderá, a contento, criar 
condições (seja por meio assistenciais, preventivos ou 
jurídicos), para que o quadro lastimável de violência 
doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero 
possa ser debelado.

Em razão das inúmeras especificidades que giram 
em torno da violência doméstica e familiar contra a 
mulher baseada no gênero faz-se necessária uma contínua 
capacitação de todos aqueles que são chamados a atuar 
nas causas que envolvem tal demanda, a fim de que se 
possa de fato contribuir para neutralizar ou amenizar 
todos os obstáculos que são colocados (pelo sistema de 
justiça, pela sociedade, pelo autor da agressão e pela 
própria vítima) para a superação desse grave problema 
que afeta a todos, pois 
“A injustiça que se faz a um é uma ameaça que 

se faz a todos.” Barão de Montesquieu
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O AMIGO DA CORTE
Antônio Carlos de Oliveira*

Torna-se cada vez mais intensa na Justiça brasileira 
a presença de um ator, que, embora não sendo parte 
no processo, pede para ser ouvido nos julgamentos 
de grande repercussão, visando oferecer aos tribunais 
informações importantes sobre questões complexas 
cuja análise ultrapassa a esfera legal.

Trata-se do Amicus Curiae – o ‘Amigo da Corte’ – 
que se populariza a passos largos no Brasil e se insere 
no processo como terceiro, movido por um interesse 
maior que o das partes envolvidas inicialmente na 
ação, em virtude da relevância da matéria e de sua 
representatividade quanto à questão discutida, requerendo 
ao Tribunal permissão para ingressar no feito. 

Seu papel é servir como fonte de conhecimento em 
assuntos inusitados, inéditos, difíceis ou controversos, 
ampliando a discussão antes da decisão dos magistrados. 

A função histórica do ‘Amigo da Corte’ é chamar 
a atenção dos tribunais para circunstâncias ou fatos 
que poderiam não ser notados, trazendo um leque de 
informações adicionais que possam auxiliar a análise 
do processo antes da decisão final. 

Sua manifestação se faz na forma de uma coletânea 
de citações de casos relevantes para o julgamento, 
experiências jurídicas, sociais, políticas, argumentos 
suplementares, pesquisa legal extensiva, que contenham 
aparatos importantes para maior embasamento da decisão 
pelo Tribunal. 

O objetivo dessa figura processual é proteger direitos 
sociais lato sensu, sustentando teses fáticas ou jurídicas 
em defesa de interesses públicos ou privados, que serão 
reflexamente atingidos com o desfecho do processo. 
Ele está previsto na legislação brasileira desde 1976, 
mais precisamente no artigo 31 da Lei 6.385/76.

Há divergências quanto à origem do ‘Amigo da 
Corte’. A doutrina é vacilante quanto a isso. Para alguns 
estudiosos, o surgimento do Amicus Curiae teve como 
precursor o Direito Penal Inglês ou o Direito Sueco, com 
o instituto do Ombudsman. Para outros, seu nascedouro 

se deu no Direito Romano, especificamente na figura 
do Consilliarius Romano.

No Brasil, muito se discute sobre a natureza 
processual do Amigo da Corte, sendo considerado ora 
como uma forma de assistência qualificada por parte 
de um órgão ou entidade com representatividade, ora 
como de intervenção especial.

O jurista Cássio Scarpinella Bueno diz que a qualidade 
do interesse que legitima a intervenção do Amigo da 
Corte em juízo afasta-o da assistência. Segundo ele, 
embora existam fortes semelhanças entre a assistência 
e a intervenção, há uma marcante diferença entre elas. 

Enquanto a ação processual do assistente é de 
caráter egoístico, ou seja, em prol da tese sustentada 
pela parte que, uma vez vencedora, lhe acarretará 
benefícios, o Amigo da Corte labora no processo com 
espírito altruísta.

Já o jurista Fredie Didier Jr., por sua vez, diverge a 
respeito da parcialidade do Amigo da Corte, ao afirmar 
que ele não é um postulante, parte do processo com 
interesse específico em determinado resultado para o 
julgamento, o que não quer dizer que não possa ele, 
em determinadas situações, atuar com certa carga de 
parcialidade.

Ao tratar das modalidades de intervenção de terceiros, 
o novo Código de Processo Civil (CPC) introduziu o 
‘Amigo da Corte’ como instrumento para possibilitar 
melhor discussão e estudo de causas controversas e 
relevantes de interesse de determinados segmentos 
sociais e da sociedade como um todo.

O entendimento é de que sua atuação não deve ser 
em favor de uma das partes litigantes, mas sim em prol 
do melhor esclarecimento das teses defendidas, com 
precedentes na jurisprudência, e principalmente sua 
repercussão no meio social em que a decisão judicial 
repercutirá.

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma política 
de portas abertas à participação do Amigo da Corte 
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nos processos. Cerca de 90% dos pedidos de entrada 
na ação são feitos por pessoas jurídicas. 

As campeãs são as associações (40%) e entidades 
sindicais (19%). Também em pouco mais de 90% dos 
casos o pedido do ‘Amigo da Corte’ é feito em ações 
de controle concentrado de constitucionalidade. As 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adins) são 
as preferidas do ‘Amigo da Corte’, concentrando 84% 
dos pedidos de ingresso na causa. 

A base de dados do STF registra a atuação do 
‘Amigo da Corte’ em centenas de Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade julgadas a partir de 1992. Quando 
há a presença de um ‘Amigo da Corte’ em uma ação 

no Supremo Tribunal Federal, as chances de ela ser 
admitida são 22% maiores do que quando não há um 
terceiro interessado na causa. 

Nas ações julgadas procedentes, a proporção de 
casos com assistência do ‘Amigo da Corte’ é 18% maior 
do que os casos sem assistência. Nos casos julgados 
improcedentes a vantagem do Amicus Curiae é de 15%. 

* Formado em Jornalismo e Direito pela UNISINOS - RS 
com especialização em Comunicação na Universidade 
Javeriana - Bogotá/Colombia. Mestre em jornalismo 
Científico na Univ. Autônoma de Puebla - México. Asses-
sor de Comunicação da Presidência do TJMA
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DA ANÁLISE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO 
TRINÁRIA E QUINÁRIA DA SENTENÇA 
NO PROCESSO CIVIL SOB A ÓTICA DO 

PROCESSO SINCRÉTICO
Denise Lima Guida*

RESUMO

O presente trabalho se propõe a tratar a temática 
que envolve a sentença no Direito Processual Civil 
brasileiro, por ser um conteúdo de suma importância 
no cenário processual hodierno, além de ser o momento 
mais relevante e aguardado do processo. Objetiva-se, 
então, discutir seu conceito atual e as modificações 
ocorridas para se chegar à definição pregada hoje pela 
Lei nº 11. 232/2005, o que proporcionou discussões 
interessantes quanto à finalidade da sentença. Após 
a delineação do conceito de sentença, aponta-se as 
Teorias que a classificam, trazendo ao debate a Teoria 
Trinária e a Teoria Quinária de classificação de sentença, 
ancorada por Pontes de Miranda. Faz-se uma análise 
acerca dos argumentos elencados pelas duas teorias 
destacadas, no sentido de trazer à baila as espécies de 
sentenças defendidas pela doutrina Ternária, sendo elas 
a sentença declaratória, constitutiva e condenatória 
e as defendidas pela doutrina Quinária, quais são a 
declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e 
executiva lato sensu. Em seguida, analisa-se criticamente 
a repercussão dessas classificações para o sincretismo 
processual, principalmente a categorização Quinária 
que trouxe ao cenário processual a sentença executiva. 
Logo após destrinchar a evolução das ações sincréticas 
e os benefícios trazidos ao desenvolvimento do processo 
e à satisfação efetiva da obrigação pleiteada, trata-se 
das duas Teorias, no intuito de finalizar apontando a 
que prevalece na doutrina contemporânea.

Palavras-chave: Sentença. Classificação Trinária. 
Classificação Quinária. Processo Sincrético.

ABSTRACT

This paper proposes to treat the subject in the 
sentence involving Brazilian Civil Procedural Law 
, as a content of paramount importance in today’s 
procedural scenario, besides being the most important 
and awaited moment of the process . The purpose is 
then discuss its current concept and the modifications 
to arrive at the definition preached today by Law No. 
11 . 232/2005 , which provided interesting discussions 
about the purpose of the sentence. After delineation 
of the concept of judgment , pointing up the theories 
that classify , bringing the debate Trinária Theory and 
Theory Quinária classification sentence , anchored 
by Pontes de Miranda . Makes an analysis about the 
arguments listed by the two prominent theories in 
order to bring up the kinds of sentences advocated by 
Ternary doctrine , they are declaratory , constitutive and 
sentence and defended the doctrine Quinária , which 
are declaratory , constitutive , condemnatory , and 
executive mandamental sensu lato. Then is critically 
analyzes the impact of these ratings for procedural 
syncretism , especially Quinária categorization that 
brought the procedural setting executive judgment . 
Soon after unraveling the evolution of syncretic and 
shares the benefits of the development process and the 
effective satisfaction of the obligation pled , it is the 
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two theories in order to finalize pointing that prevails 
in contemporary doctrine.

Keywords: Judgment. Trinária classification. 
Quinária classification. Syncretic process.

1 INTRODUÇÃO

Desde a época mais remota, na mais primitiva 
organização social, os seres humanos viviam de acordo 
com suas próprias regras, defendendo sua família e seus 
interesses na força e de forma pessoal, no chamado 
Estado de Natureza. Entretanto, surgiu a necessidade de 
ser criada uma ordem que regulasse as condutas, com 
o intuito de tornar viável a convivência humana mútua. 

Nesse ínterim, passou a ser imperativo de 
sobrevivência algum tipo de regulação de determinadas 
condutas, surgindo assim, o Estado e, por conseqüência, 
um pacto social entre este e os membros da sociedade.

Em razão de o homem necessitar viver e coexistir 
em comunidade, surgiu para o Estado o dever de garantir 
aos cidadãos o direito a uma convivência pacífica com 
seus semelhantes, surgindo, portanto, o Direito como 
fator importante de paz e estabilidade nas relações sociais 
e, originando, de tal modo, o ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, as relações jurídicas envolvidas, 
os princípios e normas aplicáveis ao caso e às partes, 
o procedimento correto e a organização da função 
jurisdicional do Estado serão regulados pelo Direito 
Processual Civil, na seara cível, com o propósito de 
aplicar e garantir o devido processo legal.

Na busca da solução de conflitos de interesses, 
compete ao órgão julgador competente decidir o mérito 
da causa e não sendo possível, extinguir o processo 
sem resolução do mérito, ambos mediante sentença. 
Logo, a sentença se revela a fase processual mais 
importante do processo e, devido à sua relevância, 
merece maiores comentários.

Nessa ótica, torna-se imperioso abordar a sentença 
no âmbito do Processo Civil, tratando do seu conceito 
e das modificações ocorridas em decorrência da Lei 11. 
232/2005. E, a partir de então, aborda-se a classificação 
das sentenças, tema que está imerso a divergentes 
interpretações. 

O impasse que paira na doutrina acerca da correta 
classificação das sentenças no Processo Civil já percorre 
várias décadas e, hodiernamente, encontra munição 
para continuidade dos debates. Com isso, o centro 
da celeuma consiste no entendimento defendido pela 

divisão trinária, a qual considera como sentença a 
declaratória, constitutiva e a sentença condenatória, 
divergindo da divisão quinária, que considera as três 
espécies de sentença mencionadas e inclui no rol a 
sentença executiva e a mandamental.

Envolto nessa discussão surge os primeiros sinais 
da união das fases de cognição e execução como forma 
de refinar o Direito Processual Civil com o instituto do 
sincretismo processual. Com a ação sincrética objetiva-
se a celeridade e economia processual, além de garantir 
maior efetividade à tutela jurisdicional pleiteada.

Desse modo, mostra-se a importância do caloroso 
debate da classificação das sentenças para a implementação 
do sincretismo processual, em que enquadra a execução 
como mera fase processual, adotando a desnecessidade 
de demandar ação autônoma de execução para ver a 
satisfação da obrigação.

Nesse passo, denota-se que a visão tradicional do 
sistema processual, aprisionado na dicotomia entre 
processo de conhecimento e execução, ao longo do 
tempo, principalmente a partir dos anos 90, vem sofrendo 
profundas reformulações, as quais serão analisadas, 
oportunamente, juntamente com a influência da discussão 
sobre a classificação de sentença.

2   A SENTENÇA NO DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL BRASILEIRO

Os sujeitos do processo têm um direito subjetivo 
à prestação jurisdicional, a qual recai no dever do 
Estado revelar a vontade concreta da lei. Um processo 
judicial percorre várias fases e mira um desfecho justo 
às partes, dentre essas fases, a que mais se destaca é 
a fase sentencial, haja vista que a sentença pode ser 
vista como um ato jurisdicional magno através do qual 
a jurisdição concretiza seu papel mais significativo.

Consoante ensinamento de Arruda Alvim (2013, 
p.1126):

A sentença, por sua vez, é ato culminante da fase 
processual de conhecimento. Na sentença, o juiz, 
na qualidade de representante do Estado, dá, com 
base nos fatos, na lei e no Direito, uma resposta 
imperativa ao pedido formulado pelo autor, bem 
como à resistência oposta a esse pedido, pelo 
réu, na defesa apresentada.

Nessa esteira, o corrente Código de Processo Civil, 
no art. 162, §1°, conceitua sentença como “o ato do 
juiz que implica alguma das situações previstas nos 
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arts. 267 e 269 desta lei.”.  Redação inserida pela Lei 
11. 232/2005 foi proposta pelo Instituto Brasileiro de 
Direito Processual, com o objetivo de destacar que a 
sentença não mais extinguia o processo, haja vista que 
toda sentença de prestação, agora, enseja a execução 
imediata, prescindindo de outro processo (processo de 
execução). (DIDIER JUNIOR, 2013, p. 600)

Ocorre que, antes da Lei 11. 232/2005, a sentença 
era definida como “o ato pelo qual o juiz põe termo 
ao processo, decidindo ou não o mérito da causa.” 
Esta definição, porém, resultou no surgimento de 
diversas interpretações doutrinárias sobre o assunto, 
culminando na criação da citada Lei, a qual surgiu com 
a pretensão de dirimir as divergências doutrinárias e 
jurisprudenciais que vigoravam quanto ao verdadeiro 
conceito de sentença e sua real finalidade, no entanto 
a celeuma persiste.

Em meio a essa discussão, parcela da doutrina 
discordava da antiga redação e buscava aprimorar o 
conceito trazido pela citada lei em 2005, afirmando não 
se tratar propriamente do encerramento do processo, 
mas sim de um ato judicial que detém a finalidade 
de encerrar o procedimento de primeira instância.  
(BUENO, 2010, p. 355)

Por essa vertente, o processo não acabava 
necessariamente com o proferimento da sentença, tendo 
em vista a possibilidade de interposição de recurso e, 
assim sendo, o processo poderia prosseguir em instâncias 
superiores, na medida em que surgissem interposições 
de recursos das decisões.

Por conseguinte, vislumbrou-se definir a sentença 
não pela sua finalidade, mas quanto ao seu conteúdo. 
Assim, por essa linha de classificação, caracterizam-se 
as sentenças como atos do juiz que têm por conteúdo 
uma das hipóteses descritas nos arts. 267 2 e 269 3 do 
Código de Processo Civil.

Nesse condão, partindo-se da vigente redação do 
art. 162, §1° do Código de Processo Civil, o doutrinador 
Alexandre Câmara (2013, p. 468), conclui que, sentença 
é “o provimento judicial que põe termo ao ofício de 
julgar do magistrado, resolvendo ou não o objeto do 
processo.” 

Corroborando essa linha de pensamento, afirma 
Cassio Scarpinella Bueno (2010, p. 355):

Por esta razão é que a interpretação do art. 162, 
§1°, no sistema processual civil, deve ser no 
sentido de que a sentença, para fins presentes, 

é o ato que encerra a etapa de conhecimento, a 
etapa cognitiva na primeira instância, o ato do juiz 
que revela que não há mais qualquer atividade 
jurisdicional a ser desenvolvida naquele caso com 
vistas ao reconhecimento do direito, é dizer, com 
relação à sua declaração ou, quando menos, à 
constatação de que não há condições mínimas para 
que se dê aquele reconhecimento. Isto, contudo, 
não significa que o juiz não desenvolverá outras 
atividades à medida e que haja necessidade para 
tanto e que seja devidamente provocado para 
realizá-las.

Desta forma, pode-se concluir, nesse primeiro 
momento, que apesar de a reforma legislativa implantada 
pela Lei n° 11.232/2005, o conceito de sentença continua 
o mesmo, é um “ato final”. Assim, é por meio da 
sentença que o juiz determina a extinção do módulo 
processual, observando que se este módulo for único 
ou o último do processo, a sentença determinará a 
extinção do próprio processo, que só se completará com 
o trânsito em julgado.  (CÂMARA, 2013, p. 469-470)

A visão doutrinária destacada encontra amparo 
no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que na 
jurisprudência que segue, in verbis, conceitua sentença:

AGRAVO INTERNO. - LEI 9.756/98. DECISÃO 
PROLATADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 
QUE ACOLHE A PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO 
A EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO 
CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE 
RECURSAL. APLICABILIDADE. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO QUE FOI PROVIDO DE PLANO. 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

[...] 4.- O Acórdão recorrido, interpretando 
o artigo 475-H e aplicando o Princípio da 
Fungibilidade recursal, recebeu o Agravo de 
Instrumento como Apelação, nos termos seguintes: 

Com o advento da Lei 11.232/2005, 
ocorreu novo regramento da liquidação de 
sentença, considerada como fase do processo 
de conhecimento, tendo o art. 475-H do CPC 
estabelecido como cabível o recurso de agravo 
de instrumento contra decisão de liquidação de 
sentença. Esta mesma Lei trouxe modificações no 
art. 162, §1º do CPC, conceituando a sentença 
pelo critério misto de conteúdo e finalidade, 
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passando a ser o ato do juiz que implica uma 
das situações previstas nos arts. 267 e 269 da 
Lei Processual e, ao mesmo tempo, extingue 
o processo no primeiro grau de jurisdição, 
resolvendo ou não o mérito.

Assim, de fato, a decisão atacada - que 
acolheu a prescrição e julgou extinto o processo 
de execução - tem natureza jurídica de sentença, 
sendo o recurso cabível o de apelação. (RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.030.898 - RS (2008/0031067-
6), RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI, 
data da publicação 09/11/2010) (grifo nosso)

Por fim, denota-se que as alterações legislativas 
propagadas pela Lei n° 11.232/2005 no conceito de 
sentença ocorreram com o propósito de adequar o texto 
do CPC ao novo modelo teórico seguido para a execução 
de sentença, a qual vem ganhando nova roupagem no 
sentido de não ser mais vista como processo autônomo, 
mas sim como fase processual, continuando o processo 
em que a sentença tinha sido proferida.

Nestes termos, vislumbrado o histórico da 
transformação do conceito de sentença, pretende-se 
abordar a implementação das ações sincréticas sob a 
ótica da classificação das sentenças, e, portanto, torna-se 
de grande relevância analisar as espécies de sentenças 
no Processo Civil, observando que a classificação 
doutrinária dada a elas é alvo de grandes discussões, 
dividindo-se entre a Teoria Trinária e a Teoria Quinária.

3  CLASSIFICAÇÃO DAS SENTENÇAS 

No cenário processual hodierno, não paira maiores 
divergências doutrinárias no tocante à classificação 
das sentenças quanto à resolução do mérito, sendo 
ela composta por duas categorias, a citar, as sentenças 
definitivas e as sentenças terminativas.

Em linhas gerais, as sentenças terminativas são 
aquelas proferidas com base em qualquer das hipóteses 
previstas no art. 267 do Código de Processo Civil, as 
sentenças sem resolução do mérito. Por outro lado, 
as sentenças definitivas são aquelas proferidas por 
alguma das razões descritas no art. 269 do CPC, que 
resolvem o mérito de causa.

As sentenças sem resolução do mérito podem ser 
vislumbradas nos casos de indeferimento da petição 
inicial; por negligência das partes; quando o autor 
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; quando 

ausentes os pressupostos processuais ou as condições 
da ação; em caso de perempção, litispendência ou coisa 
julgada; quando o autor desistir da ação; no caso de 
confusão entre autor e réu; entre outras.

Já as sentenças com resolução do mérito, também 
intituladas de sentenças definitivas ocorrem nos casos 
em que o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; 
quando o réu reconhecer a procedência do pedido;  
quando as partes transigirem;  no caso de decadência 
ou a prescrição; ou da renúncia do autor ao direito 
sobre que se funda a ação.

As sentenças definitivas são caracterizadas pela 
aptidão de exaurir a instância ou o primeiro grau de 
jurisdição através da solução dada ao litígio em juízo, 
com o acolhimento ou rejeição do pedido do autor. 
Nesse caso, a doutrina dominante aponta que a sentença 
contém um ato de inteligência, um ato lógico, mas 
também um ato de vontade, um comando. (THEODORO 
JÚNIOR, 2013, p. 538-539)

A partir da procedência do pedido do autor, as 
sentenças definitivas podem ser classificadas quanto ao 
seu conteúdo, cerrando, a partir de então, uma grande 
discussão na doutrina pátria quanto à classificação 
mais adequada.

Nesse contexto, surgem duas principais Teorias, 
são elas a Teoria Trinária da sentença e da Teoria 
Quinária. Pela primeira Teoria, que tem como principal 
expoente Leibman, as sentenças se apresentam em três 
espécies: as meramente declaratórias, as constitutivas e 
as condenatórias, por outro lado, para a segunda Teoria, 
defendida por Pontes de Miranda, as sentenças podem 
ser de cinco tipos, sendo elas as três já apresentadas e 
incluindo-se as sentenças executivas e mandamentais, 
como versa Daniel Amorim Assumpção Neves (2013, 
p. 497):

Trata-se da Teoria Ternária (trinária) da sentença, 
defendida por substanciosa corrente doutrinária 
que segue as lições de Liebman. Contrapõe-se 
a essa tradicional corrente doutrinária a Teoria 
Quinária (quíntupla) da sentença, defendida por 
doutrinadores que seguem as lições de Pontes de 
Miranda, fundada no entendimento de que, além 
das três espécies de sentença descritas pela Teoria 
Ternária, existem ainda as sentenças executi vas 
lato sensu e as sentenças mandamentais, o que 
resultaria num total de cinco espécies de sentença.

A priori, convém tratar das sentenças meramente 
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declaratórias que têm como conteúdo a declaração de 
existência, inexistência ou modo de ser de uma relação 
jurídica de direito material ou declarar a autenticidade 
ou falsidade de documento. Destaca-se que para que 
haja interesse processual no proferimento de sentença 
dessa natureza é necessária a existência de uma crise 
de incerteza, ou seja, dúvida objetiva e real. (NEVES, 
2013, p. 498-499)

Nesse diapasão, a sentença meramente declaratória, 
tem a incumbência de tão somente declarar a certeza e 
atribuir efeitos jurídicos à (in) existência de uma relação 
formada anteriormente à sentença e, portanto, em via 
de regra terá efeito ex tunc, retroagindo no tempo para 
acompanhar a situação de fato ou a relação jurídica 
no nascedouro. (ALVIM, 2013, p.1140)

Em continuação da análise da Divisão Trinária, 
seguem as sentenças constitutivas, que são aquelas que 
contêm um ato judicial capaz de produzir a criação, 
modificação ou a extinção de uma relação jurídica, 
sendo, portanto, a sentença que altera o status jurídico 
existente e promove alteração na relação jurídica. 
(CÂMARA, 2013, p. 481)

Em que pese à sentença constitutiva, sua estrutura 
consiste inicialmente na declaração de um direito e, 
posteriormente, constitui-se uma situação em que 
esse direito cria, extingue ou modifica essa relação 
preexistente. Tal sentença, como regra, tem efeito ex-
nunc, isto é, produzirá seus efeitos a partir da sentença. 
(ALVIM, 2013, p.1140-1041)

Nota-se, desse modo, que as sentenças constitutivas 
são formadas por dois momentos, um declaratório e um 
constitutivo. No primeiro momento, o juiz declara a 
existência do direito e só no segundo momento determina 
a modificação, de forma positiva (criação), negativa 
(extinção) ou modificativa (modificação) como acontece, 
por exemplo, quando decretada uma sentença de divórcio. 

Prosseguindo a classificação Ternária, chega-se às 
sentenças condenatórias, também formadas por dois 
momentos, um declaratório e outro de imputação ao 
réu do cumprimento de uma prestação de fazer, não 
fazer, entregar coisa ou pagar quantia certa. Com isso, 
é criado um título executivo que ensejará na execução 
para cumprimento da prestação. (NEVES, 2013, P.502)

Torna-se relevante acrescentar que se pode recorrer 
à tutela condenatória para reparar a lesão já consumada 
(tutela repressiva) através da execução forçada, bem 
como para impedir o dano temido (tutela inibitória), 
mediante obrigação de não fazer, sob cominação de 

multa ou outros meios coercitivos. (THEODORO 
JÚNIOR, 2013, p.559)

A sentença condenatória resulta na condenação 
de uma das partes, bem como assevera a existência 
do direito da outra parte e sua respectiva violação, 
criando-se o dever de cumprimento de uma prestação. 
Proferida a sentença condenatória, torna-se acessível 
a via processual da execução, criando assim, um novo 
direito de ação, o da tutela jurisdicional executiva. 

Seguindo essa linha de raciocínio, preconiza 
Câmara (2013, p 486):

Deve-se, então, a meu juízo, entender a sentença 
declaratória como aquela que impõe ao vencido 
o cumprimento de um dever jurídico (de dar, 
fazer e não fazer) através de um comando cuja 
atuação forçada depende do exercício de atividade 
jurisdicional complementar, seja de execução 
forçada propriamente dita (através de atos de 
sub-rogação, como a expropriação de bens ou o 
desapossamento), seja através de meios de coerção 
(como a multa pelo atraso no cumprimento do 
comando sentencial). 

Ocorre que é nesse momento que se encontra o ápice 
da divergência no que tange a classificação das sentenças, 
a Teoria Trinária subdivide as sentenças condenatórias em 
condenatórias executivas e condenatórias mandamentais, 
enquanto que a Teoria Quinária ensina que somando-se 
às 3 espécies defendidas pela Teoria Trinária tem ainda 
mais 2 espécies, a sentença executória e a sentença 
mandamental.

Nestes termos, versa o primeiro entendimento que 
as sentenças condenatórias executivas empregam os 
meios executivos propriamente ditos para satisfazer a 
prestação, utilizando-se, portanto, dos meios de sub-
rogação, ao passo que as sentenças condenatórias 
mandamentais empregam exclusivamente meios de 
coerção, não podendo ser executada em virtude da 
natureza do dever jurídico da relação processual. 
(CÂMARA, 2013, p 486-487)

Contudo, Pontes de Miranda (1959, p. 88) discorda 
dessa subclassificação e enquadra essas subclasses 
como espécies autônomas de sentença, formando uma 
lista quíntupla de classificação, sendo ela formada 
pela sentença declarativa, constitutiva, condenatória, 
mandamentais e executivas, caracterizando as duas 
últimas como irredutíveis. Leciona, ainda, que a força 
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que cada uma tem é o que as classificam, bem como 
os efeitos que produzem.  

Conforme o entendimento deixado pelo renomado 
doutrinador e seguido por alguns outros autores, a 
sentença executiva lato sensu se caracteriza por 
apreciar e decidir a relação jurídica existente entre 
o demandado e os bens que serão objeto de futura 
ação executória, sendo possível, com isso, executar no 
mesmo processo em que foi proferida a sentença, ao 
contrário da sentença condenatória que requer processo 
de execução autônomo. (CÂMARA, 2013, p. 489)

Ademais, essa corrente doutrinária estabelece duas 
principais distinções entre as sentenças condenatórias e 
as executivas lato sensu. A primeira diferença consiste no 
direito material envolvido, haja vista que na condenatória 
o direito é de crédito, com o fim de cumprir a obrigação 
pecuniária e na executiva é direito real, retomando a 
coisa do patrimônio do executado. Anota-se a outra 
diferença, pautada na complexidade da fase de satisfação 
do direito, observando que na executiva não existe 
complexidade. (NEVES, 2013, p. 503)

Por fim, é preciso trazer à baila a última espécie de 
sentença defendida pela Doutrina Quinária, a Sentença 
Mandamental, sendo ela uma modalidade de realização 
do direito, é uma mandamentalidade que consiste numa 
ordem em que o destinatário deve cumprir, sob pena de 
incorrerem contra ele atos coercitivos ou intimidatórios, 
que independem de requerimento do autor ou de abertura 
de cumprimento de sentença. (ALVIM, 2013, p. 1145)

Destarte, o comando mandamental atua na vontade 
do destinatário e deve ser acompanhado por atos que o 
pressionem a cumprir a ordem do juiz, podendo incorrer 
em responsabilidade civil e penal se não cumpri-la 
voluntariamente, sem a necessidade de novo processo.

Logo, diante das considerações já tracejadas, parte-
se para a análise do processo sincrético, que surgiu 
sob a influência da discussão sobre a classificação das 
sentenças, a Teoria Trinária e a Quinária, trazendo 
apontamentos sobre a classificação mais aceita na 
doutrina e sua repercussão para o sincretismo processual.

4  SENTENÇA EXECUTIVA E O SINCRETISMO 
PROCESSUAL

Levando-se em consideração as divergências 
doutrinárias acerca da classificação da sentença, 
mostra-se oportuno aprofundar o conhecimento sobre 
o entendimento defendido pelas duas Teorias que 

mais ganharam força nesse debate, apontando, desse 
modo, sua relevância no cenário da implementação 
do sincretismo processual.

Nesse condão, notória parcela da doutrina sustenta o 
entendimento da divisão trinária das sentenças, elencando 
a meramente declaratória, a constitutiva e a condenatória, 
em contraposição com a divisão quinária da mesma, 
introduzida por Pontes de Miranda, em que tal teoria 
mantém as mesmas 3 classes, mas acrescenta ao rol 
duas espécies de sentença de mérito, a mandamental 
e a executiva. 

Fernando Sá (2000, p.97) tece notórios comentários 
sobre o tema e traz a explicação de Pontes de Miranda 
para sua classificação: 

Há expressões comuns a essas cinco situações: a primeira 
situação é a mesma que era, daí dizer-se é ou não é; a segunda 
faz existir algo que não existia, ou deixar de existir o que existia; 
a terceira afirma que houve ou não houve, e impõe que não haja; 
a quarta resulta de ato de alguém que não a fez, porém mandou 
que se fizesse; a quinta faz passar o que existe a outro lugar onde 
não existia, porque aí é que devia existir.

Diante da Teoria Quinária, a separação das atividades 
cognitiva e executiva, paulatinamente, vai deixando 
de ser um princípio absoluto e intocável, ao passo que 
o processo passa a se desenvolver naturalmente para 
a fase executiva sem a necessidade de ajuizar nova 
ação, uma ação de execução.

É o que se entende por sincretismo processual, 
procedimento este que foi inserido no Processo Civil 
com a discussão trazida pela Teoria Quinária, mediante 
a inclusão das tutelas mandamental e executiva lato 
sensu, diferenciando-as das sentenças condenatórias.

Nesta ótica, é possível diferenciar as condenatórias 
das executivas pela extensão dos seus limites, observando 
que as primeiras são mais limitadas, tendo em vista 
que estariam apenas legitimando o credor a ingressar 
com outra ação, uma ação autônoma de execução, 
enquanto que as sentenças executivas legitimam, de 
plano, os atos executivos sine intervallo. (WAMBIER, 
2011, p. 405)

Outro ponto positivo para o processo sincrético é a 
celeridade processual, pois estruturando a execução como 
mera fase processual, prescinde-se de petição inicial, 
citação do réu, entre outras formalidades, preservando 
as garantias processuais do devido processo legal, ampla 
defesa e contraditório. (WAMBIER, 2011, p. 406)

Nesse passo, para entender melhor as ações 
sincréticas, torna-se imprescindível abordar sua 
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evolução no Processo Civil. Denota-se, portanto, a 
influência do Código de Defesa do Consumidor, que 
em 1990 introduziu, no seu dispositivo 84, a previsão 
do sincretismo nas demandas coletivas de obrigação de 
fazer e não fazer. Acompanhando tal previsão, em 1994, 
o CPC, no art. 461 estabeleceu as ações sincréticas nas 
ações cujo objeto seja obrigação de fazer/não fazer. 
(NEVES, 2013, p. 813)

Nessa linha, as ações sincréticas também foram 
adotadas nos Juizados Especiais, pela Lei 9.099/95 
e mais adiante, a Lei 10.444/2002 regulamentou o 
sincretismo no art. 461-A do CPC, estendendo às 
demandas de obrigação de entrega de coisa. E por 
ultimo, a Lei 11.232/2005 previu o processo sincrético 
nas ações judiciais de obrigação de pagar quantia certa. 
(NEVES, 2013, p. 813) 

Araken de Assis contribui para delinear a evolução 
proposta relatando que, após a Lei 10.444/2002, o 
princípio da autonomia da função executiva, do seu ponto 
de vista estrutural, acabou excepcionado, denominando-
se essa técnica de “execução sincrética”. Anota ainda 
o ilustríssimo autor que a evolução culminou com a 
Lei 11.232/2005, que implantou tal regime em todos 
os pronunciamentos judiciais com força condenatória 
e efeito executivo. (2012, p. 126)

É nessa visão sincrética do processo que se tem 
a simultaneidade da cognição e execução, visto que 
essas duas atividades se realizam na mesma relação 
jurídico-processual. Assim, à medida que o juiz concebe 
as pretensões do direito material, pode executar 
logo, presenciando os atos executivos no processo 
de conhecimento de forma a superar essa dicotomia 
processual

Nessa seara, nota-se que as ações sincréticas 
começaram ser alvo de discussões com a doutrina 
trazida pela Teoria Quinária de classificação de sentença 
e passaram por efetivas mudanças em meados de 1990. 
Hoje prevalece o sincretismo processual, estabelecendo 
que as ações executivas por título executivo perderam 
a obrigatoriedade de ajuizamento de ação autônoma 
de execução e a satisfação do direito ocorre com a 
mera fase processual de cumprimento de sentença.

Com isso, a instauração de processo autônomo de 
execução para satisfazer sentença em sede obrigações 
de fazer e não fazer tornou-se injustificável, como 
confirma Fredie Didier Jr (2012, p. 30):

Essas sentenças possuem aquilo que a doutrina 
mais antiga chamava de “força executiva própria”; 

podem ser efetivadas no mesmo processo em que 
foram proferidas, independentemente de instauração 
de um novo processo e da provocação do interessado; 
o magistrado, no corpo da sentença, já determina 
quais providências devem ser tomadas para garantir 
a efetivação da decisão.

Convém mostrar, ainda, que os defensores da Teoria 
Quinária assinalam como diferença entre as sentenças 
condenatórias e executivas lato sensu a autorização 
legal para que o juiz aja de oficio na efetivação destas, 
observando, contudo que nos casos das condenações ao 
pagamento de pecúnia, é necessária a provocação da 
parte para prosseguir o processo, mediante requerimento 
de cumprimento de sentença. (ALVIM, 2013, p. 1147)

Contudo, o entendimento majoritário se revela 
na defesa da classificação Trinária das sentenças. 
Coadunando com esse pensamento, Theodoro Júnior 
afirma que essas diferenças apontadas pelos defensores 
da divisão quinária “não são suficientes para criar 
sentenças essencialmente diversas, no plano processual, 
das três teorias clássicas”. Observa ele, que as que se 
dizem executivas e mandamentais fazem a essência das 
condenatórias e podem ser vistas como ramificações 
destas, diferenciando-se apenas no procedimento. 
(2013, p. 559)

Do mesmo modo entende Câmara que caiu por 
terra os argumentos da teoria quinária, pois uma vez 
diante de sentença condenatória de obrigação de fazer, 
não fazer e pagar quantia, estas se efetivam no mesmo 
processo e todas as sentenças condenatórias se tornaram 
executivas, ou seja, a sentença executiva, na verdade, 
é uma subclassificação da condenatória. (2013, p.490)

Nesta sistemática, frisa Érica Barbosa, em obra 
coordenada por Teresa Wambier que a classificação 
ternária é a mais adequada, pois deve ser feita quanto 
ao conteúdo, observando que a característica executiva 
e mandamental se enquadra nos efeitos da sentença e 
não no conteúdo. (2011, p.408-409)

Compartilha dessa lógica o autor Daniel Amorim, 
ao explanar que entende mais adequada a teoria ternária, 
pois concorda com a doutrina que não distingue o 
conteúdo das sentenças condenatórias, executivas lato 
sensu e mandamentais. (2013, p. 497). Essa posição 
também encontra guarida na doutrina do jurista Arruda 
Avlim (2013, p. 1148), que leciona não haver utilidade 
prática em distinguir as sentenças executivas lato sensu 
e mandamentais das constitutivas e/ou condenatórias. 

Seguindo esse horizonte, Fredie Didier também 
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leciona que com o advento da Lei 11.232/05 essa contenda 
perdeu o sentido, pois atualmente toda decisão que 
reconhece a existência de dever de prestação pode 
se efetivar no mesmo processo em que foi proferida, 
não havendo mais necessidade de instaurar processo 
autônomo. Assim ruiu a necessidade de distinguir 
as sentenças executivas lato sensu e mandamentais 
das condenatórias, pois o que as diferenciavam era 
a necessidade ou não de novo processo. (DIDIER, 
2011, p. 361)

Destaca Didier (2011, p. 362) que em meio a esse 
debate prevalece a classificação ternária da sentença, 
ressaltando que isso não pode ser visto como um 
retrocesso, mas volta-se ao entendimento inicial 
predominante, o de que as sentenças se classificam 
somente em três classes, de acordo com o conteúdo. 

Com isso, é cristalino que a maioria da doutrina 
acolhe a classificação defendida pela Teoria Trinária, 
reconhecendo como espécies de sentença a declaratória, 
a constitutiva e a condenatória, afirmando que esta 
última espécie engloba as mandamentais e executivas 
lato sensu.

CONCLUSÃO

Assim, diante da abordagem feita sobre a sentença 
no Processo Civil, pode-se fazer algumas considerações 
sobre a importância de sua correta conceituação para 
que outros institutos sejam melhor esclarecidos. Desse 
modo, a evolução do conceito de sentença trouxe algumas 
contribuições para a temática posta em análise, no 
presente trabalho, tendo em vista que a Lei 11. 232/2005 
excluiu a expressão “põe termo ao processo” e ditou 
que a sentença resulta em uma das situações previstas 
nos art. 267 e 269 do CPC.

É incontroverso na doutrina e jurisprudência pátria 
que os referidos dispositivos do CPC versam sobre as 
sentenças terminativas e definitivas, sendo as primeiras 
a extinção do processo sem resolução do mérito da 
causa e a segunda com resolução do mérito. Porém no 
panorama doutrinário indagou-se se a sentença poria fim 
ao processo ou se encerraria somente a fase processual 
em que se encontrava ou, ainda, se colocaria termo ao 
ato de julgar do juiz. Notadamente, em meio a essa 
discussão, prevalece o entendimento doutrinário de que 
a sentença põe termo à fase do processo de cognição.

Nesse contexto, vislumbrou-se a relevância de 
analisar as teorias de classificação da sentença como 

forma de contribuir para a evolução e efetividade do 
Direito Processual Civil, envolvendo nessa seara a Teoria 
Trinária e a Quinária. A doutrina trinária classifica a 
sentença em declaratória, constitutiva e condenatória, 
já a classificação quinária surgiu levantando a teoria 
que mantém as 3 classes mencionadas e acrescenta a 
sentença mandamental e a executiva lato sensu.

Divergentes interpretações acerca da classificação 
perduraram décadas e nos dias atuais ainda permanece 
a cizânia, haja vista Pontes de Miranda ter, outrora, 
iniciado a discussão da existência das sentenças 
executivas, alocando-as como espécie autônoma, 
indo de encontro com o entendimento pregado pela 
doutrina ternária, que aduz que tais sentenças, juntamente 
com a sentença mandamental são apenas espécies da 
sentença condenatória, já que esta, hodiernamente, 
já possui executoriedade. Ocorre que essa contenda 
traz à tona a possibilidade de aplicação da técnica do 
processo sincrético.

O debate que tange às ações sincréticas teve 
forte influência das discussões sobre a classificação 
da sentença, pois diante delas foi possível analisar 
os tipos de sentença, seu conteúdo, seus efeitos e a 
partir de então desenvolver um novo procedimento 
que torne o processo cível mais célere, econômico e 
efetivo. Fala-se do sincretismo processual.

Almejando maior efetividade, o sincretismo 
processual viabiliza a prática concomitante da cognição 
e da execução, como forma de superação das formas 
clássicas de dualidade de tais atividades jurisdicionais, 
tendo em vista que a referida superação enraíza o 
sincretismo como dogma, difundindo, desde logo, o 
progresso processual.

 A Lei 11.232/05 teve por substrato tentar garantir 
de forma mais eficaz a satisfação do direito do autor que 
bate às portas do Judiciário em busca da tutela do seu 
bem jurídico e o Estado tem o dever constitucional de 
cumprir o princípio da eficiência. Logo, acertadamente, 
implementou-se o sincretismo processual no Direito 
Processual brasileiro.

Assim sendo, rege o Código de Processo Civil que 
a execução dos títulos judiciais incide na continuação do 
processo de conhecimento, que após proferir sentença 
seguirá o procedimento do cumprimento de sentença, 
ocasião em que se inicia a fase executiva da sentença, 
demonstrando, de plano, que prescinde a instauração 
de processo autônomo de execução, haja vista ela ser 
agora uma mera fase processual.
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Processualmente resolvida essa questão, muitos 
doutrinadores questionaram a validade da classificação 
protegida por Pontes de Miranda, na Teoria Quinária, 
e conforme notória maioria firma-se a ideia de que 
tal classificação não faz sentido existir e deve ser 
desconsiderada. Alega-se que o sincretismo processual 
pôs fim a essa discussão.

É desse entendimento que compartilho ao analisar as 
duas teorias de classificação de sentença demonstradas 
no presente ensaio, pois desde o início tinha-se como 
certo os 3 tipos de sentença, a declaratória, constitutiva e 
condenatória e, Pontes de Miranda, por fundamentos já 
explanados, surgiu com mais duas classificações. Destaco 
que é indiscutível a importância desse fenômeno para 
o mundo processual, considerando válida a discussão 
trazida pelo renomado autor, principalmente no período 
que antecedeu a Lei 11.232/05.

Contudo, após a criação da Lei 10.444/2002 que 
regulamentou o sincretismo no art. 461-A do CPC, 
estendendo às demandas de obrigação de entregar 
coisa, essa discussão da classificação das sentenças foi 
perdendo força e, em seguida, com a Lei 11.232/2005 
que acolheu o processo sincrético nas ações judiciais 
de obrigação de pagar quantia certa, foi possível ver, 
no meu sentir, a falência desse debate.

Justifica-se essa visão por entender que, nos dias 
de hoje, não se mostra mais acertado classificar a 
sentença em executiva e mandamental, distinguindo-as 
das outras espécies de sentença trazidas pela Teoria 
Trinária, pois as sentenças que visam a prestação de 
obrigação de entregar coisa e obrigação de pagar quantia 
certa já possuem efeito executivo e não precisam mais 
instaurar processo executivo autônomo, derrubando 
os fundamentos da divisão quinária.

Assim, é possível concluir que prevalece a 
classificação trinária de sentença que elenca somente 
a sentença declaratória, constitutiva e condenatória, 
não desmerecendo a relevância da discussão travada 
pela Teoria Quinária, mas parte-se da ideia de que 
essa não é a classificação mais adequada diante das 
mudanças normativas processuais ocorridas no decorrer 
dos últimos anos, repercutindo diretamente na inclusão 
do sincretismo processual no Processo Civil doravante.

NOTAS

* Advogada, graduada na Unidade de Ensino Superior 
Dom Bosco, Pós-graduada em Processo Civil e Pós-gra-

duanda em Direito do Trabalho e Previdenciário na PUC 
Minas; e-mail: deniseguida15@hotmail.com
2. Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de 
mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)
I - quando o juiz indeferir a petição inicial;
Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 
negligência das partes;
III - quando, por não promover os atos e diligências que 
Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 
dias;
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de 
constituição e de desenvolvimento válido e regular do 
processo;
V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, 
litispendência ou de coisa julgada;
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da 
ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das 
partes e o interesse processual; 
Vlll - quando o autor desistir da ação;
IX - quando a ação for considerada intransmissível por 
disposição legal;
X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;
XI - nos demais casos prescritos neste Código.
3  Art. 269. Haverá resolução de mérito: 
I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; 
II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido;  
III - quando as partes transigirem;  
IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescri-
ção; 
V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se 
funda a ação.
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ACESSO AOS TRIBUNAIS E ACESSO À 
JUSTIÇA: OS DIREITOS HUMANOS DOS 
ADOLESCENTES A QUE SE ATRIBUI A 

PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS

João Batista Costa Saraiva*

RESUMO 

O presente documento é um convite ao estudo do Direito 
da Infância e da Juventude visando a compreender as 
distinções conceituais e doutrinárias e os ritos processuais 
exigidos para a aplicação dos direitos aos adolescentes 
a que se atribui a prática de atos infracionais, para que 
se efetive a  justiça e os direitos humanos. 

Palavras-chave: Direitos humanos dos adolescentes. 
Direito Penal Juvenil. Garantias Constitucionais e ato 
infracional.

1. SUJEITO DE DIREITO: O ACESSO À JUSTIÇA 
COMO DIREITO DECLARADO.

Para que um sistema político se perceba efetivamente 
democrático faz-se necessário que assegurar direitos 
seja um anseio efetivo e sincero. Em um tal contexto, 
o acesso à justiça faz-se um requisito fundamental. 
Uma condição básica de exercício de direitos humanos. 

Em consequência não é bastante que a ordem 
jurídica proclame direitos, se esta mesma ordem jurídica 
não assegurar os mecanismos que os garanta e lhes 
empreste efetividade.

Assim, a primeira consideração a ser feita é que 
acesso à Justiça é direito fundamental, expresso no 
artigo 5º, Inciso XXXV, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, a toda cidadania: “A lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”.
Se a cada dia se constata a reflexão de Bobbio de 

que os direitos não surgem quando necessários e sim 
quando possíveis2, em matéria de Direitos da Criança, 
em particular na temática relativa ao adolescente a que 
se atribua a prática de um ato infracional, a assertiva 
do grande mestre italiano se confirma sem qualquer 
dúvida.

O Estatuto da Criança e do Adolescente remonta 
a julho de 1990. A Lei 8.069/90 se faz na realidade na 
versão brasileira da Convenção das Nações Unidas de 
Direitos da Criança, de novembro de 1989, que consagra, 
como principal instrumento normativo, a Doutrina das 
Nações Unidas de Proteção Integral dos Direitos da 
Criança, expressa em diversos outros documentos3.  

O Brasil antecipou-se à própria Convenção dos 
Direitos da Criança, quando promulga a Constituição de 
1988, que, em diversos dispositivos, mas especialmente 
em seus arts. 227 e 228, contempla a síntese dessa 
Doutrina, promovendo a criança à condição de sujeito 
de direitos. 

Ali, em cinco de outubro de 1988, foi derrogado, 
por não recepcionado pela nova ordem constitucional, 
o Código de Menores de 1979, e sepultada, do ponto de 
vista normativo, a velha Doutrina da Situação Irregular 
na ordem jurídica interna. 

Nascia o novo direito, consagrado em seguida 
no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
desconstruindo a idéia de “menor como objeto do 
processo” e introduzindo uma mudança paradigmática, 
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“criança e adolescente enquanto sujeito de direito, 
sujeito do processo, protagonista, cidadão4”. 

Fica o registro que, se no plano normativo operou-
se uma transformação paradigmática, esta mesma 
transformação no campo operacional ainda não se 
efetivou. Ao menos, ainda não se efetivou plenamente, 
haja vista que passados tantos anos, ainda está presente 
no imaginário dos operadores a lógica tutelar a produzir 
contradições e a entravar os avanços.

2. OS ENTRAVES AO EXERCÍCIO DO 
DIREITO. PRINCÍPIO DO SUPERIOR 
INTERESSE DA CRIANÇA E A MITIGAÇÃO 
DA NATUREZA SANCIONATÓRIA DA MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA.

A condição de sujeito de direitos expressa no 
Estatuto da Criança e do Adolescente decorrentemente 
da Norma Constitucional, pessoa em peculiar condição 
de desenvolvimento (e não incapaz, como resultava da 
antiga concepção), passados tantos anos de vigência 
do Estatuto, ainda carece de uma plena efetivação, em 
especial no campo da chamada “delinqüência juvenil”.

Em nome de uma suposta autonomia do Direito 
da Criança (uma espécie de “gueto” jurídico, herdado 
do Direito de Menores) a criança, e especialmente 
o adolescente a que se atribua a prática de um ato 
infracional, ainda têm dificuldades de uma plena 
efetivação de seus direitos.

Faz-se operante, com toda sua histórica carga de 
discricionariedade e arbítrio, o chamado Princípio do 
Superior Interesse da Criança. Esse foi a pedra angular 
sobre a qual os defensores da Doutrina da Situação 
Irregular operacionalizavam o Código de Menores e 
seus poderes quase ilimitados. 

O legislador brasileiro, ao conceber o texto do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, teve o cuidado 
de não o reproduzir (inobstante referido na própria 
Convenção). Entretanto, em nome do amor à infância, 
o princípio do superior interesse sempre foi muito 
presente no inconsciente (ou consciente) do operador 
do sistema juvenil, constituindo-se, na forma de sua 
operacionalização discricionária, em um dos múltiplos 
fatores de dificuldade de plena efetivação dos primados 
da doutrina da proteção integral, por conta de seu 
aparente caráter indeterminado, e por isso discricionário.

A reforma introduzida no Estatuto da Criança e do 
Adolescente por conta da chamada “Lei de Adoção”, 

Lei 12.010, de 03/08/2009, ressuscitou este Princípio 
na ordem jurídica interna5. A lamentar que isso resulte 
no empoderamento do discurso neomenorista na 
operacionalidade da Lei.

Embora resulte evidente do contexto a necessidade 
de limitação de tal princípio aos direitos afirmados, por 
conta da manutenção de conceitos como incapacidade 
do menor em detrimento ao de sujeito de direito, pessoa 
em peculiar condição de desenvolvimento, o chamado 
princípio do superior interesse da criança acaba sendo 
operado no atual sistema como um verdadeiro Cavalo 
de Tróia6 da doutrina tutelar. Historicamente tem servido 
muito mais para fundamentar decisões à margem dos 
direitos expressamente reconhecidos pela Convenção, 
adotados por adultos que sabem o que é o melhor para 
a criança, desprezando muitas vezes a própria vontade 
do principal interessado7. 

Nessa linha de raciocínio há Tribunais que ainda 
determinam a internação de adolescentes em conflito 
com a Lei, em circunstâncias em que a um adulto não 
se imporia privação de liberdade, sob o pífio argumento 
de que, não sendo pena, isso lhe será um bem. Em 
nome do superior interesse, ignoram-se um conjunto 
de garantias instituídas8. Em nome do “amor”, atropela-
se a Justiça.

Daí a importância da advertência de especialistas de 
que se faz insatisfatória a estrita visão do acesso à Justiça 
como acesso aos tribunais. “Se este é o coroamento do 
Estado de Direito, é também – e simultaneamente – um 
direito meramente formal, tantos são os obstáculos 
antepostos ao acesso da pessoa à ordem jurídica justa”.

Cumpre ilustrar esta reflexão trazendo à lume a 
triste experiência do Poder Judiciário alemão durante 
o regime de Hitler. Quando o nazismo se instalou 
na Alemanha, a partir de 1933, especialmente dentre 
as confissões religiosas, aquela que desde a primeira 
hora afirmou a ideologia nazista incompatível com 
suas convicções foram os “Testemunhas de Jeová”. 
Afirmaram expressamente que a saudação heil hitler 
era contrária à doutrina que professavam. Isso lhes 
rendeu intensa perseguição, já nos primeiros tempos 
do regime hitlerista.

Resulta disso, entre outros registros, uma sentença 
de um Tribunal de Família de Hamburgo, em nome 
da “boa educação”, que retirou uma criança da guarda 
de seus pais por estes serem Testemunhas de Jeová9.

A questão do acesso à Justiça e ao Direito, e a 
importância de superação dos entraves que emperram 
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o exercício destes direitos, passa pela superação da 
chamada crise de interpretação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (onde se inclui o sentido do Princípio 
do Superior Interesse), de que há tanto tempo nos 
advertia Emílio Garcia Mendez10.

A importância de compreender o modelo de 
responsabilização previsto no Estatuto e a natureza 
sancionatória da medida socioeducativa; e por 
consequência, penalizante enquanto reação do Estado ao 
ato infracional, uma vez que se trata de uma imposição 
ao sancionado de uma limitação, total ou parcial de sua 
liberdade, independentemente de sua vontade. Este é o 
tema do trabalho de doutoramento de Karyna Sposato11, 
que em sua pesquisa acadêmica afirma os preceitos do 
modelo de responsabilidade penal do adolescente12.

Tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o 
Superior Tribunal de Justiça consolidaram ao longo 
desses anos de vigência da Lei 8.069 o entendimento 
sobre o caráter aflitivo das Medidas Socioeducativas, a 
par da finalidade pedagógica buscada por esta sanção.

Nessa dimensão faz-se antológica, em especial por 
permanecer atual, decisão lançada pelo então Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, 
em Hábeas Corpus originário do Estado do Paraná. 

No caso em questão, Ministério Público e Defesa 
convergiam na aplicação ao adolescente da medida 
socioeducativa de internação, a confirmar a tese de 
que o acesso aos Tribunais nem sempre representa 
acesso à Justiça.  Tratava-se, pois, de um caso de 
flagrante ausência de defesa, na medida em que o 
próprio defensor argumentava ser a internação uma 
solução para o “bem” do adolescente. 

Diante de tal circunstância, o Ministro Relator 
referiu tratar-se de uma revivência excêntrica de infeliz 
pronunciamento do Carnelutti, quando supôs o processo 
penal como jurisdição voluntária, na medida em que 
não existiria lide, eis que a pena seria um bem para 
o condenado...

Do corpo do Acórdão, extrai-se: “Em fase 
venturosamente passageira de sua fascinante obra 
jurídica, Carnelutti nega a existência da lide penal – 
salvo no tocante à decisão sobre a ilicitude civil do 
fato delituoso para fins de reparação, que, no sistema 
italiano, é objeto do mesmo processo – no âmbito da 
jurisdição voluntária, não, no da contenciosa”.

Referindo a obra do imortal Mestre italiano, 
que, nesse particular, felizmente se retratou, destaca 
o eminente Ministro Sepúlveda em seu voto, que, em 

sua obra traduzida ao espanhol, “Leciones sobre el 
Proceso Penal” (ESEA, Buenos Aires, 1950, p. 156), 
Carnelutti chega referir que, no processo penal a finalidade 
buscada é o bem do acusado e não o mal e que tão 
pouco existiria conflito de interesse entre o imputado 
e o Ministério Público, em uma relação similar a que 
se estabeleceria entre o enfermo e o médico que lhe 
pretende ministrar a cura13. 

Se no processo penal tal engodo já se viu superado, 
percebe-se que, em se tratando de responsabilidade 
juvenil, nos dias que correm, ainda há setores que 
pretendem reviver aquela tese superada, sob outro rótulo. 

Na evolução da jurisprudência do egrégio Superior 
Tribunal de Justiça, em especial por súmulas editadas 
ao longo desse período, o óbvio foi definitivamente 
retirado do anonimato (como diria o grande Lênio Streck), 
afirmando o caráter aflitivo da medida socioeducativa, 
nessa medida, penal.

Assim, permanecem atuais as preocupações 
lançadas em trabalho anterior14, tratando das garantias 
processuais expressas na normativa, as quais poderão 
transformar-se me meras peças de retórica se não 
forem operacionalizadas com a devida dimensão de 
instrumentos de cidadania.

3. À GUISA DE CONCLUSÃO

Acesso ao Tribunal e acesso à Justiça. O discurso 
neomenorista no Brasil. A Instrumentalização de conceitos 
da Doutrina da Situação Irregular utilizando-se do 
Estatuto do Adolescente.

Está presente no mundo jurídico brasileiro o 
debate sobre o próprio sistema de justiça para crianças 
e adolescentes, com questionamento da natureza 
sancionatória e nessa dimensão retributiva, da medida 
socioeducativa. Sob o argumento da autonomia do Direito 
da Criança, insurgem-se contra a ideia de um Direito Penal 
Juvenil. Salvo exceções, a maioria destas manifestações 
tem um nítido caráter corporativo, visando ao suposto 
asseguramento de espaços de poder, discricionário e, na 
maioria das vezes autoritário, invocando o princípio do 
“superior interesse da criança” para justificar atropelos 
às garantias processuais e constitucionais. 

O custo ao Brasil de seu pioneirismo na adoção em 
sua legislação dos termos da Convenção das Nações 
Unidas de Direito da Criança (O Estatuto é de Outubro 
de 1990) está estampado em algumas concessões no 
texto de sua lei à Doutrina Tutelar. Se não são concessões 
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expressas, resultam estas de omissões do texto ou de 
expressões ambíguas, aptas a permitir interpretações 
indevidas. Bem se diz que se deve cerrar as portas e 
não deixar frestas, pois por estas podem passar ventos 
indesejáveis.

No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 8.069/90), a ausência de regras sobre o processo de 
execução das medidas socioeducativas; a possibilidade de 
concerto de remissão perante o Ministério Público sem 
a presença de Defensor na fase anterior a instauração do 
processo de apuração da responsabilidade penal juvenil 
perante o Poder Judiciário; a ambiguidade na definição 
dos tipos penais que autorizam a privação de liberdade, 
e outros deslizes da legislação que comprometem o 
rigor garantista; resultam em “frestas” no sistema por 
onde se introduz o germe da doutrina tutelar.

A inconstitucionalidade dessas omissões legislativas 
ou dos dispositivos não garantistas tem sido afirmada 
pelos Tribunais que analisam o tema sob os fundamentos 
do Direito Penal, acatando, na maioria das vezes, recursos 
originários das Defensorias Públicas instaladas nos 
Estados. É o caso do reconhecimento da prescrição 
da pretensão acusatória ou da pretensão executória 
da medida socioeducativa por parte do Estado, não 
afirmada no Estatuto, mas reconhecida analogicamente 
em face das regras do Código Penal. 

O Superior Tribunal de Justiça, pasmem todos, 
necessitou lançar uma Súmula afirmando que a tão só 
confissão do adolescente não é suficiente para imposição 
da sanção socioeducativa.

A dificuldade para o reconhecimento da implantação, 
pela Doutrina da Proteção Integral, de um conceito de 
Direito Penal Juvenil, com sanções e sua respectiva 
carga retributiva, resulta de um preconceito de natureza 
hermenêutica, em face a uma cultura menorista presente 
e atuante em toda América Latina, do que já nos adverte 
Amaral e Silva em suas lições15.

A conduta dos que não admitem a ideia de um 
Direito Penal Juvenil, implica no abandono de conceitos 
introduzidos pelas normas do próprio Estatuto da Criança 
e do Adolescente (especialmente no que respeita à 
responsabilidade com sancionamento de medida 
socioeducativas e de condição de sujeito de direitos 
ostentada pelo adolescente) e se faz responsável no 
Brasil pelas dificuldades que se enfrenta, desde 1990, 
para a efetivação plena do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, desembocando na chamada dupla crise 
do Estatuto, referida por Emílio Garcia Mendez: uma 

crise de implementação e outra, em verdade responsável 
por aquela, uma crise de interpretação.

Trava-se hoje, no Congresso Brasileiro, um debate 
em torno do  Estatuto, da sempre equivocada tese de 
redução da idade penal. É possível, em contraposição 
a essa tese, avançar no aprimoramento do Estatuto, em 
vista da experiência acumulada nesses anos, em especial 
em face das disposições do art. 122 e da conveniência de 
estabelecer um escalonamento progressivo, entre 12 e 18 
anos, em face da infração cometida e o limite máximo 
de privação de liberdade. Este limite, hoje limitado, 
indistintamente, até  três anos, se  faz insuficiente em 
determinados casos enquanto mecanismo de defesa 
social.

Nesta mesma linha de raciocínio se inclui a efetivação 
do SINASE - Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo, em especial com o advento da Lei 
12.594/2012, de 18/01/2012.

A Lei 12.594 trouxe contribuições notáveis à 
compreensão do sistema, em especial quando define 
os objetivos da Medida Socioeducativa no parágrafo 
segundo do artigo primeiro16 e elenca em seu art. 35 
os Princípios Fundamentais que informam o sistema 
socioeducativo17.

Mas há riscos de retrocesso. Resultam, principalmente, 
de ações corporativas de alguns setores do Poder Judiciário 
e do Ministério Público, e de parcela de representantes 
de organismos não governamentais, que de alguma 
forma, como espaço de poder, tem interesse em manter 
nebulosa essa questão, na medida em que a ausência de 
regra permite o exercício ilimitado desse poder. Não 
é sem razão que a maioria absoluta dos agentes das 
Defensorias Públicas instaladas no Brasil há tempo 
perceberam esta questão e afirmam os primados do 
Direito Penal Juvenil expresso no Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

NOTAS

* Advogado, Consultor em Direitos da Criança e do 
Adolescente, especialista em Direito da Criança e do 
Adolescente, professor universitário, autor de diversas 
obras sobre o tema. Foi Juiz de Direito e Promotor de 
Justiça no Estado do Rio Grande do Sul.
2. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos 
Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
3. Por Doutrina das Nações Unidas de Proteção Integral 
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dos Direitos da Criança se compreende não apenas o 
próprio texto da Convenção, adotado pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas em 20.11.1989, e promulgada 
no Brasil através do Decreto 99.710 de 21 de novembro 
de 1990; como também as Regras Mínimas das Nações 
Unidas para a Administração da Justiça da Infância e 
da Juventude, conhecidas como Regras de Beijing (de 
maio de 1984); as Diretrizes das Nações Unidas para a 
Prevenção da Delinqüência Juvenil, conhecidas como 
Diretrizes de Riad (de dezembro de 1990), as Regras Mí-
nimas das Nações Unidas para a elaboração de Medidas 
Não-Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio, Resolu-
ção nº 45/110, de 14.12.1990) e as Regras Mínimas das 
Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de 
Liberdade (Resolução 45/113, de abril de 1991).
4. Poucos autores, com tanta precisão e concisão, dis-
correram sobre o câmbio paradigmático introduzido pela 
Convenção dos Direitos da Criança na ordem jurídica 
interna como Mary Beloff  in “Los Derechos Del niño en 
el sistema interamericano” Buenos Aires- Arg: Del Puerto 
Editores, 2005. Estes argumentos os analiso e transcrevo 
parcialmente em “Adolescente em Conflito com a Lei: da 
indiferença à proteção integral, uma abordagem sobre a 
responsabilidade penal juvenil”, Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 3ªed., 2009, pps. 50 - 71.
5. Nessa reforma, que resultou na introdução de uma 
série de alterações no Estatuto, foi dada nova redação 
ao seu art. 100, introduzindo um parágrafo único, com 
doze incisos, listando princípios norteadores da aplicação 
das medidas previstas na Lei, tanto de caráter protetivo, 
quanto socioeducativo.
6. A expressão foi cunhada por Miguel Cillero e é objeto 
de uma análise mais aprofundada em outro estudo (Ado-
lescente em Conflito com a Lei, da indiferença à proteção 
integral, 3ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, 
p. 77 e seguintes).
7. Sobre o tema: Cortés M., Julio. Acerca del principio del 
interes superior del Niño. IN Infancia y Derechos Huma-
nos: Discurso, Realidad y Perpectivas. Santiago do Chile: 
Corporación Opción,Setembro, 2001, pp. 61/79. 
8. Faz-se interessantíssimo, na linha de negação da na-
tureza penalizante da sanção, o teor de Acórdão do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do Sul que decidiu pela 
intempestividade de recurso interposto por adolescente 
intimado de decisão de internação, quando declinou o 
desejo de recorrer. Destaco aqui o voto vencido do Des. 
Rui Portanova, invocando jurisprudência do STJ para 
conhecimento do recurso, afirmando pelas tantas: “ (...) 

se o representado deve – obrigatoriamente - ser intimado 
pessoalmente para dizer se quer ou não quer recorrer, 
quando ele diz que quer recorrer, então, o recurso não 
está sujeito a qualquer prazo para ser conhecido. Por 
igual, não pode deixar de ser conhecido por algum 
defeito formal, como, por exemplo, falta de razões de 
apelação. No primeiro caso (intempestividade), o recurso 
pode ser conhecido como “habeas corpus”. No segundo 
caso (falta de razões) deve ser nomeado outro defensor 
para apresentar as razões.  Renovada vênia, o que não 
parece adequado é que o ECA, em sua sistemática re-
cursal, legitime a parte para o recurso e o Judiciário, por 
um defeito formal, não aprecie as razões do recorrente...” 
(AC 70031573819).
9. 5 de junho de 1936, 28 Zebbralblatt fur Jungendrecht 
und jungendwohlfahrt, 281, in Rigaux, François, A Lei dos 
Juízes, São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 112.
10.  Mendez, Emílio Garcia. Adolescentes e Responsabi-
lidade Penal: um debate latinoamericano. Porto Alegre:A-
JURIS/ESMP-RS/FESDEP-RS, 2000.
11. Direito Penal de Adolescentes: elementos para uma 
Teoria Garantista. São Paulo: Saraiva, 2013.
12. Sobre o tema também se faz imprescindível a con-
sulta a obra de Sérgio Salomão Shecaira: Sistema de 
Garantias e o Direito Penal Juvenil. São Paulo: RT, 2008. 
Nesse trabalho, de sua cátedra na Faculdade de Direito 
da USP, está expressa com clareza a idéia de um Direito 
Penal Juvenil inserto no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, enquanto instrumento de garantia de direitos e de 
cidadania.
13. Defesa e due process: aplicação das garantias ao 
processo por atos infracionais atribuídos a adolescente. 
 1. Nulidade do processo por ato infracional 
imputado a adolescentes, no qual o defensor dativo 
aceita a versão de fato a eles mais desfavorável e pugna 
por que se aplique aos menores medida de internação, a 
mais grave admitida pelo Estatuto legal pertinente. 
 2. As garantias constitucionais da ampla defesa 
e do devido processo penal - como corretamente dispos-
to no ECA (art. 106- 111) - não podem ser subtraídas ao 
adolescente acusado de ato infracional, de cuja sentença 
podem decorrer graves restrições a direitos individuais, 
básicos, incluída a privação da liberdade. 
 3. A escusa do defensor dativo de que a 
aplicação da medida sócio-educativa mais grave, que 
pleiteou, seria um benefício para o adolescente que lhe 
incumbia defender - além do toque de humor sádico que 
lhe emprestam as condições reais do internamento do 
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menor infrator no Brasil - é revivescência de excêntrica 
construção de Carnellutti - a do processo penal como 
de jurisdição voluntária por ser a pena um bem para o 
criminoso - da qual o mestre teve tempo para retratar-se 
e que, de qualquer sorte, à luz da Constituição não passa 
de uma curiosidade. (STF, RE 285571 / PR, RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PER-
TENCE)
14. “As garantias Processuais e o Adolescente  a que se 
atribua a prática de ato infracional”, in Justiça, Adolescen-
te e Ato Infracional: socioeducação e responsabilização,  
São Paulo: ILANUD, 2006, p. 175 e sgs.
15. Amaral e Silva, Antônio Fernando. O Mito da Inim-
putabilidade Penal do adolescente. Revista da Escola 
Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, v. 
5.Florianópolis:AMC, 1998.
16. § 2o  Entendem-se por medidas socioeducativas as 
previstas no art. 112 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais 
têm por objetivos: 
 I - a responsabilização do adolescente quanto 
às consequências lesivas do ato infracional, sempre que 
possível incentivando a sua reparação; 
 II - a integração social do adolescente e a 
garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio 
do cumprimento de seu plano individual de atendimento; 
e 
 III - a desaprovação da conduta infracional, 
efetivando as disposições da sentença como parâmetro 
máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, 
observados os limites previstos em lei. 

17. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á 
pelos seguintes princípios: 
 I - legalidade, não podendo o adolescente 
receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao 
adulto; 
 II - excepcionalidade da intervenção judicial 
e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de 
autocomposição de conflitos; 
 III - prioridade a práticas ou medidas que sejam 
restaurativas e, sempre que possível, atendam às neces-
sidades das vítimas; 
 IV - proporcionalidade em relação à ofensa 
cometida; 
 V - brevidade da medida em resposta ao ato 
cometido, em especial o respeito ao que dispõe o art. 
122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente); 
 VI - individualização, considerando-se a idade, 
capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente; 
 VII - mínima intervenção, restrita ao necessário 
para a realização dos objetivos da medida; 
 VIII - não discriminação do adolescente, 
notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, 
classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou 
associação ou pertencimento a qualquer minoria ou sta-
tus; e 
 IX - fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários no processo socioeducativo.
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Uma análise a partir de decisões proferidas no TJMA de maio de 
2009 a maio de 2017 relativas ao direito à saúde*

Karina Silva de Jesus**

Sumário: 1. Introdução; 2. Relações entre a categoria de 
mínimo existencial e o modelo de constituição dirigente 
adotado no Brasil; 3. Análise quantitativa e qualitativa 
das decisões do TJMA de maio de 2009 a maio de 2017 
relativas ao mínimo existencial em matéria de saúde; 4. 
Confronto entre o conceito material de mínimo existencial 
criado no TJMA de maio de 2009 a maio de 2017 e o 
modelo de constituição dirigente adotado no Brasil; 
5. Considerações finais; 6. Referências bibliográficas.

RESUMO

O dirigismo constitucional caracteriza-se por normas 
constitucionais que estabelecem programas de atuação 
estatal a serem concretizados gradativamente. As 
demandas pela efetivação dos direitos fundamentais 
sociais, principalmente o direito à saúde, têm aumentado 
ao longo dos anos, assim como a utilização do argumento 
de “mínimo existencial” pelos Tribunais. Partindo-se 
do pressuposto de que o Estado brasileiro adota o 
dirigismo constitucional, realizou-se um estudo sobre 
a compatibilidade entre tal modelo e o argumento do 
“mínimo existencial”, analisando-se as decisões em 
matéria de saúde proferidas pelo TJMA de maio de 
2009 a maio de 2017 envolvendo os filtros “mínimo 
existencial” e “saúde”.
Palavras-chave: Dirigismo Constitucional. Mínimo 
Existencial. Direito à saúde.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo realizou uma análise da utilização 
da categoria mínimo existencial no âmbito jurisprudencial 
e sua relação com o dirigismo constitucional, investigando 
a postura adotada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão 
relativamente à matéria de saúde. No cenário atual, em 
que se busca uma maior eficácia e efetividade dos direitos 
fundamentais sociais, discute-se a possibilidade de se 
identificar um núcleo mínimo de condutas exigíveis 
do Estado e quais prestações estariam abarcadas por 
tal categoria.

Concomitante à ideia de identificação de um mínimo 
existencial, tem-se que a Constituição Federal de 1988 
carrega consigo alto teor de programaticidade em seu 
texto constitucional, sendo caracterizada como uma 
Constituição Dirigente, que articula normas-fim e 
normas-tarefa e cria um projeto sócio-estatal basilar, 
traçando um modelo de Estado prestacional com vistas 
a assegurar aos indivíduos de forma progressiva a 
realização dos direitos fundamentais positivados 
constitucionalmente.

O cenário vivido atualmente pela sociedade brasileira 
evidencia uma crescente demanda pela concretização de 
direitos sociais, sendo que a efetivação de tais direitos 
traz consigo discussões doutrinárias e questionamentos 
que envolvem o equilíbrio da ordem econômico-
financeira e a gestão orçamentária estatal. Diante do 
reconhecimento dos deveres e obrigações estatais sobre 
o tema dos direitos sociais fundamentais, discute-se a 
possibilidade do Estado viabilizar a concretização de 
tais direitos, em razão de especificidades que envolvem 
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especialmente a chamada reserva do possível, a qual 
importa na limitação dos recursos estatais. Assim, a 
adoção de um mínimo existencial num contexto em que 
a própria Constituição assegura a garantia de direitos 
fundamentais de forma progressiva ao longo do tempo 
parece um tanto quanto contraditório.

Tendo em vista o modelo de Constituição Dirigente 
adotado no Brasil, indaga-se a postura adotada pelo 
TJMA em relação à utilização de um conceito de mínimo 
existencial em decisões em matéria de saúde proferidas 
entre maio de 2009 e maio de 2017, utilizando-se 
preponderantemente o método de indutivo. O marco 
inicial desta pesquisa é o Acórdão nº 81.721/2009, no 
qual, pela primeira vez, o termo mínimo existencial foi 
utilizado expressamente em uma demanda de saúde. 
As decisões em matéria de saúde foram escolhidas em 
virtude do fato de nada obstante haver controvérsias 
sobre o conceito de mínimo existencial, é possível 
minimamente pactuar com a ideia de que prestações 
relativas à saúde o compõem. Após, através do manuseio 
dos dados obtidos aliados às categorias comuns à teoria 
dos direitos fundamentais (como, por exemplo, direitos 
sociais, conceitos e teorias acerca do mínimo existencial, 
proibição do retrocesso social, reserva do possível, 
dirigismo constitucional, eficácia e efetividade do 
direito à saúde), além de levantamento bibliográfico 
e documental, foram propostas conclusões gerais a 
fim de contrapor a postura adotada pelo TJMA em 
relação ao mínimo existencial com a tese do dirigismo 
constitucional.

2 RELAÇÕES ENTRE A CATEGORIA DE MÍNIMO 
EXISTENCIAL E O MODELO DE CONSTITUIÇÃO 
DIRIGENTE ADOTADO NO BRASIL

A teoria da Constituição Dirigente ganhou adeptos 
na comunidade acadêmica após a publicação do livro 
“Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador”, 
de José Joaquim Gomes Canotilho, no ano de 1982. 
A segunda edição desta obra foi publicada no ano de 
2001, com o propósito de explicar a situação atual do 
dirigismo constitucional e das normas programáticas 
constitucionais. Na visão do autor, tanto a Constituição 
Brasileira de 1988, quanto a Constituição Portuguesa 
de 1976 contêm uma programaticidade congênita 
(CANOTILHO, 2001, p.V-VI).

Existem várias modalidades de dirigismo que variam 
de acordo com o previsto nas diversas Constituições 

dos países, porém as Constituições Dirigentes, de modo 
geral, possuem em seu texto constitucional alto teor de 
programaticidade. A Constituição Dirigente articula a 
normatividade jurídico constitucional de normas-fim 
e normas-tarefa e funciona como um instrumento de 
estatização da vida, sendo que pertencerão à Constituição 
as decisões vinculativas acerca das tarefas estabelecidas 
ao Estado. Desse modo, as tarefas estatais se configuram 
como tarefas constitucionais (CANOTILHO, 2001, 
p. VIII-XV).

O caráter programático inerente à Constituição 
Dirigente implicaria concretização de tais fins e tarefas 
por meio das instâncias políticas. Em contrapartida, a 
Constituição não deveria se reduzir meramente a um 
instrumento de governo ou a uma otimização processual 
do pluralismo político, mas sim determinar a dimensão 
material do projeto constitucional temporalmente 
adequado, tanto em relação à extensão de sua legitimidade 
quanto aos seus limites. A Constituição é sempre assinalada 
com uma função de ordem, caracterizando-se como 
ordem fundamental (CANOTILHO, 2001, p.148).

A Constituição não possuiria apenas o condão 
de distribuir competências entre os órgãos estatais 
e proteger os direitos de liberdade individuais, mas 
também de estabelecer um conjunto normativo, chamado 
por Canotilho de “bloco constitucional dirigente” 
(CANOTILHO, 2001, p.462). Tal bloco, além de 
limitar o direcionamento do poder político, fornece 
fundamento constitucional para o mesmo e impulso 
diretivo para o legislador em sua atuação e é formado 
por normas que estabelecem um programa constitucional 
direcionado ao futuro, definindo fins e tarefas estatais, 
além de prescrever normas de direitos prestacionais, 
imposições constitucionais e consagrar mecanismos 
jurídicos capazes de promover oportunidades igualitárias 
a todos os cidadãos (CANOTILHO, 2001, p.463-465).

Embora Canotilho parta da ideia de Constituição 
como programa para o futuro, marcada pela vinculação 
do legislador às determinações constitucionais, a lei 
não deve ser entendida como mero ato de execução 
da Constituição. É imprescindível a liberdade de 
conformação do legislador, implicando, em certa medida, 
uma relativização quanto à sua vinculação em relação 
às normas constitucionais (SOUZA, 2010, p. 35).

Na redação do prefácio à segunda edição da obra 
de Canotilho, é possível perceber uma certa dúvida do 
autor sobre a sobrevivência da Constituição Dirigente 
nos dias atuais, ocasionando um grande desconforto 
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aos constitucionalistas brasileiros que exaltavam a 
construção teórica do constitucionalismo dirigente 
inaugurado pela Constituição Federal de 1988. O próprio 
Canotilho (2001, p.X-XI), autor da teoria, apontou 
que esta sofreria de fragilidades epistêmicas, fato este 
que fomentou a inquietude de inúmeros teóricos e 
doutrinadores. 

Uma vez sido consolidadas as instituições 
democráticas e ultrapassada a fase revolucionária, 
a positivação constitucional de um normativismo 
revolucionário atribuidor de toda responsabilidade 
pela conduta da vida social ao Estado pareceria ser 
prejudicial (SOUZA, 2010, p.37-38). Portanto, as 
indagações que são feitas dizem respeito à possibilidade 
ou não da existência de Constituições Dirigentes para 
além do conteúdo revolucionário proposto por elas em 
sua concepção inicial. 

Desse modo, diante dos desafios encontrados pelo 
constitucionalismo dirigente, necessário se faz que seja 
demarcado na Constituição quais os papeis do Estado 
e as possibilidades de luta que devem permanecer para 
a sociedade civil. Assim, as Constituições Dirigentes 
deveriam deixar a cargo do Estado de forma prioritária 
a obrigação de construir uma “política nacional dos 
direitos fundamentais” (GONÇALVES, 2010, p.247).

O legislador não tem liberdade absoluta de 
conformação, seus atos devem ser realizados dentro do 
enquadramento constitucional. Porém, deve-se admitir 
que o normativismo revolucionário constitucional e a 
programaticidade da Constituição - que se traduz na 
vinculação do legislador - não se encontram no mesmo 
plano, de modo que a exclusão do viés revolucionário 
não implica a aniquilação da ideia de Constituição 
Dirigente (GRAU, 2005, s/p).

Tem-se, de forma sucinta, que a morte que teria 
sido decretada da Constituição Dirigente não seria em 
termos absolutos, “Nem o filho foi enjeitado pelo seu 
progenitor, nem faleceu, apenas amadureceu” (GRAU, 
2005, s/p), tendo se adaptado à nova realidade histórica. 
Nas palavras de Canotilho, as Constituições Dirigentes 
existirão enquanto se mostrarem historicamente úteis, 
“[...] enquanto forem historicamente necessárias. Elas 
foram historicamente necessárias em certo momento; 
podem ter cumprido parcialmente seu papel, mas podem 
não ter cumprido ainda todo o seu papel. Eu acredito que 
elas vão sobreviver” (CANOTILHO, 2005, p.39-40).

Assim, teoria da Constituição Dirigente vai de 
encontro à ideia da Constituição servir apenas como um 

instrumento de governo, que se esgotaria “nas normas 
delimitadoras de competência, nas normas de processo 
e organização e nas garantias de direitos fundamentais” 
(SOUZA, 2010, p.36). A ordem jurídica constitucional 
deve ser entendida como o esboço de algo desejado, 
fins a serem alcançados, não apenas como um estatuto 
mantenedor de uma ordem pré-existente.

Vinculando-se o mínimo existencial e o modelo de 
dirigismo constitucional, tem-se que os direitos sociais 
seriam identificados como direitos que correspondem 
essencialmente a prestações positivas do Estado, direta 
ou indiretamente, sejam elas normativas ou fáticas 
(SARLET, 2012, p.82). 

Reconhecendo-se a vinculatividade jurídica dos 
direitos sociais, também se reconhece deveres e obrigações 
estatais, de modo que gera aos particulares correspondentes 
pretensões ou direitos subjetivos positivos. Deveres e 
direitos que emergem imposições constitucionais, além 
de sua vinculatividade jurídica também se revestem 
do caráter de regra, discussão esta que será retomada 
mais a frente. A dimensão positiva de tais normas 
advinda de uma enunciação constitucional normativa, 
implica exigência da promoção estatal do acesso do 
indivíduo a bens protegidos por direitos sociais através 
de prestações fáticas que implicam custo financeiro 
para o Estado (NOVAIS, 2010, p.189-190).

Nesse sentido, na ADPF 45 foram feitas ponderações 
sobre a limitação de recursos públicos e dos custos 
dos direitos. Apontou-se que os direitos fundamentais 
caracterizar-se-iam por seu processo de concretização se 
dar de forma gradual. Afirmou-se também que a limitação 
de recursos existe de fato e esta é uma contingência 
que não poderia ser ignorada. Sendo comprovada 
objetivamente a insuficiência financeira do órgão 
estatal, deste não seria possível exigir a efetivação 
imediata do comando enunciado no texto constitucional 
em razão da referida limitação material. Por outro 
viés, houve advertência expressa na decisão de que a 
cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada 
para justificar uma inércia estatal irrazoável de modo 
que haja o comprometimento das “condições mínimas 
necessárias a uma existência digna e essencial à própria 
sobrevivência do indivíduo”  (WANG, 2008, p.548).

Imprescindível notar-se que diante dos altos custos 
gerados pela prestação dos direitos sociais, como o 
direito à saúde, por exemplo, como aponta Canotilho, a 
metodologia que seria mais segura para a garantia de tais 
direitos não seria propriamente sua subsunção positivista-
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constitucional, mas sim o recorte do “núcleo duro da 
subjectivização dos direitos sociais” (CANOTILHO, 
et al, 2010, p.28). Assim como deve-se perceber que 
o mero reconhecimento de um núcleo essencial de 
prestações sociais, consistente no núcleo essencial dos 
direitos, liberdades e garantias, implica necessidade 
de revisão do caráter eminentemente prestacional dos 
direitos sociais.

3 ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA 
DAS DECISÕES DO TJMA DE MAIO DE 2009 
A MAIO DE 2017 RELATIVAS AO MÍNIMO 
EXISTENCIAL EM MATÉRIA DE SAÚDE

A análise quantitativa e qualitativa da postura 
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em 
decisões relativas ao mínimo existencial em matéria 
de saúde implica busca pela identificação de critérios 
e fundamentos utilizados pelo referido Tribunal para 
embasar tais decisões. O objetivo é de perquirir qual 
a postura do TJMA em relação ao mínimo existencial 
em matéria de saúde, analisando (1) se o TJMA define 
materialmente o conjunto de prestações/abstenções 
que constituam o mínimo existencial em matéria de 
saúde, (a) sendo este compatível com o modelo de 
dirigismo constitucional adotado no Brasil ou (b) se 
se revela indiferente a tal modelo; ou (2) se o TJMA 
não define materialmente o conjunto de prestações/
abstenções que constituam o mínimo existencial em 
matéria de saúde, (a) gerando afronta ao modelo de 
dirigismo constitucional adotado no Brasil, ou (b) não 
gerando tal afronta.

A investigação das decisões selecionadas e utilizadas 
se deu por meio de pesquisa no sítio do TJMA em que 
foram utilizados em conjunto os seguintes termos de 
pesquisa: “mínimo existencial” e “saúde”, totalizando 
95 (noventa e cinco) decisões. Após o filtro realizado, 
a pesquisa revelou 82(oitenta e duas) decisões1 cujo 
tema central versava sobre mínimo existencial e direito 
à saúde. Foram excluídas 13 (treze) decisões, cuja 
essência se trata de preliminares de carência da ação 
com o julgamento do descabimento do chamamento ao 
processo do Estado do Maranhão; da responsabilidade 
solidária dos entes federados no que diz respeito à 
prestação de serviços relacionados à saúde, preconizando 
o princípio da descentralização das ações na área da 
saúde; da responsabilidade solidária entre União, Estados-
membros e Municípios e sua legitimidade ad causam 

para figurar no pólo passivo de demanda objetivando 
a garantia do acesso à leito de UTI neonatal; do direito 
de acesso à educação com o preenchimento de vagas 
da rede pública de ensino; do direito ao lazer, ligado 
à reforma em estádio municipal; da legitimidade do 
Ministério Público para pleitear em juízo direito individual 
indisponível; das condições de centro de internação 
de menores infratores, em adequação ao princípio da 
dignidade da pessoa humana; do fornecimento de água 
pelo município; da unirrecorribilidade das sentenças e 
da preclusão consumativa; da legitimidade passiva do 
município para figurar em demandas de saúde; da reforma 
em centro de menores infratores; da reforma em feiras 
e mercados municipais; da legitimidade da intervenção 
do Poder Judiciário na efetivação de políticas públicas; 
e da legitimidade passiva entre Estados-membros e 
Municípios para demanda de internação em hospital 
da rede pública.

O acórdão paradigma que serviu como marco 
temporal nesta pesquisa foi o nº 81.721/20092, inaugurando 
no TJMA a utilização do conceito de mínimo existencial 
na fundamentação de decisões acerca do direito à saúde. 
Dentre as 82 (oitenta e duas) decisões selecionadas, 15 
(quinze) delas dizem respeito à internação, incluindo 
internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), 
em hospitais públicos ou particulares; 4 (quatro) 
ao fornecimento e implante de stents; 1 (uma) ao 
fornecimento de tratamento pós-operatório; 1 (uma) 
ao custeio de tratamento por plano de saúde particular; 
39 (trinta e nove) à medicamentos; 15 (quinze)  ao 
fornecimento de tratamento médico, 1 (uma) relativa ao 
fornecimento de oxigênio hospitalar, 1 (uma) relativa 
à reforma hospitalar, 1 (uma) relativa à implantação 
de políticas públicas de terapia renal substitutiva e 4 
(quatro) relativas à realização de cirurgia. Frise-se 
que todas as temáticas supracitadas apresentam na 
fundamentação de seus respectivos acórdãos a categoria 
de “mínimo existencial”. 

A temática mais recorrente no TJMA nas demandas 
envolvendo o mínimo existencial em matéria de saúde 
foi a de medicamentos, representando aproximadamente 
a metade do total de decisões (aproximadamente 47,5%). 
Ainda sobre medicamentos, observa-se que houve um 
aumento sensível envolvendo tal demanda entre os 
anos de 2009 e 2013: em 2009, no acórdão paradigma, 
o total era de 1 (uma) decisão, enquanto que tanto no 
ano de 2010 quanto no ano de 2011 foram 4 (quatro) 
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decisões que envolviam tal temática aliada a categoria 
de mínimo existencial, no ano de 2012 houve apenas 
2 (duas) decisões envolvendo tais assuntos, no ano 
de 2013 houve um aumento vertiginoso em decisões 
sobre medicamento envolvendo o mínimo existencial, 
totalizando 13 (treze) decisões em tal período. No ano 
de 2014 foram apenas 2 (duas) decisões envolvendo tal 
matéria, em 2015 foram 4 (quatro) decisões, em 2016 
foram 8 (oito) decisões, enquanto que até maio de 2017 
houve apenas 1 (uma) decisão sobre medicamentos.

O número de decisões em matéria de saúde no TJMA 
em que foi utilizada a categoria de mínimo existencial 
na fundamentação vem aumentando gradativamente 
ao longo dos anos, com algumas oscilações. Em 2009 
foi apenas 1 (uma) decisão, em 2010 foram 5 (cinco) 
decisões, em 2011 foram 7 (sete) decisões, em 2012 
foram 10 (dez) decisões, em 2013 foram 21 (vinte e 
uma) decisões envolvendo tal temática, em 2014 foram 
7 (sete) decisões, em 2015 foram 10 (dez) decisões, em 
2016 foram 15 (quinze) decisões, e até maio de 2017

 foram 6 (seis) como se vê no gráfico a seguir:
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Gráfico 01: Decisões de maio de 2009 a maio de 2017 
envolvendo “mínimo existencial” e “saúde” no TJMA.

Fonte: Elaborado pela autora.

O Acórdão paradigma de nº 81.721/2009 supracitado, 
que inaugurou a utilização da categoria de mínimo 
existencial na fundamentação de decisões acerca 
do direito à saúde no Tribunal de Justiça do Estado 
do Maranhão, traz em seu corpo a determinação do 
fornecimento pelo Estado do medicamento ENBREL, que 
se encontra contemplado no Programa de Medicamentos 
Excepcionais.  Em sua fundamentação, aduz que o 
direito à saúde está expressamente previsto nos arts. 6º; 
23, inciso I; 24, inciso XII; e 196 a 200 da Constituição 
Federal. Desse modo, o direito à saúde deve ser prestado 
solidariamente a todos que necessitem e pelos três 
entes estatais, União, Estados e municípios, além do 
Distrito Federal, que possuem competência concorrente 
no que diz respeito à proteção de tal direito, com a 

devida ressalva à competência privativa da União 
estabelecida no art. 21, CF, como por exemplo, no 
inciso XX, que preconiza a instituição de diretrizes 
para o saneamento básico. Nesse sentido, a discussão 
que é levantada neste Acórdão sobre qual ente possuiria 
competência para o fornecimento do medicamento, 
se pertenceria à União, Estado ou Município, é de 
menor importância nesta pesquisa, pois não faz parte 
da problemática delimitada.

Suscitou-se também nesta decisão o debate entre 
o princípio da reserva do possível em confronto com o 
mínimo existencial, tendo sido decidido que a dignidade 
da pessoa humana deveria sempre prevalecer em 
detrimento das previsões orçamentárias do Estado. 

Nesse sentido, o mínimo existencial foi definido 
no Acórdão nº 81.721/2009 como sendo um conceito 
que “expressa uma vertente garantística, que impede 
agressão ao direito, perante a garantia de meios que 
satisfaçam as mínimas condições de vivência digna da 
pessoa; e a vertente prestacional, que tem caráter social, 
exigível frente ao Estado”. Ainda na fundamentação do 
mesmo acórdão foi utilizado o estudo de Ingo Sarlet, 
apontando a necessidade do reconhecimento de certos 
direitos subjetivos que estão intimamente conectados a 
recursos mínimos materiais que propiciem a existência 
dos indivíduos. 

O Acórdão nº 015023/2010, que trata sobre o 
fornecimento do medicamento SUNITINIB-SUSTENT-
50mg pelo período e forma requisitada pelo médico 
no caso em análise, também evidenciou o debate 
entre o princípio da reserva do possível e o mínimo 
existencial. O conceito de mínimo existencial apresentado 
em tal acórdão foi exatamente o citado no parágrafo 
supra. Além disto, ainda com base em Ingo Wolfgang 
Sarlet, argumentou-se que a existência digna “estaria 
intimamente ligada à prestação de recursos materiais 
essenciais, devendo ser analisada a problemática do 
salário mínimo, da assistência social, da educação, 
do direito à previdência social e do direito à saúde”.

O Acórdão nº 88.504/2010 possui como teor essencial 
a implantação do stent cypher 2.75x28mm a ser custeada 
pelo Estado do Maranhão na rede de saúde particular. 
A demanda versa sobre o “tratamento percutâneo de 
lesão reestenótica em stent convencional, por sofrer a 
demandante de risco de infarto agudo do miocárdio e 
morte cardíaca”. O recurso de agravo de instrumento 
movido pelo Estado do Maranhão foi improvido sob o 
fundamento de que a arguição do princípio da reserva 
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do possível em detrimento do mínimo existencial é 
indevida, pois somente após ter se atingido o mínimo 
existencial é que se poderiam cogitar outros gastos. Desse 
modo, o Poder Judiciário deteria parcela de soberania 
nacional, não devendo assistir de modo passivo à omissão 
injustificada da Administração em efetivar as políticas 
públicas essenciais à promoção de dignidade humana. 
Ainda neste acórdão, foi suscitado que a reserva do 
possível se relaciona com as limitações orçamentárias 
do Estado, mas ressalvar esta reserva em relação ao 
mínimo existencial seria desmedido e constituir-se-
ia numa negativa da própria efetividade dos direitos 
fundamentais. Assim, o conceito de mínimo existencial 
no Acórdão nº 88.504/2010 seria o “conjunto de bens 
e utilidades indispensáveis para a vida humana digna, 
e exemplo do direito à educação, à moradia e à saúde.”

O Acórdão nº 130.450/2013, que trata do 
fornecimento de materiais hospitalares, sendo estes 
“vinte e quatro pacotes de compressas de gazes tipo 
dupla de algodão [...], duzentos e quarenta unidades de 
equipo para alimentação enteral, cento e vinte pacotes 
de fraldas descartáveis e duzentos e quarenta frascos 
de dietas enterais de 500 ml”, também conceituou 
o mínimo existencial como “conjunto de utilidades 
indispensáveis a uma vida digna”, sendo que estes devem 
ser vistos como prioridade pelo orçamento. Conceito 
idêntico é trazido pelo Acórdão nº 128.759/2013, que 
trata do fornecimento da medicação Angipress 50 mg, 
Valttrian HCT 100/25 mg, Bufferin Cardio 81 mg, 
Vytorn 10/20 mg, Omeprazol 40 mg e Vasterel MR 
ou seu equivalente em dinheiro.

No Acórdão nº 124.157/2013, que trata da realização 
de procedimento cirúrgico e procedimentos necessários 
ao tratamento do paciente em questão visando à garantia 
do direito fundamental à vida, ou se não houver esta 
possibilidade que o Estado arque com os custos de tal 
tratamento na rede particular;  nº 129.293/2013, que trata 
do fornecimento do leite PREGOMIN na quantidade de 
seis latas por mês pelo apelante; nº 129.408/2013, que 
trata do fornecimento do medicamento PLAKETAR 250; 
e nº 129.426/2013, que trata do fornecimento de terapia 
antineovasogênica com o medicamento LUCENTIS, 
sob pena da perda da visão do indivíduo, o argumento 
de mínimo existencial também foi utilizado da mesma 
forma em que no acórdão supra, em contraponto ao 
princípio da reserva do possível.

Já no Acórdão nº 88.960/2010, proveniente da 
impetração do mandado de segurança nº 012894/2010, o 

qual trata do fornecimento do medicamento ORÊNCIA 
(abatacept) para tratamento de artrite reumatóide 
poliarticular, prescrito pelo médico reumatologista 
Dr. Aníbal Vial, o conceito de mínimo existencial foi 
equiparado ao mínimo de dignidade humana, que, para 
ser mantido, seria necessário que os direitos subjetivos 
fundantes de todos os cidadãos fossem respeitados, 
estando inclusos então o direito à vida, saúde e assistência. 

No referido Acórdão, foi apresentado também o 
argumento de que a reserva do possível não poderia 
representar um óbice para a efetivação do mínimo 
existencial, ressaltando-se que o princípio da reserva 
do possível é originário do Direito Alemão, portanto 
não poderia ser transportado para o campo do Direito 
Brasileiro sem reservas, considerando as realidades 
sociais bem distintas em que os referidos países se 
inserem. 

Nos Acórdãos nº 142.233/2014, nº 144.527/2014, 
nº 149.522/2014, nº 170.441/2015, nº 160.115/2015, 
nº 169.918/2015, nº 188.052/2016, n°182.576/2016, 
nº 184.538/2016, nº 189.905/2016, nº 188.283/2016, 
nº 188.284/2016, nº 189.901/2016 e nº 188.131/2016 o 
conceito de mínimo existencial também foi equiparado 
ao direito mínimo à dignidade humana.

O Acórdão nº 96.194/2010, proveniente da 
impetração do mandado de segurança nº 012894/2010, 
também trata sobre o fornecimento do medicamento 
SUNITINIB-SUTENT- 50 mg, que foi prescrito por 
médico do Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora 
Bello com a finalidade de promover o tratamento de 
neoplasia renal maligna. A fundamentação de tal acórdão 
é idêntica a do Acórdão nº 88.960/2010, tendo sido 
apresentado conceito idêntico de mínimo existencial: 
“Para que seja mantido o mínimo de dignidade humana, 
consistente no mínimo existencial, necessário que os 
direitos subjetivos fundantes de todos os cidadãos 
sejam respeitados, tais quais o direito à vida, saúde e 
assistência”. Tal conceito também foi apresentado no 
Acórdão nº 126.944/2013, cuja demanda se trata do 
“fornecimento do medicamento Pancreatina 10.000 
UI para tratamento de fibrose cística”.

O Acórdão nº 170.441/2015 trata de duas apelações: 
uma interposta pela UDI - Empreendimentos Médicos 
Hospitalares do Maranhão e outra pelo Município de 
São Luís. No caso em questão houve a determinação 
em primeiro grau para que o Município de São Luís 
que efetuasse a transferência do autor da ação para o 
Hospital UDI, pois necessitava de cirurgia de urgência, 
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e arcasse com todas as despesas provenientes de sua 
internação na UTI do referido hospital, tendo a sentença 
silenciado sobre a forma e as condições de pagamento. 
O ente estatal defendia o pagamento das despesas de 
acordo com a tabela do SUS- Sistema Único de Saúde, 
enquanto que a UDI cobrava os preços praticados pela 
prestação de serviços de saúde particulares, qual seja 
R$ 9.696,59 (nove mil, seiscentos e noventa e seis 
reais e cinquenta e nove centavos). Sendo assim, foi 
conhecida e provida a apelação da UDI, pois não há 
que se falar em limitação de valores à tabela do SUS, 
porquanto o hospital particular, por não ser conveniado 
ao Sistema Único de Saúde, não pode arcar com esse 
ônus, condenando o Município de São Luís a pagar 
as despesas de internação do paciente na rede privada, 
conforme os preços nela praticados, enquanto que a 
apelação do Município de São Luís foi conhecida e 
desprovida.

No Acórdão nº 25976/2012, única decisão 
materialmente reformada de modo integral, ao contrário 
do juízo de primeiro grau que havia indeferido o 
pedido formulado na inicial, houve a determinação do 
fornecimento de stent pelo Estado uma vez comprovada 
a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico, 
reconhecendo ainda que “A cláusula da reserva do 
possível não pode estar dissociada da idéia do mínimo 
existencial ou do núcleo da dignidade da pessoa humana 
efetivamente exigível do Estado”.

Em algumas das decisões obtidas na pesquisa é 
possível perceber que a categoria mínimo existencial 
foi utilizada de forma secundária3 na fundamentação 
das respectivas decisões, sem maiores aprofundamentos 
materiais acerca de seu conteúdo, como nos Acórdãos 
nº 106.684/2011, nº 110.008/2012, nº 120.103/2012 
nº 98.349/2011, nº 98.377/2011, nº 115.438/2012,  
nº 127.768/2013, nº 128.267/2013, nº 130.478/2013, 
nº 25.976/2012, nº 23.749/2013, nº 31.937/2012, nº 
46.601/2013, nº 53.009/2013, nº 153.534/2014, nº 
164.392/2015, nº 168.479/2015, nº 174.614/2015, nº 
183.102/2016, nº 181.171/2016, nº183.588/2016 e nº 
197.014/2017. 

Nesse sentido, nos conceitos apresentados nas 
decisões obtidas pela pesquisa, observa-se que quando 
se abordou a categoria de mínimo existencial pelo 
referido Tribunal, o direito à saúde foi mostrado de 
forma geral como, por exemplo, quando o mínimo 
existencial foi caracterizado como sendo “um conjunto 

de bens e utilidades indispensáveis para a vida humana 
digna, e exemplo do direito à educação, à moradia e 
à saúde” ou mesmo integrante da concretização da 
dignidade humana. É possível observar que o TJMA 
não constrói materialmente um conceito de mínimo 
existencial em saúde concreto e fechado, mas que a 
temática saúde, inclusive determinadas prestações em 
saúde, é abordada numa projeção do que seria este 
mínimo.

4 CONFRONTO ENTRE O CONCEITO MATERIAL 
DE MÍNIMO EXISTENCIAL CRIADO NO TJMA 
DE MAIO DE 2009 A MAIO DE 2017 E O MODELO 
DE CONSTITUIÇÃO DIRIGENTE ADOTADO 
NO BRASIL

A Constituição brasileira de 1988 está intrinsecamente 
vinculada com os direitos fundamentais na medida em 
que houve um amplo processo de discussão sobre o 
que viria a fazer parte da Constituição, por conta da 
redemocratização brasileira após um período de mais 
de vinte anos de ditadura militar (SARLET, 2012, 
p.63). São consensualmente atribuídas à Constituição 
de 1988 o caráter analítico, por conta de seu grande 
número de dispositivos legais;  o pluralismo, em razão 
do seu caráter compromissário que tentou conciliar 
posições e reivindicações resultantes de pressões políticas 
exercidas pelas tendências envolvidas no processo 
constituinte, característica esta que também se aplica 
ao título dos direitos fundamentais; além de um conteúdo 
eminentemente programático e dirigente, resultante de 
inúmeras disposições constitucionais dependentes de 
regulamentação legislativa, que estabelecem programas, 
fins e diretrizes a serem perseguidas. Como por exemplo, 
o art. 5º, com setenta e oito incisos, e o art. 7º, com 
trinta e quatro incisos, consagram um extenso rol de 
direitos e garantias fundamentais  (SARLET, 2012, 
p.64-67).

Sendo os direitos sociais verdadeiros direitos 
fundamentais, cabe ao Estado o dever de respeitá-los, 
de protegê-los e de promover, tanto através de normas 
quanto de prestações fáticas, o acesso dos indivíduos 
aos bens e garantias tuteladas pelos direitos sociais.

Nesse sentido, o direito social a um mínimo que 
assegure uma vida condigna não vem consagrado 
nas Constituições. Tal direito foi recepcionado pela 
jurisprudência constitucional, seguindo a lógica e a 
fundamentação alemã, sedimentado na dignidade da 
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pessoa humana, havendo tanto um dever estatal de 
respeito ao mínimo existencial relativamente à sua 
manutenção, quanto um dever estatal de promoção 
do acesso ao mínimo vital (NOVAIS, 2010, p.198).

Porém, o mínimo existencial não deve ser entendido 
na acepção redutora de ser apenas o mínimo necessário 
para uma existência condigna, pois a sua definição 
depende do contexto cultural bem como da garantia dos 
direitos sociais, conjuntamente, considerados em um 
Estado de Direito. Dessa forma, a fixação do mínimo 
se dá em acepções diferentes de acordo com o direito 
social envolvido na situação em questão (NOVAIS, 
2010, p.199).

De acordo com as particularidades locais, a 
jurisprudência pode adotar posicionamentos distintos de 
acordo com o caso concreto. A partir das fundamentações 
das decisões é possível então a extração de sub-regras 
nas quais se assentam e delineiam a motivação de 
tais decisões, fomentando a promoção dos direitos 
fundamentais de modo uniforme, construindo precedentes 
constitucionais, além de racionalizar a atividade judiciária 
(RIVERA et al, 2002, p.23).

Diante desse contexto, após a análise das 82 (oitenta 
e duas) decisões obtidas pelos filtros de pesquisa 
realizados na busca de decisões relativas ao mínimo 
existencial em matéria de saúde, a fim de analisar 
postura do TJMA em tais casos, buscou-se obter sub-
regras para identificação de critérios e fundamentos 
utilizados pelo referido Tribunal no julgamento da 
matéria em questão.

Diante do levantamento de dados na jurisprudência 
de mínimo existencial em matéria de saúde no TJMA, é 
possível depreender um conjunto de prestações positivas 
estatais definidas nas decisões do referido Tribunal que 
serviriam de meio à promoção deste mínimo existencial 
em saúde no Maranhão constituindo então seu núcleo.

Observa-se nas decisões selecionadas que dentre 
a tutela proporcionada pelo TJMA, houve a promoção 
da proteção do direito à saúde com o fornecimento de 
medicamentos a pessoas acometidas pelas enfermidades 
de risco de infarto agudo do miocárdio e morte cardíaca; 
artrite reumatóide poliarticular; neoplasia renal maligna; 
neoplasia maligna de endométrio; hemoglobinopatia 
SS, com recorrência de acidente vascular cerebral; 
epidermólise bolhosa distrófica; dermatite atópica; 
hepatite C; neoplasia maligna de mama; menor que 
apresentava quadro de insuficiência respiratória aguda, 
diarreia e dermatite, dentre outras doenças que não 

foram pormenorizadas nos Acórdãos.
Ainda, o TJMA decidiu favoravelmente à internação 

compulsória de doente mental; ao fornecimento de 
oxigênio domiciliar pelo Estado; ao fornecimento de 
tratamento quimioterápico; à transferência da rede pública 
para rede privada de saúde; à reforma e manutenção 
de unidades de saúde; ao tratamento realizado fora do 
domicílio, mesmo sendo fora do Estado do Maranhão, 
enquanto houver necessidade; realização de exame 
pet scan; à realização de exame “Cariótipo de Sangue 
XY”; ao fornecimento de leite especial PKUMED B 
PLUS; e ao custeio de tratamento fisioterápico por 
plano de saúde privado.

É possível perceber que as decisões sobre o direito 
à saúde do TJMA em que a categoria de mínimo 
existencial foi suscitada são uniformes no sentido de 
que todas as demandas em matéria de saúde foram 
providas a partir deste argumento, inclusive na única 
decisão reformada integralmente pelo Tribunal.Tem-
se que as demandas dizem respeito essencialmente às 
matérias de (1) internação de pacientes, (2) fornecimento 
de stents, (3) tratamento pós-operatório, (4) plano de 
saúde, (5) medicamentos, (6) tratamento médico, (7) 
fornecimento de oxigênio domiciliar,  (8) realização 
de cirurgia, (9) reforma hospitalar e (10) implantação 
de políticas públicas para pacientes em terapia renal 
substitutiva.

No que concerne à proteção do direito ao mínimo 
existencial, as sub-regras constitucionais em matéria 
de saúde referem-se essencialmente aos padrões de 
fundamentação utilizadas nas decisões do mínimo 
existencial em matéria de saúde no TJMA. Cumpre 
assinalar que sub-regras constitucionais são fórmulas 
que permitem aplicar o direito abstrato a um caso 
concreto através de regras jurídicas prescricionais, gerais 
e abstratas, construídas com base na jurisprudência. 
A função das sub-regras na jurisdição constitucional 
é permitir que o juiz promova a proteção dos direitos 
fundamentais de modo uniforme, sem que ocorra a 
violação do direito à igualdade (RIVERA et al, 2002, 
p.23).

A sub-regra teria o “valor de precedente y puede 
y debe ser aplicada en casos similares, tanto por la 
misma Corte Constitucional como por los demás 
jueces de tutela” (RIVERA et al, 2002, p.23). Nesse 
viés, a obtenção de sub-regras se dá no sentido de 
tornar o Poder Judiciário como um locus de decisões 
racionais, sendo imprescindível a noção de coerência 
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como fundamento último da tomada de decisões para 
conferir racionalidade na atuação dos juízes, com o 
propósito de diminuir as arbitrariedades. 

Diante do exposto, cabe enumerar tais sub-
regras, embora não tenha sido construído conceito 
que pormenorizasse quais prestações ou abstenções 
estatais seriam integrantes do mínimo existencial em 
saúde na visão do referido Tribunal: (1) a dignidade da 
pessoa humana deveria sempre prevalecer em detrimento 
das previsões orçamentárias, portanto o princípio da 
reserva do possível não poderia se opor ao mínimo 
existencial, considerando que em matéria de vida e 
saúde, a previsão orçamentária seria irrelevante4; (2) 
Não é cabível a arguição do princípio da reserva do 
possível em detrimento do mínimo existencial5; (3) 
Não é cabível a arguição do princípio da reserva do 
possível em detrimento do mínimo existencial. Após a 
efetivação do mínimo existencial se poderia cogitar a 
realização de novos gastos6; (4) É cabível a alegação de 
princípio da reserva do possível quando comprovada 
objetivamente a insuficiência de recursos públicos para 
custear o tratamento indicado no caso concreto. A reserva 
do possível não pode ser utilizada como manobra para 
o Estado se desincumbir de proporcionar o mínimo 
existencial 7; (5) Direito à saúde é de todos e dever 
do Estado, não podendo este esquivar-se de seu dever 
constitucional, transformando o direito à saúde em uma 
mera promessa constitucional 8; (6) É indispensável 
para a realização do mínimo existencial a dimensão 
prestacional positiva, que configura-se numa exigência 
lógica do princípio da dignidade da pessoa humana, 
atendidas as peculiaridades e demandas individuais9; 
e (7) A cláusula da reserva do possível não pode estar 
dissociada da idéia do mínimo existencial ou do núcleo 
da dignidade da pessoa humana efetivamente exigível 
do Estado10.

Conforme a jurisprudência analisada e a obtenção 
de sub-regras constitucionais de aplicação do mínimo 
existencial no TJMA, que norteiam a tomada de decisões 
no referido Tribunal, foi possível perceber que o TJMA 
não adota um conceito material fechado sobre quais 
prestações ou abstenções constituem o mínimo existencial 
em saúde. No entanto, analisando cada decisão em que 
foram utilizados argumentos envolvendo o mínimo 
existencial, é possível obter um conjunto de prestações 
as quais constituem tal mínimo existencial em saúde, 
segundo o TJMA.

Pela jurisprudência analisada, as matérias de 
internação de pacientes, fornecimento de stents, 
tratamento pós-operatório, planos de saúde que se 
negam a realizar alguma prestação demandada pelo 
usuário, o fornecimento de medicamentos, tratamento 
médico, o fornecimento de oxigênio domiciliar e a 
realização de cirurgia constituem prestações que são 
abarcadas pelo mínimo existencial em saúde pelo TJMA.

Sobre os medicamentos que estariam contidos 
no mínimo existencial em saúde de acordo com os 
julgados do TJMA tem-se Sunitinib-Sustent-50mg; 
Orência (abatacept); Everolimus 10mg; Idebeone 45mg; 
Transtuzumabe (Herceptin) 8mg/2g, dose de ataque, e 
6mg/2g, dose de manutenção; Diovan HCT; Cardizen 
Subtrate; Paroxeina/Pondera; Olcadil; Lucentis Intravítreo; 
Lucentis Intravítreo-Ranibizumabe; Azatioprina 50mg; 
Lyrica 75mg; Jurnista 8mg; Valttrian HCT 100/25mg; 
Bufferin Cardio 81mg; Vytorn 10/20mg; Omeprazol 
40mg; Vasterel MR; Progomin; Pancreatina; Plaketar 
250; Coplin 75mg; Paliperidona 6, Pamidronato, frasco 
de 30,60 e 90mg; Sofosbuvir e Ledispavir; Impact 
200 ml; Lupron Depot/Leuprorrelina de 3,75 mg e 
11,75mg; vacina sublingual para aeroalérgenos; sachês 
de singular baby 4mg; hidrantes corporal dermovance 
S; aminoácidos isentos de Fenilalanina; Fabrazyme 
35mg; medicamentos e curativos de silicone não 
aderentes à pele de uso contínuo para o tratamento 
de Epidermólise Bolhosa Distrófica; sondas uretrais 
nº 12; tubos de xilocaína gel 2%; sacos coletores de 
urina não estéreis; Oxybutinina 5mg; Quetiapina; 
medicamentos quimioterápicos; compressas de gaze; 
equipo para alimentação enteral; fraldas descartáveis; 
frascos dietas enterais11.

Embora nos Acórdãos nº 88.960/2010 e nº 
96.194/2010 se equipare o mínimo existencial ao 
mínimo de dignidade humana, o que não parece tão 
acertado, como já explicado, investigando as demais 
decisões em destaque, depreende-se que o TJMA ao 
não utilizar um modelo fechado de mínimo existencial 
em saúde procede a um estudo do caso concreto, 
realizando juízos de ponderação de modo a decidir 
pelo modo mais adequado a solucionar a respectiva 
demanda, inclusive nos Acórdãos em que o mínimo 
existencial foi equiparado ao mínimo em dignidade 
humana. Portanto, o conceito material construído é 
passível de ter outros tipos de demanda incluídas de 
acordo com a situação em questão.

O argumento da reserva do possível não pode limitar 
totalmente a atuação estatal, pois este está vinculado 
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pelo menos à realização de um mínimo existencial 
razoável e possível. Em tempos de crise econômica, 
havendo poucos recursos a serem distribuídos e com 
o aumento da demanda para a efetivação de direitos 
sociais, sob uma análise rasa seria justificável inclusive 
a restrição da realização de direitos sociais mínimos 
(DUARTE, 2011, p.170).

Sob tal justificativa banal, os direitos fundamentais 
seriam totalmente esvaziados, perdendo o seu sentido. 
É imprescindível se ter a noção de que os direitos 
fundamentais não podem ter seu núcleo afastado para 
serem transformados em normas objetivas, pelas quais o 
sentido original dos direitos fundamentais seria deixado 
em segundo plano (ALEXY, 2009, p.496).

O mínimo existencial tem uma eficácia que decorre 
diretamente do texto constitucional e prescinde de 
intervenção legislativa. Assim, compete ao Judiciário 
determinar 

o fornecimento do mínimo existencial em saúde como 
uma decorrência das normas  constitucionais que versam 
não só sobre a saúde, mas também sobre a dignidade 
humana, pois embora não apresente correspondência 
com tal princípio, o mínimo existencial se relaciona 
com ele (BARCELLOS, 2008, p.809).

A lógica do mínimo existencial é assegurar que todos 
tenham o direito subjetivo ao conjunto de prestações 
em saúde comum e básico provenientes imediatamente 
do princípio da dignidade da pessoa humana, de modo 
que os indivíduos possam exigir tais prestações no caso 
de não serem cumpridas voluntariamente pelo Poder 
Público. Nesse sentido, o intérprete e o aplicador têm 
o dever de cuidado para garantir que no caso concreto 
não sejam violados os princípios da  razoabilidade, 
economicidade e isonomia (BARCELLOS, 2008, 
p.810-811).

Como afirma Canotilho (et al, 2010, p.28): 

[...] perante a incontornável pressão dos custos 
dos serviços de saúde e consequentes políticas 
de racionalização, a metodologia mais segura 
para a garantia dos direitos não é a da subsunção 
positivista-constitucional, mas a de recortar o 
núcleo duro da subjetivização dos direitos sociais.

Nesse sentido, o que se observa é que a análise 
que o TJMA faz sobre o caso concreto e sobre se 
o respectivo direito demandado constitui o mínimo 
existencial em saúde para proferir suas decisões não só 

está de acordo com o modelo constitucional dirigista, 
como inclusive fomenta a progressividade e gradualidade 
de prestações em saúde no momento em que torna 
pacífica a ideia que determinada demanda não pode 
ser suprimida sob o mero argumento da reserva do 
possível incomprovado, embora não afaste a ideia de 
que a promoção do direito à saúde está vinculado ao 
orçamento financeiro estatal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tese do dirigismo constitucional, embora tenha 
sofrido adaptações em relação a sua concepção inicial, 
no contexto de globalização e interdependência mútua 
entre os países, tem que sua diretividade ainda permanece.

A Constituição Federal de 1988 com seu caráter 
dirigente e estabelecimento de fins e tarefas estatais 
com a finalidade de promover para a sociedade 
cada vez mais um maior número prestações a serem 
concretizadas gradativamente, estabeleceu através de 
seu texto constitucional um projeto ambicioso. O caráter 
programático consagrado pelo legislador vincula sua 
atuação e evidencia uma postura que visa planos de 
atuação estatal com a finalidade de proporcionar uma 
sociedade igualitária.

O Brasil possui uma Constituição extremamente 
avançada no que diz respeito aos direitos sociais, em 
contrapartida encontra-se em uma relação de tensão 
quando confrontada com a realidade de que vários 
indivíduos não têm acesso efetivo a tais direitos. 
Aliada a tal fato, acompanha-se a crescente demanda 
no Poder Judiciário na busca pela efetivação de direitos 
fundamentais sociais, em especial o direito à saúde.

Tal fenômeno é possível de ser observado no TJMA, 
no qual em aproximadamente oito anos, compreendidos 
entre maio de 2009 e maio de 2017, o aumento de 
demandas em matérias de saúde em que foi utilizado 
na fundamentação da decisão o argumento do mínimo 
existencial se deu de modo vertiginoso, à exceção do 
primeiro bimestre de 2014.

Considerando a linha estreita que há entre a 
maximização do mínimo existencial e a otimização dos 
direitos sociais, em certa medida, poder-se-ia afirmar 
que em virtude do aumento gradativo das demandas 
em saúde no TJMA conjuntamente à utilização do 
argumento do mínimo existencial, o referido Tribunal 
está buscando ampliar o acesso dos indivíduos à saúde, 
ampliando também quantitativamente e qualitativamente 
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o rol de prestações estatais que são abarcadas pelo 
mínimo existencial. Assim, se o indivíduo tem direito às 
prestações abarcadas pelo mínimo existencial é porque 
o Estado tem o dever jurídico de assegurá-las.

O recorte metodológico feito através da análise 
de decisões envolvendo matérias de saúde no TJMA, 
permitiu que fosse averiguado que o recurso ao mínimo 
existencial tem sido utilizado com recorrência pelo 
referido Tribunal. Porém, a construção do conceito 
de mínimo existencial em matéria de saúde vem se 
dando ao longo das decisões, através da análise de 
cada caso concreto, não limitando ou reduzindo tal 
conceito. Neste sentido, pode-se afirmar que a adoção 
do argumento de mínimo existencial é compatível com 
o dirigismo constitucional, na medida em que tem 
como finalidade assegurar a concretização dos direitos 
sociais fundamentais, em especial o direito à saúde, 
cujo conceito material de mínimo existencial em saúde 
encontra-se em construção. 
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Celeste Souza Silva Sarney Costa, julgado em 21 de 
maio de 2013, Segunda Câmara Cível; 28. Apelação 
Cível nº 38.845/2012, Relator Desembargador Jamil de 
Miranda Gedeon Neto, julgado em 14 de fevereiro de 
2012, Terceira Câmara Cível; 29. Agravo de Instrumento 
nº 30310/2011, Relator Desembargador Jaime Ferreira 
de Araújo, julgado em 24  de abril de 2012, Quarta 
Câmara Cível; 30. Agravo de Instrumento nº 
40.085/2012, Relator Desembargador Paulo Sérgio 
Velten Pereira, julgado em 23 de abril de 2013, Quarta 
Câmara Cível; 31. Apelação Cível nº 1438/2012, Relatora 
Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney 
Costa, julgado em 07 de maio de 2013, Segunda Câmara 
Cível; 32. Remessa necessária nº3.316/2012, Relator 
Desembargador Vicente de Castro, julgado em 11 de 
junho de 2013, Segunda Câmara Cível; 33. Apelação 
Cível nº 12940/2012, Relator Desembargador Jamil de 
Miranda Gedeon Neto, julgado em 30 de agosto de 2012, 
Terceira Câmara Cível; 34. Apelação Cível nº 
016312/2012, Relator Desembargador Jamil de Miranda 
Gedeon Neto, julgado em 03 de setembro de 2012, 
Terceira Câmara Cível; 35. Apelação Cível nº 
001435/2012, Relator Desembargador Jamil de Miranda 
Gedeon Neto, julgado em 24 de abril de 2012; 36. Agravo 
de Instrumento nº 10.561/2013, Relator Desembargador 
Paulo Sérgio Velten Pereira, julgado em 24 de setembro 
de 2013; 37. Agravo de Instrumento nº 019894/2013, 
Relatora Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva 
Sarney Costa, julgado em 01 de outubro de 2013; 38. 

Apelação Cível n° 20.088/2013, Relator Desembargador 
Vicente de Castro, julgado em 17 de setembro de 2013; 
39. Ação Cautelar Inominada nº 22665/2011, Relator 
Desembargador Jaime Ferreira de Araújo, julgado em 15 
de outubro de 2013; 40. Apelação Cível n.º 023749/2013, 
Relator Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, 
julgado em 08 de agosto de 2013; 41. Apelação Cível nº 
31937/2012, Relatora Desembargadora Angela Maria 
Moraes Salazar, julgado em 20 de março de 2014; 42. 
Apelação Cível n° 32.120/2011, Relator Desembargador 
Vicente de Castro, julgado em 27 de agosto de 2013, 43. 
Apelação Cível n° 34.665/2012, Relator Desembargador 
Vicente de Castro, julgado em 13 de agosto de 2013; 44. 
Apelação Cível nº 46601/2013, Relator Desembargador 
Ricardo Duailibe, julgado em 17 de fevereiro de 2014; 45. 
Agravo de Instrumento nº 25976/2012, Relator Desem-
bargador Jaime Ferreira De Araújo; 46. Agravo De 
Instrumento nº 5016/2013, Relator Desembargador 
Vicente de Castro, julgado em 09 de julho de 2013; 47. 
Remessa Necessária nº 53009/2013, Relator Desembar-
gador Ricardo Duailibe, julgado em 24 de março de 2014; 
48. Agravo Regimental nº 45443/2014 , Relatora 
Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar, julgado 
em 02 de outubro de 2014; 49. Apelação Cível nº 
011675/2014, Relator Desembargador Raimundo Barros, 
julgado em 22 de setembro de 2014; 50. Agravo De 
Instrumento nº 10343/2014, Relator Desembargador 
Jamil de Miranda Gedeon Neto, julgado em 03 de julho 
de 2014; 51. Apelação Cível nº 011266/2012; Relatora 
Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar, julgado 
em 21 de agosto de 2014; 52. Agravo de Instrumento nº 
047238/2015, Relator Desembargador Cleones Carvalho 
Cunha, julgado em 26 de novembro de 2015; 53. 
Mandado de Segurança nº 028378/2015, Relator 
Desembargador Raimundo Barros, julgado em 18 de 
setembro de 2015; 54. Agravo de Instrumento nº 
025314/2015, Relator Desembargador Raimundo Barros, 
julgado em 24 de agosto de 2015; 55. Agravo de 
Instrumento nº 21684/2015, Relator Desembargador 
Kleber Costa Carvalho, julgado em 23 de julho de 2015; 
56. Mandado de Segurança nº 13075/2015, Relator 
Desembargador Ricardo Duailibe, julgado em 04 de 
dezembro de 2015; 57. Apelação Cível nº 047401/2014, 
Relator Desembargador Raimundo Barros, julgado em 11 
de maio de 2015; 58. Agravo de Instrumento nº 
40.039/2014, Relator Desembargador Antonio Guerreiro 
Júnior, julgado em 23 de junho de 2015; 59. Apelação 
Cível nº 53.504/2013, Relator Desembargador Antonio 



ESTUDOS JURÍDICOS:
temas, julgados e discussões

61

Guerreiro Junior, julgado em 10 de fevereiro de 2015; 60. 
Apelação Cível nº 17.453/2013, Relator Desembargador 
Antonio Guerreiro Junior, julgado em 10 de fevereiro de 
2015; 61. Apelação Cível nº 001496/2012, Relator 
Desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho, julgado em 
01 de setembro de 2015; 62. Agravo de Instrumento nº 
027962/2016, Relatora Desembargadora Nelma Celeste 
Souza Silva Sarney Costa, julgado em 30 de agosto de 
2016; 63. Apelação Cível nº 026692/2016, Relatora 
Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney 
Costa, julgado em 27 de setembro de 2016; 64. Agravo 
de Instrumento nº 021479/2016, Relatora Desembarga-
dora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, julgado 
em 30 de agosto de 2016; 65. Apelação Cível nº 
20902/2016, Relatora Desembargadora Angela Maria 
Moraes Salazar, julgado em 18 de agosto de 2016; 66. 
Agravo de Instrumento nº 019975/2016, Relatora 
Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney 
Costa, julgado em 30 de agosto de 2016; 67. Agravo de 
Instrumento nº 016239/2016, Relatora Desembargadora 
Angela Maria Moraes Salazar, julgado em 21 de julho de 
2016; 68. Agravo de Instrumento nº 013024/2016, 
Relatora Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva 
Sarney Costa, julgado em 27 de setembro de 2016; 69. 
Agravo de Instrumento nº 012404/2016, Relatora 
Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar, julgado 
em 23 de junho de 2016; 70. Mandado De Segurança nº 
064108/2015, Relatora Desembargadora Angela Maria 
Moraes Salazar, julgado em 18 de março de 2016; 71. 
Apelação Cível nº 061959/2015, Relatora Desembarga-
dora Cleonice Silva Freire, julgado em 24 de maio de 
2016; 72. Mandado de Segurança nº 52172/2015, Relator 
Desembargador Ricardo Duailibe, julgado em 18 de 
março de 2016; 73. Apelação Cível nº 50057/2015, 
Relatora Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar, 
julgado em 02 de junho de 2016; 74. Apelação Cível nº 
021209 /2015, Relatora Desembargadora Cleonice Silva 
Freire, julgado em 01 de setembro de 2016; 75. Apelação 
Cível nº 13.276/2015, Relatora Desembargadora Angela 
Maria Moraes Salazar, julgado em 28 de abril de 2016; 
76. Reexame Necessário nº 50.030/2014, Relatora 
Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar, julgado 
em 09 de junho de 2016; 77. Apelação Cível nº 
04256/2017, Relator Desembargador Kleber Costa 
Carvalho, julgado em 16 de março de 2017; 78. Apelação 
Cível nº 57194/2016, Relatora Desembargadora Angela 
Maria Moraes Salazar, julgado em 23 de março de 2017; 
79. Apelação Cível nº 053728/2016, Relator Desembar-

gador Kleber Costa Carvalho, julgado em 20 de abril de 
2017; 80. Apelação Cível nº 45102/2016, Relatora 
Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar, julgado 
em 09 de fevereiro de 2017; 81. Apelação Cível nº 
028312/2016, Relator Desembargador José Jorge 
Figueiredo dos Anjos, julgado em 21 de março de 2017; 
82. Apelação Cível nº 007813/2015, Relator Desembar-
gador Antonio Guerreiro Júnior, julgado em 07 de 
fevereiro de 2017.
3. Agravo Regimental nº 008322/2009, Relatora Desem-
bargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, 
julgado em 15 de maio de 2009.
4. A utilização da expressão “de forma secundária” 
refere-se ao fato de que em tais decisões a categoria de 
mínimo existencial foi citada embora este não fosse o 
argumento principal. Tais decisões se prenderam mais 
à demonstração de estarem presentes os requisitos da 
tutela de urgência, a incapacidade econômico-financeira 
do ente estatal, a responsabilidade solidária dos entes 
públicos ou mesmo a responsabilidade civil dos planos 
de saúde e a ocorrência de danos morais, do que pro-
priamente à categoria de mínimo existencial.
5. Acórdão  nº 81.721/2009.
6. Acórdãos nº 106.684/2011, nº 110.008/2012, nº 
109.774/2011, nº 119.186/2012, nº 101.826/2011, nº 
107.707/2011, nº 109.028/2011, nº 126.944/2013, nº 
130.450/2013, nº 128.759/2013, nº 125.642/2013, nº 
154.726/2014, nº153.534/2014, nº 142.233/2014, nº 
144.106/2014, nº 151.910/2014, nº 171.135/2015, nº 
169.918/2015, nº 166.797/2015, nº 160.042/2015, nº 
160.115/2015, nº 170.441/2015, nº 189.901/2016, nº 
189.901/2016, nº 187.553/2016, nº 188.283/2016, nº 
186.328/2016, nº 189.905/2016, nº 189.905/2016, nº 
184.538/2016, nº 179.750/2016, nº 183.102/2016, nº 
181.171/2016, nº 183.588/2016, nº 197.284/2017, nº 
199.533/2017
7. Acórdãos nº 88.504/2010, nº129.408/2013, 
nº129.426/2013, nº124.157/2013, nº129.293/2013, 
136.792/2013.
8. Acórdãos nº 116.092/2012, nº93.567/2010, 
nº125.028/2013, nº 131.645/2013, nº 135.754/2013, nº 
133.701/2013, 134.520/2013, 133.482/2013.
9. Acórdãos nº 109.774/2011, nº 120.103/2012.
10. Acórdãos nº 98.349/2011, nº 98.377/2011, nº 
113.911/2012, nº 93.567/2010.
11. Acórdãos nº 25.976/2012, nº 137.433/2013, nº 
188.131/2016, nº 182.576/2016, nº 188.505/2016, nº 
199.726/2016, nº 196.834/2017.
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Fundamentais Sociais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2011.

GONÇALVES, Cláudia Maria da Costa. Direitos 
Fundamentais Sociais: Releitura de uma 
Constituição Dirigente. 2. ed. rev. e atual. Curitiba: 
Juruá Editora, 2010.

GRAU, Roberto Eros. Apresentação.  In: 
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Canotilho 
e a Constituição Dirigente. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005. [s/p]. 

NOVAIS, Jorge Reis. Modelos de Atribuição de 
Relevância Jurídico-Constitucional aos Direitos 
Sociais. In:______. Direitos Sociais: Teoria 
Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos 
Fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora. 2010.
Capítulo III. p.181-237.

OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e Vida 
da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010.

RIVERA, Alba I., et al. Jurisprudência 
Constitucional sobre el derecho al minimo vital. 
Universidad de Los Andes, Faculdad  de Derecho, 
Bogotá, Colômbia, 2002.

SARLET, Ingo Wolfgang.  A Eficácia dos Direitos 
Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. 
rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2012.

SOUZA, Italo Roberto Fuhrmann. 
“Judicialização” dos Direitos Sociais e o Direito 
Fundamental à saúde: Por uma reconstrução do 
objeto do Direito à Saúde no Direito Brasileiro. 
2010. 148 f. Porto Alegre: 2010. Dissertação 
(Mestrado Profissional no Programa de Pós-
graduação em Direito)-  Pontifícia Universidade 
Católica Do Rio Grande Do Sul, 2010. 
WANG, Daniel Wei Liang. Escassez de Recursos, 
Custos dos Direitos e Reserva do Possível na 
Jurisprudência do STF. Revista de Direito GV. São 
Paulo. p. 539-568, jul./dez. 2008.

12. Tais medicamentos estão enumerados nos Acór-
dãos nº 81.721/2009; nº 96.194/2010; nº 88.960/2010; 
nº 92.692/2010; nº 109.774/2011; nº 106.684/2011; 
nº 107.707/2011; nº  109.028/2011; nº 119.186/2012; 
nº 128.267/2013; nº 127.768/2013; nº 125.642/2013; 
nº 128.759/2013; nº 130.450/2013; nº 130.478/2013; 
nº 125.028/2013; nº 129.293/2013; nº 126.944/2013; 
nº 129.426/2013; nº 129.408/2013; nº 136.792/2013; 
nº 135.754/2013, nº 154.726/2014, nº 153.534/2014, 
nº 171.135/2015, nº 169.918/2015, nº 175.278/2015, 
nº 164.392/2015, nº 188.283/2016, nº 186.328/2016, 
nº184.538/2016, n° 179.750/2016, nº 179.979/2016, nº 
199.726/2017.
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CONTAGEM DE PRAZOS NOS 
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS: 

DIAS ÚTEIS

1 INTRODUÇÃO

Desde o advento do Novo Código de Processo 
Civil - Lei 13.105/2015, - que entrou em vigor desde o 
dia 18 de março de 2016, inaugurando novo sistema no 
processo civil brasileiro, várias foram (e permanecem) as 
discussões a respeito da aplicabilidade de determinados 
dispositivos no procedimento regido pela Lei 9.099/1995- 
LJE, que instituiu o rito dos Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais, sem olvidar ainda das Leis 10.259/2001 
e 12.153/2009 que disciplinam os Juizados Especiais 
Federais e os Juizados Especiais da Fazenda Pública, 
respectivamente.

Neste artigo, tratar-se-á especificamente da discussão 
referente à contagem dos prazos processuais no Sistema 
dos Juizados Especiais, analisando se devem ser contados 
em dias corridos como no revogado CPC de 1973, ou 
apenas em dias úteis, conforme a nova lei, nos termos 
do seu art. 2191.

Assim, por primeiro, citar-se-ão os posicionamentos 
sobre a temática e, em seguida, serão expostos os 
fundamentos que subsidiam o entendimento firmado 
neste artigo.

2 DEBATE DO TEMA

Não só a LJE, como também os outros diplomas 
legais em referência, são omissos por não estabelecerem 
a forma pela qual os prazos processuais devem ser 
computados, remetendo o aplicador, por via consequência, 
à utilização, por analogia, da regra geral estipulada 
no CPC.

Referida técnica de interpretação para enfrentar 
lacunas legislativas está prevista no art. 4º do Decreto-Lei 
4.657/19422 (Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro). A analogia, pelo visto, deve ser a primeira 
fonte informal do Direito, sendo assim definida por não 
criar normas jurídicas, mas por direcionar o intérprete 
a encontrá-la em outro diploma legal que discipline a 
matéria subsidiária ou genericamente.

Seguindo essa técnica de solução de lacunas, 
aplicava-se, sem qualquer discussão, o CPC/1973, 
cujo art. 1783 determinava a contagem do prazo de 
forma continuada.

Atualmente, com a revogação dessa lei, a prefalada 
lacuna deveria continuar a ser solucionada pela regra 
do CPC, instituído pela nova lei, por igual aplicação 
analógica, passando a contar os prazos apenas em 
dias úteis.

Entretanto, contrariando tal regramento, o Fórum 
Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), por meio de 
nota técnica4 e mais recentemente por um enunciado5, e a 
Turma de Uniformização de Jurisprudência e Interpretação 
de Leis do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal 
de Justiça do Maranhão, por meio de enunciado6, 
firmaram o entendimento de que a regra do art. 219 
do CPC não se aplica aos juizados especiais, baseando-
se, equivocadamente, nos princípios da simplicidade, 
economia processual e celeridade, indicados na LJE.

Diante da tenra idade da nova lei, ensinamentos 
doutrinários e decisões jurisprudenciais sobre o tema 
ainda são naturalmente escassos, mas logo se teve 
notícia de entendimentos divergentes aos dos acima 
expostos, conforme fazem exemplo os enunciados 
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da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Magistrados (ENFAM)7, do Fórum Permanente 
dos Processualistas Civis (FPPC)8 e da Turma de 
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
do Distrito Federal, desde a sessão extraordinária 
realizada em 28/03/20169.

Analisando essas concepções e por tudo que se 
expôs acima, ousa-se concluir que os entendimentos 
seguidos pelo FONAJE e pela Turma de Uniformização 
deste Estado não parecem acertados, vez que baseados 
em premissas infundadas. É que, uma vez revogado o 
CPC/1973, inexiste outro regramento além do constante 
do CPC em vigor, a ser aplicado nos juizados especiais 
analogicamente, sempre que houver lacunas.

Com efeito, aplicar outra forma de contagem de 
prazos é dar eficácia à regra já revogada, o que, a priori, 
não se afigura juridicamente plausível. Afinal, ao assim 
proceder, além de causar grave insegurança jurídica ao 
sistema processual atualmente em vigor, o aplicador do 
direito estará ilegitimamente legislando, imiscuindo-se 
na função constitucional do Poder Legislativo.

Sob esse ponto de vista, jurídico é concluir pela 
impossibilidade de o aplicador do direito, utilizando 
critérios eminentemente subjetivos, escolher este ou 
aquele dispositivo do CPC a ser aplicado no rito dos 
juizados, principalmente quando houver lacunas a serem 
preenchidas como no caso em comento.

Convém pontuar ainda que nenhum dos princípios 
norteadores dos juizados especiais tem o condão de 
afastar a aplicação do art. 219 do atual CPC, já que, tanto 
a LJE, quanto o próprio CPC, estão inevitavelmente 
submetidos à regra constitucional da razoável duração 
do processo10.

Assim, a única forma de afastar a aplicação do citado 
dispositivo nos juizados especiais, por sua aparente 
incompatibilidade com a Constituição Federal, seria 
pela possível arguição de sua inconstitucionalidade, 
quando, em caso de procedência, os prazos voltariam 
à contagem de forma contínua em todo o sistema 
processual civil, não apenas nos juizados especiais.

Deveras, na realidade dos Juizados Especiais, os 
princípios elencados na legislação específica, tonam 
mais célere, simples, informais e desburocratizados os 
institutos previstos no CPC a serem utilizados no rito 
da LJE, mas não podem ser aplicados para estender-
lhes os seus objetivos, desvirtuando-os a ponto de 
criar uma nova regra não prevista em lei.

Sobre isso, citam-se vários exemplos práticos, 

dentre outros:
a) a condução da audiência de instrução e 

julgamento, partindo da resumida disposição do art. 
28 da LJE11, cabendo ao magistrado a aplicação das 
disposições do CPC quanto à colheita dos depoimentos 
das testemunhas que, necessariamente, deve seguir a 
ordem ali determinada12;

b) as regras de impedimento ou suspeição do juiz13;
c) as causas de extinção do feito, com ou sem 

resolução do mérito, além das previstas no art. 51 da 
LJE, e de suspensão, cuja aplicação dos arts. 313, 485 
e 487 do CPC é indiscutível;

d) a tutela provisória, especificação e requisitos14;
e) a responsabilidade das partes por dano processual: 

os casos de litigância de má-fé, configuração e sanção15.
Mais recentemente, em função da insegurança 

jurídica provocada por interpretações destoantes entre 
os órgãos judiciais gestores do Sistema de Juizados 
Especiais nas unidades da federação, o Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, propôs 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
no Supremo Tribunal Federal – ADPF 483.

Em sua exordial16, assevera a OAB “que a não 
aplicação da contagem dos prazos processuais em dias 
úteis pelos Juizados Especiais Cíveis, Federais e da 
Fazenda Pública demonstra clara violação ao referido 
princípio constitucional da separação dos Poderes”, 
havendo uma “anomalia jurídica, pois não há previsão 
legal que sustente o entendimento adotado, que se 
caracteriza como uma inovação normativa realizada 
pelas autoridades judiciárias”, argumentos que só 
corroboram a tese esposada neste artigo.

Ao final, a arguente requer seja declarada a 
inconstitucionalidade das decisões que aplicam a contagem 
corrida dos prazos que passariam a ser contados em 
dias úteis no âmbito dos Juizados Especiais.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não obstante a grande celeuma em debate, que 
praticamente dividiu o país ao meio, entre os estados 
que seguem ou não a contagem apenas em dias úteis, 
como constatou a CFOAB, o problema em questão 
deveria ser resolvido com a simples regra da analogia 
cuidada nos primeiros semestres da academia jurídica 
ao se estudar, à época, a conhecida Lei de Introdução ao 
Código Civil, concluindo-se pela inevitável aplicação, 
no Sistema dos Juizados Especiais, do art. 219 do CPC, 
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com a contagem dos prazos processuais em dias úteis.
Jurídico é concluir, ainda, pela impossibilidade de 

os prazos, nos Juizados Especiais, serem “mais céleres” 
que aqueles regidos pelo CPC, sob pena de inviabilizar, 
em última análise, os princípios do contraditório e da 
ampla defesa. 

Isso porque, o que deve ser célere, simples e informal 
é o procedimento adotado, a atividade dos serventuários 
da justiça, a concatenação dos atos processuais e 
finalmente a efetiva prestação da tutela jurisdicional 
pelo magistrado, porque todos voltados para a rápida 
solução do conflito, sem menosprezar o princípio do 
devido processo legal, com o objetivo primordial de 
por termo à lide, resolvendo, preferencialmente, o 
mérito da demanda 17.

NOTAS

*Graduado em direito pelo UNICEUMA. Pós-graduado 
em MBA em Gestão Judiciária pela Escola de Negócios 
Excellence - ENE. Analista Judiciário do Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão. Lotado no 6º Juizado 
Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís/
MA, exercendo a função de conciliador.
1 CPC/2015. art. 219. Na contagem de prazo em dias, 
estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente 
os dias úteis.
2  LINDB. art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá 
o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito.
3 CPC/1973. art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou 
pelo juiz, é contínuo, não se interrompendo nos feriados.
4 Nota Técnica nº 01/2016 de 04/03/2016.
5 Enunciado - - Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os 
prazos serão contados de forma contínua.
6 Enunciado 09: No Sistema dos Juizados Especiais do 
Estado do Maranhão a forma de contagem dos prazos 
processuais será em dias corridos, não se aplicando 
a regra prevista no artigo 219 do CPC, ressalvados 
aqueles casos expressamente previstos em Lei.
7 ENFAM. Enunciado 415: Os prazos processuais no 
sistema dos Juizados Especiais são contados em dias 
úteis.
8 FPPC. Enunciado 45: A contagem de prazos em dias 
úteis (art. 219 do CPC/2015) aplica-se ao sistema de 
Juizados Especiais.

9 Enunciado 04: Nos Juizados Especiais Cíveis e de 
Fazenda Pública, na contagem de prazo em dias, 
estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente 
os dias úteis, nos termos do art. 219, do Código de 
Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
10 CF/1988. art. 5º. 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 liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação.
11 LJE. art. 28. Na audiência de instrução e julgamento 
serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, 
proferida a sentença.
12  CPC/2015. art. 456. O juiz inquirirá as testemunhas 
separadas e sucessivamente, primeiro as do autor e 
depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça 
o depoimento das outras.
13 CPC/2015. art. 300 e seguintes.
14  CPC/2015. art. 300 e seguintes.
15 CPC/2015. art. 79 e seguintes.
16 Petição ajuizada em 21/09/2017. Relator: Ministro 
Luiz Fux. Fase atual: Vistas à Procuradoria Geral da 
República em 05/02/2018.
17 CPC/2015. art. 488. Desde que possível, o juiz 
resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à 
parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos 
termos do art. 485.
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A FILOSOFIA DO JUSTO SOB
A ÓTICA ARISTOTÉLICA

 Lindalva de Nazaré Botão Haracheo *

os menos capazes.”3

A Justiça Aristotélica versava sobre o seguinte: 
A Justiça é a lei. Caso você esteja contra a lei, está 
praticando a injustiça. Porém, ao seguir a lei, está 
praticando a justiça. Sem a lei o homem seria injusto. 
Vejamos o que Aristóteles afirma: 

 “(...) vimos que o homem sem lei é injusto e o 
respeitador da lei é justo; evidentemente todos os atos 
legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os 
atos prescritos pela arte do legislador são legítimos, e 
cada um deles temos nós, é justo. Ora nas disposições 
que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira 
a vantagem comum, quer de todos, quer dos melhores 
ou daqueles que detém o poder ou algo desse gênero; de 
modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles 
atos que tendem a produzir e a preservar, para a sociedade 
política, a felicidade e os elementos que a compõem. 
E a lei nos ordena praticar tanto os atos de um homem 
corajoso (...) quanto a de um homem morigerado (...) 
e os de um homem calmo (...); e do mesmo modo 
com respeito às outras virtudes e formas de maldade, 
prescrevendo certos atos e condenado outros; e a lei 
bem elaborada faz essas coisas retamente , enquanto 
as leis concebidas às pressas fazem menos bem.” 4

2 ARISTÓTELES: VIDA E OBRA

Filósofo grego, filho de Nicômaco, médico de 
Amintas, rei da Macedônia, nasceu no ano 384a.C, em 
Estagira, colônia grega da Trácia, no litoral setentrional 
do mar Egeu. Aos dezoito anos, em 367a.C, vai para 
Atenas e ingressa na Academia Platônica, onde fica 
por vinte anos, até a morte do Mestre. Nesse período, 
estuda também os pensamentos pré-platônicos, base 
de sua formação filosófica.

RESUMO

Este artigo tem como objetivo identificar a filosofia 
do homem/cidadão justo presente, principalmente, na 
obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles, fazendo um 
paralelo com o sentido do termo Justiça utilizado pelos 
operadores do Direito no mundo contemporâneo.

Palavras-Chave: Justiça Aristotélica; Direito; Cidadão; 
Filosofia; Homem Justo.

1 INTRODUÇÃO

Na maioria das vezes confundimos o conceito de 
Direito com a ideia de Justiça, principalmente por ser 
a Justiça o objeto principal de todas as instituições da 
sociedade. Para o Direito Positivo, o Direito e a Justiça 
são vistos de formas diferentes, já que o primeiro nem 
sempre é justo quando aplicado.

Aristóteles, por sua ideologia, foi o pioneiro na 
pesquisa científica no que diz respeito ao sentido atual 
do termo. Embora ideologicamente mais conservador 
que Platão, seu grande mestre, deu maior enfoque 
às condições reais do homem, suas instituições e 
convivência em sociedade, sendo a Justiça Aristotélica 
de suma importância tanto para a Filosofia quanto para 
as reflexões jurídicas dos tempos atuais. Como dizia 
Sócrates justiça é “aquela simetria entre o justo agir 
e o reto pensar”.2

No entanto, muitos autores acreditam que a Justiça 
era inerente aos mais fortes, restando aos mais fracos 
a subordinação. Platão dizia o seguinte “Sustento que 
o justo outra coisa não é senão o interesse do mais 
forte” ou como afirma Cálicles “ O critério da Justiça 
é o domínio e a supremacia dos mais capazes sobre 
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Estudos indicam que ele tinha dificuldades na 
fala (pronúncia defeituosa), mantinha sempre uma 
boa aparência e imenso carinho pelos entes queridos, 
familiares, alunos e dependentes, dos quais cuidava 
de modo bastante afetuoso, tendo em seu testamento 
emancipado alguns de seus escravos preferidos. 

Como professor e mentor de Alexandre, o Grande, 
rei da Macedônia, um dos maiores conquistadores que o 
mundo já viu, passou a ele todos os seus conhecimentos 
técnicos e morais, inclusive ensinando-lhe famosas 
táticas de guerra. 

Foi, indubitavelmente, o filósofo mais influente 
de todos os tempos, embora durante alguns séculos 
após sua morte, sua obra não tenha recebido o valor 
merecido. 

Passados alguns séculos, a obra de Aristóteles 
ganhou destaque, com o reconhecimento de quase todos 
os homens cultos do mundo Ocidental, que passaram 
a estudá-la e utilizá-la como base teórica para defesa 
e desenvolvimento de teses. 

Durante a Idade Média, será por intermédio dos 
árabes – com a conquista da região do Mediterrâneo 
e da Península Ibérica – que a obra aristotélica 
voltará a ser lida na europa, mas já traduzida para 
o árabe e para o hebraico. Assim, durante vários 
séculos, a obra de Aristóteles eistiu em árabe, 
hebraico e latim eclasiástico, de modo que a obra 
não era lida no original. (Chauí, 2002, p.341)

As idéias deste grande filósofo até hoje são 
relacionadas à fé por religiosos que vão desde os 
escolásticos cristãos até os teólogos muçulmanos, 
não esquecendo os judeus.

Seus estudos abrangem diversas disciplinas, como 
a Ética, a Política, a Estética, a Biologia, a Psicologia, a 
Lógica, etc, sendo o pioneiro na identificação, separação 
e classificação, observando os métodos e técnicas 
peculiares de cada uma delas. Aristóteles dedicou-se 
a quase todos os ramos do conhecimento. 

Quanto aos temas ligados à filosofia do Direito, 
dentre os filósofos da antiguidade foi Aristóteles quem 
os desenvolveu com maior precisão. Apresentou as 
primeiras noções de Justiça, dentro de uma perspectiva 
jurídica, conceituando-a e fazendo observações sob a 
ótica da “Pólis”, ou seja, sua relevância na estrutura 
da elaboração da lei e do Direito e importância para 
a vida social dentro da cidade-estado. 

Em sua obra “Ética a Nicômaco”, batizada com o 
nome do seu filho, cujo tema central é a Ética, Aristóteles 
nos apresenta uma teoria do ethos e da justiça da Atenas 
do século IV a.C., levando em discussão conceitos como 
“o bem”, “a virtude”, “a justiça”, “a lei”, “a amizade” 
e “a felicidade”, e desenvolve a teoria da Justiça, mais 
precisamente no Livro V. Essa obra tem grande influência 
nos dias atuais, pois é nela que diversos juristas firmam 
a base de seus estudos, servindo, inclusive, como objeto 
de reflexão deste artigo.

A obra Ética a Nicômaco é composta por dez 
livros, cujo título indica o assunto, qual seja, a ética. 
Segundo Aristóteles, o homem persegue um único 
objeto que é o bem, independente de quem ele seja ou 
tenha, mesmo que tenha tendência a fins imperfeitos, 
o seu foco principal é o bem supremo, fim absoluto, 
buscado por si próprio. Sua filosofia é primordialmente 
dedicada às virtudes humanas e sua prática reiterada. 

 3 A VIRTUDE PARA ARISTÓTELES

Quanto ao tema virtude, Aristóteles acredita que 
ela é a disposição que o homem adquire de fazer o 
bem e que ela se aperfeiçoa com o hábito.

Aristóteles concebe o mundo de forma finalista, 
onde cada coisa tem uma atividade determinada por 
seu fim, sendo o bem a plenitude da essência, aquilo 
a que todas as coisas tendem. O bem, portanto, é a 
finalidade de uma coisa - de uma ciência, ou arte - por 
exemplo: a finalidade da medicina é a saúde, e a da 
estratégia é a vitória. 

Contudo, Aristóteles acreditava que, dentre todos 
os bens, havia um que era supremo e que deveria 
ser buscado como o fim último da polis, a felicidade. 
Nesse contexto, a felicidade, era entendida como um 
processo e não como um estado, sendo considerada 
uma atividade através da qual o homem desenvolvia 
de modo mais eficaz suas aptidões.

Para esse grande filósofo, os meios para se atingir a 
felicidade seriam as virtudes, tema esse discutido com 
afinco em sua renomada obra Ética a Nicômaco, onde 
as virtudes são disposições de caráter cuja finalidade 
é a realização da perfeição do homem, enquanto ser 
racional. A virtude consiste em um meio-termo entre 
dois extremos, entre dois atos viciosos, um caracterizado 
pelo excesso e outro pela falta.

Segundo Morrison, a virtude da coragem, por 
exemplo, é o meio-termo entre dois extremos, a saber, 
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a covardia (carência ou falta) e a imprudência ou a 
confiança em demasia (descomedimento ou excesso). A 
virtude é, pois, um estado do ser, mas isso não significa 
que exista alguma fórmula simples à qual devamos 
sempre aderir; o que ocorre, na verdade, é que somos 
instados a seguir o “caminho certo” da ação, e cita uma 
passagem da obra de Aristóteles que aborda o tema:

Em cada segmento da conduta o que deve ser 
louvado é o temperamento médio, mas às vezes 
pendemos para o lado do excesso e outras vezes 
para o da carência, uma vez que esta é a maneira 
mais fácil de encontrar o meio-termo e o caminho 
certo. (Ética a Nicômaco, 1109)

Aristóteles divide as virtudes em dianoéticas (ou 
intelectuais), às quais se chega pelo ensinamento, e 
éticas (ou morais), às quais se chega pelo exercício, pelo 
hábito. As virtudes éticas, enquanto virtudes do saber 
prático, não se destinam ao conhecer, como as dianoéticas, 
mas à ação. Para sua aquisição o conhecimento tem 
pouca ou nenhuma importância.

Das virtudes dianoéticas, a de maior importância 
é a phrónesis (prudência), capacidade de deliberar 
sobre o que é bom ou mal, correto ou incorreto. Das 
virtudes éticas, a mais importante é a justiça.

Conforme a metafísica Aristotélica, todo ser tendo 
necessariamente à concretização da sua natureza, à 
realização plena de sua forma: nisto está seu fim, o seu 
bem, a sua felicidade, e por conseqüência, a sua lei. 
Como a razão é a essência característica do homem, 
realiza ele a sua natureza vivendo racionalmente, e 
sendo disto consciente. É desta maneira que ele alcança 
a felicidade e a virtude.5

A felicidade mediante a virtude, pressupõe o 
conhecimento racional, por isso, a finalidade do homem 
é a felicidade. A virtude é necessária para a felicidade 
que, por sua vez, necessita da razão. 

Uma característica da ética aristotélica é justamente 
harmonizar a paixão com a razão, a virtude com a 
felicidade; e também a doutrina de que a virtude é 
um justo meio, e um hábito racional.

Em sua obra Ética a Nicômaco, Aristóteles distingue 
a justiça natural da justiça convencional, onde a primeira 
era vista por ele como imutável e a segunda mutável. 
Para ele, alguns comportamentos são considerados 
errados porque uma lei foi criada para regular tais 
comportamentos e, somente após a sua criação é que 

esses comportamentos foram considerados errados.

4 A JUSTIÇA PARA ARISTÓTELES

No livro V de sua obra “Ética a Nicômaco”, 
Aristóteles inicia a sua definição de justiça como uma 
“disposição de caráter que torna as pessoas propensas 
a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e 
a desejar o que é justo”. Partindo desta premissa, 
necessário se faz distinguir a justiça e a injustiça dos 
atos justos e injustos, para que então possamos entender 
o que distingue o cidadão justo do cidadão injusto, 
com base na imputabilidade das ações.

Aristóteles faz a distinção da justiça dividindo-a em 
duas classes: a universal e a particular. A justiça universal 
é o cumprimento da lei (na Antiguidade, designava 
mais o modo de ser da pólis do que propriamente uma 
prescrição). A justiça particular divide-se em duas: a 
justiça distributiva e a justiça corretiva. 

A justiça distributiva é a mais importante, pois 
responsável pela manutenção da ordem e da harmonia 
da pólis. Consiste em atribuir a cada um o que lhe 
é devido, tendo em vista sua excelência, seu valor 
(areté) para a comunidade. Baseia-se numa igualdade 
geométrica, consiste propriamente em tratar igualmente 
aos iguais, e desigualmente aos desiguais. Já a justiça 
corretiva, ou retificadora, não se baseia numa igualdade 
geométrica, mas numa igualdade aritmética. A justiça 
corretiva não trata das relações dos indivíduos com a 
comunidade, mas das relações dos indivíduos entre 
si (interpessoais), como, por exemplo, as de troca de 
bens, sendo exercida pelo juiz para por fim a disputas 
e punir infratores.

A estrutura da justiça distributiva é tal que 
os que se sobressaem em suas funções – um 
excelente professor, por exemplo – deve receber 
maiores recompensas por seu trabalho. Os menos 
merecedores devem ser menos recompensados. Boa 
parte disso tudo parece não apresentar problemas; 
permite, talvez, uma tese da igualdade na medida 
em que todos são humanos, mas uma tese da 
desigualdade na medida em que cada um tem 
aptidões diferentes e realiza diferentes funções. 
São essas aptidões e funções que determinam a 
distribuição diferencial. Se as pessoas são iguais, 
devem ter partes iguais; se são desiguais, devem 
ter partes desiguais. (Morrison, p. 56/57)
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Revela Aristóteles, na obra Ética a Nicômacos, que:
 

Somente a justiça, entre todas as virtudes, é o 
´bem de um outro´ visto que se relaciona com o 
nosso próximo, fazendo o que é vantajoso a um 
outro, seja um governante, seja um associado. 
Ora, o pior dos homens é aquele que exerce a 
sua maldade tanto para consigo mesmo como 
para com os seus amigos, e o melhor não é o 
que exerce a sua virtude para consigo mesmo, 
mas para com um outro; pois que difícil tarefa 
é essa. Portanto, a justiça neste sentido não é 
uma parte da virtude, mas a virtude inteira; 
nem é seu contrário, a injustiça, uma parte do 
vício, mas o vício inteiro. O que dissemos põe a 
descoberto a diferença entre a virtude e a justiça 
neste sentido: são elas a mesma coisa, mas não 
o é a sua essência. Aquilo que, em relação ao 
nosso próximo, é justiça, como uma determinada 
disposição de caráter e em si mesmo, é virtude.

Aristóteles concebia a lei como um instrumento 
através do qual a cidade-Estado é direcionada para o 
bem comum, ou através do qual uma classe dominante 
de alto nível dirige a cidade, porém sabe-se que existem 
leis que, embora sancionadas, não cumprem o fim ao 
qual foram idealizadas.

Em sua obra, Política, Aristóteles nos mostra 
que uma vez que o direito é a ordem da comunidade 
política, a justiça é a função do Estado e a tarefa do 
direito consiste em determinar qual é a natureza da 
justiça. Nessa esteira de entendimento, a justiça deve 
ser uma parte da função da política, interpondo-se 
entre o legal e o político.

Aristóteles trabalha a equidade e o equitativo e 
suas relações como a justiça e o justo respectivamente, 
e contribui afirmando que “a justiça e a equidade não 
parecem absolutamente idênticas, nem ser especificamente 
diferentes. Às vezes louvamos o que é equitativo e 
o homem equitativo (e até aplicamos esse termo a 
guisa de louvor, mesmo em relação a outras virtudes, 
querendo significar com “mais equitativo” que uma 
coisa é melhor); e às vezes, pensando bem, nos parece 
estranho que o equitativo, apesar de não se identificar 
como o justo, seja ainda assim digno de louvor; de 
fato, se o justo e o equitativo são diferentes, um deles 
não é bom, mas se são bons, hão de ser a mesma 
coisa (...). Por isso o equitativo é justo e superior a 

uma espécie de justiça, embora não seja superior à 
justiça absoluta, e sim ao erro decorrente do caráter 
absoluto da disposição legal” (ARISTÓTELES, 2004, 
p. 124-125).

4.1 O HOMEM JUSTO ARISTOTÉLICO

Considera-se que o temo “injusto” se aplica ao 
homem que infringe a lei e àquele que toma mais do 
que lhe é devido, o homem ímprobo. Fica claro, então 
que o respeitador da lei e o honesto serão ambos justos. 
“Justo”, portanto, refere-se àquilo que respeita a lei, 
que é honesto ou equitativo, e “injusto” é o ilegal, o 
desonesto e o parcial.6

Após a distinção entre a justiça e o ato justo, 
precisamos descobrir a característica de um homem 
considerado justo. 

De início, espera-se que o cidadão justo tenha 
atitudes justas, que seu modo de agir seja justo. Porém, 
nem todo homem que age justamente é um cidadão 
justo, e ainda, nem todo aquele que comete um ato 
injusto é um cidadão injusto. Depreende-se que a 
justiça observada como qualidade no homem não é 
somente definida por suas ações como um todo. Há 
um certo valor moral que acompanha as atitudes do 
homem justo, e este reside também nas disposições 
internas para a ação. De fato, se retrocedermos a nossa 
definição primeira de justiça, veremos que esta já previa 
este diferencial: a justiça é uma disposição de caráter 
presente na pessoa.

Aristóteles nos diz que o valor moral de uma ação 
só pode residir na voluntariedade da mesma. Nesse 
sentido, a pessoa ao agir por ignorância ou ainda quando 
é obrigado por outrem a agir de determinada maneira, 
não está agindo de forma voluntária e, portanto, a 
responsabilidade por um ato cometido involuntariamente 
não pode ser depositada a quem o cometeu sem saber 
o que estava fazendo. Conhecer os motivos, os meios 
e as conseqüências da ação é necessário para que tal 
pessoa seja considerada justa ou injusta e para que 
o ato seja identificado como justo ou injusto. Age 
voluntariamente aquele que, conhecendo isto, opta 
(de forma deliberada) por agir.

Daí se retira que, pessoas que praticam ações de 
modo involuntário não geram justiça ou injustiça, a 
não ser por acidente, e não podem ser rotuladas como 
justas ou injustas uma vez que não agem dispostas a 
cometer tal ação. Já o homem justo tem a intenção de 
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praticar a justiça, já que possui uma disposição interior 
que o impulsiona a almejá-la. Portanto, depreende-se 
que o homem ou cidadão justo é aquele que busca 
voluntariamente praticar as ações ditas justas, e se age 
de outra forma é sempre de maneira involuntária, não 
podendo deixar de ser considerado justo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do presente estudo concluiu-se que a justiça 
é uma virtude, ou melhor, a maior das virtudes, por 
atingir não só os que agem em conformidade com a 
mesma, mas também toda a coletividade. Verificou-se 
que os pensamentos de Aristóteles ainda são atuais 
e estão longe de serem utópicos. Tais pensamentos 
retratam a realidade vivida no mundo contemporâneo. 

Nesse sentido, ligamos os atos justos à igualdade, 
podendo tratar-se, dependendo da relação, de uma 
igualdade geométrica, como na Justiça Distributiva 
de Aristóteles, ou em uma igualdade aritmética, que 
é o caso da Justiça Corretiva.

Como no Direito atual, Aristóteles nos mostra que, 
inexistindo previsão sobre algum caso, cumpre utilizar-
se da equidade, ou seja, mensurar o que é justo para 
então dar a devida resposta à situação em questão. A 
concepção de Justiça, sob a ótica Aristotélica, tem seu 
fundamento na ética e na virtude, ou seja, na consciência 
moral inerente a cada ser humano de modo individual.

NOTAS

*. Servidora Pública Estadual, efetiva do Tribunal de Jus-
tiça do Maranhão, lotada no 3º Juizado Especial Criminal 
da Capital  Email: lnbharache@tjma.jus.br
2. FREITAS, Juarez. As Grandes Linhas da Filosofia do 
Direito. 3.ed. Rio Grande do Sul: EDUCS, 1986. p. 114.
3  FREITAS, Juarez. ob. cit. p. 137.
4. CUNHA, Paulo Ferreira da; DIP, Ricardo. Propedêutica 
Jurídica: Uma Perspectiva Jusnaturalista. Campinas, SP : 
Millennium, 2001 p. 62
5. A ética aristotélica é um estudo da virtude (arete, ou 
mais propriamente, excelência), uma vez que, segundo 
o próprio Aristóteles, nosso objetivo é tornar-nos homens 
bons, ou alcançar o grau mais elevado do bem humano. 
Este bem é a felicidade; e a felicidade consiste na ativi-
dade da alma de acordo com a virtude. (ARISTÓTELES. 
Ética a Nicômacos. I).

6. Aristóteles, Ética a Nicômaco, 1129a
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Segundo Aristóteles, tempo é movimento, que 
pode ser medido com alguma objetividade. Isso vem 
desde quando a mensuração era feita com o relógio de 
sol, no qual as horas eram determinadas pela medição 
do deslocamento da sombra que a luz provocava ao 
incidir sobre uma haste ou um triângulo, fixado em 
uma superfície elíptica ou semicircular marcada por 
um conjunto de linhas ao longo do dia. Nos tempos 
modernos, havendo necessidade de medir com mais 
exatidão, chegamos aos relógios de precisão atômica. 
Mas o tempo continua sendo marcado de segundo a 
segundo, de minuto e minuto, e de hora a hora, num 
ritmo inflexível e inexorável. Não há como pará-lo, razão 
pela qual Platão o definiu como a eternidade móvel.

Somos consumidos pelo tempo e consumimos o 
tempo. Como decorrência, o lugar-comum: tempo é 
um bem valioso. Melhor: valiosíssimo, considerando 
os dias atuais, em que o ser humano se maquiniza, se 
virtualiza, e o tempo fica escasso até mesmo para viver. 
O certo: ninguém pode perder tempo. E o consumidor 
ainda muito menos, já que contrata serviços especiais e 
específicos, pagando-os com a pontualidade britânica, 
para deles usufruir sem quaisquer percalços.

Em resumo: o advogado não pode perder tempo, 
o juiz não pode perder tempo, e a parte em litígio, do 
mesmo modo, não pode perder tempo. Como já diziam 
os antigos, tempo vale ouro. A perda de tempo nem 
sempre é tolerada, causando às pessoas, dependendo 
das circunstâncias, inquietação, transtornos e aflições. 
É o engarrafamento no trânsito. A demora nas filas para 
pagamento da fatura recebida com atraso, ou em cima 
da hora. As longas esperas em consultórios médicos. 
Ou no exame ou no atendimento da pretensão judicial. 
E ainda: a expectativa da decisão definitiva que é dada 
anos depois. Tudo isso e outros transtornos podem 

DESVIO PRODUTIVO 
DO CONSUMIDOR

Manoel Aureliano Neto*

gerar a dor, o sofrimento, a angústia, que tipificam o 
dano indenizável.

O consumo do tempo faz com que o consumidor se 
sacrifique para resolver o problema que lhe foi criado. 
Em razão do mau atendimento, o desvio produtivo 
caracteriza-se quando o consumidor desperdiça o 
seu tempo livre e, em razão disso, desvia as suas 
atividades necessárias ou por ele preferidas, para 
resolver uma situação de vício criado pelo fornecedor, 
quando este poderia tê-lo resolvido sem desperdício 
de tempo. O advogado Marcos Dessaune, na sua obra 
“Desvio produtivo do consumidor – O prejuízo do 
tempo desperdiçado”, constroi essa tese que vem 
sendo adotada em várias decisões de alguns tribunais 
brasileiros. Num dos casos julgados, a 10ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento 
ao recurso de um banco condenado por demora no 
atendimento, sob o seguinte fundamento: “O autor 
sofreu também o prejuízo do tempo desperdiçado, em 
razão da demora em ser atendido, o qual poderia ter 
sido utilizado de maneira mais benéfica e proveitosa.” 
Também a Terceira Turma Recursal Cível da Comarca 
de Porto Alegre/RS aplicou esse entendimento (desvio 
produtivo do consumidor, em vista da perda do tempo 
no atendimento), com estes argumentos: “Ainda, em 
razão da não resolução do problema dentro do prazo 
previsto em lei, obrigando o consumidor a dispor de 
seu tempo na tentativa de resolução da questão, gerando 
o agravamento da condição de vulnerabilidade.” E a 
5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, em caso semelhante, admitiu o dano 
indenizável, na linha desse entendimento: “Tempo 
demasiado sem uso do referido produto – Desídia e 
falta de respeito para com o consumidor – Tempo 
perdido do consumidor para tentativa de solução do 
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infortúnio, que acarreta dano indenizável – Inteligência 
da tese do Desvio Produtivo do Consumidor.”

Pode e deve ser aplicada essa tese em caso de 
excessiva demora em fila de bancos, para atendimento 
no caixa, uma vez que o consumidor desperdiça o 
seu tempo (manhãs e tardes), deixando de realizar 
outras atividades necessárias para a sua vida familiar 
e profissional.

Nos dias atuais, o tempo é um bem de grande valor, 
e, quando perdido, é irrecuperável, o que possibilita 
a reparação a ser cominada pelo magistrado. Na 
concepção do juiz André Gustavo Corrêa de Andrade, 
em “Dano moral em consequência da perda do tempo 
livre”, “quando está diretamente em jogo um interesse 
econômico, o tempo desempenha um papel fundamental, 
como se percebe pela previsão dos juros de mora, da 
cláusula penal moratória ou, ainda, da possibilidade 
da indenização por lucros cessantes”. É o tempo, por 
excelência, valorado.

O consumidor é quem escolhe em que situação 
o tempo é livre e quando dele deve usufruir. Não 
pode, pois, sofrer desperdício pelo fato de o serviço 
de atendimento do consumidor (SAC) ser ineficiente 
e nada ou muito pouco resolver. O jurista Rizzato 
Nunes (em O atendimento ao consumidor está cada 
vez pior) adverte: “Não adianta criar uma ‘ouvidoria’ 
que não ouve? Nem lê? Ou um Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (SAC) que não resolve problemas? 
O consumidor deve ser olhado em sua integridade 
pessoal e real, tal como ele é e se apresenta.” A tese 
de Dessaune é cativante e se ampara em argumentos 
sólidos, justificando o dano indenizável na relação de 
consumo.   

* Juiz de Direito do Estado do Maranhão, titular do 8.º 
do Juiz Especial Cível e das Relações de Consumo; 
professor titular da Universidade Estadual do Maranhão 
e da ESMAM.
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A IMPORTÂNCIA DO MAPEAMENTO 
DE COMPETÊNCIA PARA AS 

ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS 
HUMANOS NAS ORGANIZAÇÕES.

Mauricio Fernandes Lima* 

o grau de competitividade e desenvolvimento de 
nações, regiões, setores, empresas e indivíduos. 
(TERRA, 2004). 

As mudanças levaram as organizações, de um 
modo geral, a se adequarem à forma de atuação, para 
se manterem competitivas em seu mercado e flexíveis 
com as novas regras a serem seguidas.

Diante de tais circunstâncias, presenciamos o 
surgimento de uma sociedade voltada para a valorização 
do conhecimento. Este se tornou o ativo mais importante 
e indispensável para as organizações e a matéria-prima 
com a qual todas as pessoas trabalham. 

São as pessoas, seus conhecimentos, suas 
competências, suas habilidades e suas experiências 
que constituem o capital intelectual da empresa. 
Outra questão primordial no processo competitivo 
das organizações é o fator tempo, fazendo com que as 
atividades necessárias sejam desenvolvidas com rapidez 
e eficiência. Portanto, o uso inteligente do fator tempo 
e a forma adequada de utilização do conhecimento 
permitirão o desenvolvimento de produtos e serviços 
com custos competitivos e qualidade superior.

Além disso, os produtos e serviços dependem cada 
vez mais da inovação, tecnologia e inteligência a eles 
incorporados, e por serem intangíveis, tais fatores são de 
difícil gerenciamento e a organização de como aprender 
a tratá-los de forma eficiente, estará em posição de 
destaque no mercado.

Para atender a estas exigências, vários profissionais 
da área de recursos humanos vêm direcionando suas 

RESUMO

O presente artigo faz uma abordagem sobre mapeamento 
de competências. Apresentam-se nesse artigo a 
importância do mapeamento de competências para 
atividades do setor de recursos humanos nas organizações, 
visando avaliação de desempenho, remanejamento de 
funcionários, treinamento, capacitação, desenvolvimento 
de competências e outras atividades. O tema mostra 
o quanto um mapeamento de competências auxilia a 
lotação correta de funcionários e a disseminação do 
conhecimento e sua gestão ajudando, assim, a organização 
principalmente pública a formar seu capital intelectual. 

 
Palavras-chave: Mapeamento de Competências; 
Administração Pública; Recursos Humanos.

INTRODUÇÃO

Hoje em dia, as organizações se deparam com um 
mundo que está mudando rapidamente. 

A informação, as tecnologias da informação e o 
conhecimento são elementos fundamentais na 
dinâmica da nova ordem mundial. Dentre estes 
elementos, destaca-se o conhecimento como o 
mais relevante para o desenvolvimento das 
nações. O acesso ao conhecimento, assim como a 
capacidade de aprendê-lo, acumulá-lo e usá-lo na 
hora certa, são vistos como critérios que definem 
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atividades para as diversas formas de gestão de 
conhecimento e dos elementos que eles utilizam.

Mas, o que é gestão do conhecimento? De que 
forma, gerir o conhecimento melhora a vida das pessoas 
e das organizações? 

Segundo Campos (2004), “o conhecimento é a 
capacidade de agir. Sob a ótica das organizações, 
agir pode ser entendido como melhorar processos e 
estabelecer laços interpessoais, criando diferenciais, 
vantagens competitivas e tomada de decisões.”

Korowajczuk afirma que “o mundo atual é 
caracterizado pela turbulência. Para lidar com isto, 
precisamos organizar nossas cabeças. Se não o fizermos, 
continuaremos a nos sentir impotentes, correndo atrás 
dos acontecimentos, sem controlá-los.”

Entende-se por gestão do conhecimento, o processo 
que ajuda a organização a identificar, selecionar, organizar, 
distribuir e transferir informação e conhecimento 
especializado, visando planejamento estratégico e 
tomada de decisão eficiente. É importante que haja 
transformações culturais e iniciativas gerenciais para 
que a organização entenda o conhecimento e a sua 
dinâmica. Os mecanismos de compartilhamento e 
produção do conhecimento devem ser estimulados, 
em todos os níveis da organização para que as pessoas e 
a organização capitalizem seus ativos de conhecimento 
e possam reutilizá-los de forma segura. A organização 
que utiliza estratégias baseadas no conhecimento passa 
necessariamente pelas etapas de criação e registro dos 
conhecimentos relevantes, através do mapeamento das 
pessoas que detém o conhecimento para o cargo que 
ocupa, isto é, pelo mapeamento das competências. 
Através dele, é possível identificar os especialistas, 
pessoas com conhecimento de determinados assuntos e 
também localizar o acervo intelectual das organizações.

COMPETÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

Competência é um conjunto de conhecimentos 
tácitos, particulares de um indivíduo e que lhe 
permite desempenhar determinadas atividades, 
tomar algumas atitudes, realizar ações, assumir 
responsabilidade, adotar um comportamento e 
gerar resultados em contextos específicos. Sendo 
assim, engloba as habilidades, as experiências, 
as qualificações, as percepções, o know-how, a 
rede social, a escolaridade e outras características 
particulares de cada membro da organização. 

(ROSSATTO, 2002, p. 12)

Portanto, as competências se constituem num 
ativo intangível de propriedade do funcionário e não 
da empresa, embora sejam a base para o sucesso de 
suas atividades e processos de negócios. 

Sob a ótica da gestão do conhecimento, as pessoas 
e suas competências deixam de ser apenas uma peça nas 
engrenagens que movem o processo administrativo de 
uma empresa para assumir, também, uma importância 
estratégica, um dos elementos fundamentais do processo 
de gestão e da obtenção de vantagens competitivas. 
No mundo atual, na maioria das áreas de negócios, os 
indivíduos são os atores que encenam o papel principal 
dentro da nova realidade.

As competências dos funcionários são habilidades 
portáteis que lhes permitem desempenhar atividades 
em diferentes contextos profissionais ou dentro dos 
objetivos organizacionais, contribuindo para o alto 
desempenho dos indivíduos, das equipes e da própria 
organização. Essa competência pode ser trabalhada, 
desenvolvida e melhorada, continuamente, ao longo 
da sua vida, à medida que as pessoas acumulam 
experiências, aprendem a controlar suas emoções, 
seus impulsos e conseguem se automotivar. Cabe à 
organização estimular essas características como meio 
de melhorar continuamente a competência e a interação 
coletiva das pessoas, maximizando seu desempenho, 
desenvolvendo a convivência, a responsabilidade social, 
resgatando a cidadania individual e corporativa.

Logo, na organização essas competências devem 
integrar seus diversos processos administrativos, além 
de criar condições para a formação de uma rede humana 
unida em torno dos mesmos objetivos e metas, que 
constituem a estratégia organizacional. Devem, também, 
estar direcionadas às necessidades da organização, 
suportar sua implantação e auxiliá-las a atingir a estratégia 
estabelecida, de modo a encantar a quem de direito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que após o mapeamento de competências 
dentro de um organização é possível a construção de perfis 
individuais dos funcionários, traçando assim os pontos 
positivos e negativos das suas competências acadêmicas, 
emocionais e técnicas, que posteriormente poderão ser 
comparados com os requisitos de competências dos 
cargos e tomadas suas devidas providências. Estas 
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podem alavancar as potencialidades não aproveitadas 
ou planejar e desenvolver melhor as competências 
necessárias de cada cargo que apresenta deficiências.

O mapeamento de competências pode também 
minimizar as carências de competências provocadas 
pela falta de pessoal, renovando o quadro com o 
objetivo de mesclar experiências dos antigos com 
idéias inovadoras e com o entusiasmo dos mais jovens. 
Todas as carências observadas podem ser eliminadas 
ou minimizadas com um plano de ação, seja através de 
treinamento, de grupos de discussão, de terceirização 
ou de novas contratações.

Na verdade, o melhor método de mapeamento 
de competências é aquele que faz o levantamento 
das competências acadêmicas, emocionais e técnicas, 
porque apresenta um perfil complexo das habilidades, 
conhecimentos e comportamentos dos funcionários. 
Convém ressaltar o importante papel a ser desenvolvido 
pelo administrador de Recursos Humanos de uma 
organização que é o de identificar e desenvolver equipes 
visando produzir melhores desempenhos e resultados. 

Quando aplicando o mapeamento de competências, 
pode-se observar a grande importância da definição clara 
das competências dos funcionários e das atribuições 
dos respectivos cargos. Os funcionários devem utilizar 
a criatividade e sua capacidade de aprendizado como 
formas de resolver os problemas existentes e de modo 
a produzir resultados para organização. Devem ser 
desestimuladas atividades que se limitam ao simples 
cumprimento de normas e procedimentos que resultam 
na famigerada “burocracia”.

Assim, com o mapeamento de competências, será 
possível identificar os funcionários que estão lotados 
nos cargos adequadamente conforme seu perfil, ou 
seja, é possível adotar soluções de gerenciamento que 
permitam que se tenham as pessoas certas nos processos 
certos, nos momentos corretos. 

NOTAS

* Graduado em Administração pela Faculdade São Luís, 
Pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade 
Cândido Mendes, Mestrando em Gestão pelo Institu-
to Superior de Gestão – ISG (Business & Economics 
School), Lisboa-Portugal, e, desde 2002, dedica-se ao 
serviço público com foco especial em Gestão. É servidor 
do Poder Judiciário do Maranhão onde exercer a função 

de Pregoeiro Oficial. E-mail: mauricio.lima@universopu-
blico.com.br
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003504-80.2008.8.10.0001 – 48.072/2015 – SÃO LUÍS

CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E 
PARTILHA LITIGIOSA DE BENS. INDENIZAÇÃO 
PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. DISCÓRDIA 
SOBRE A PARTILHA. APARTAMENTO ADQUIRIDO 
HÁ MAIS DE SEIS ANOS APÓS A SEPARAÇÃO DE 
FATO DO CASAL SEM A PARTICIPAÇÃO DO OUTRO 
CÔNJUGE. INCOMUNICABILIDADE. SOCIEDADE 
POR COTA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. 
PEDIDO LIMINAR DE VENDA DE IMÓVEL DO 
CASAL, COMO DETERMINADO NA SENTENÇA.

Tendo a sentença recorrida determinado a partilha de 
imóvel residencial  adquirido mediante o esforço comum 
do casal, ordenando a sua venda e que o produto seja 
dividido em partes iguais entre os cônjuges litigantes, em 
não tendo qualquer das partes recorrido deste ponto da 
sentença e sendo absolutamente injustificada a resistência 
do cônjuge varão ao pedido liminar de venda do mesmo 
formulado pelo cônjuge virago nos autos da apelação 
referente a outros  pontos da sentença, para que o produto 
da venda seja utilizado no pagamento das prestações 
do financiamento em atraso do próprio imóvel para 
evitar o risco de o mesmo ser objeto de leilão, propondo 
que  o  saldo  seja depositado em juízo até a fase de 
cumprimento da sentença, quando deverá ser feita a 
sua partilha observando-se os direitos e obrigações das 
partes, deve o pedido ser deferido por encontrar respaldo 
no artigo 800, p. único, do CPC/73, então em vigor, 
correspondente ao art. 299, p. único, do NCPC. Ante 
as peculiaridades do caso concreto e em obediência aos 
princípios da igualdade e da razoabilidade, em estando 
comprovado nos autos da ação de divórcio com partilha 
litigiosa de bens, que os cônjuges eram os únicos sócios 
da sociedade por cotas de responsabilidade limitada 
na qual vinham laborando em condições de igualdade, 
cada um detendo 50% de seu capital social e que a 
mesma vinha sendo administrada pelo cônjuge varão 
até a data em que ele a abandonou, o fato de ele, pouco 
tempo antes disso, haver transferido parte de suas cotas 
para o cônjuge virago, de sorte que este passou a deter 
98% das cotas da empresa e o cônjuge varão  apenas 
2%, não constitui causa para que o cônjuge virago 
se aproprie, subitamente, do patrimônio integral da 
empresa, o qual deverá ser partilhado em liquidação 
de sentença, apurando-se seu ativo e seu passivo até a 

data do referido abandono (31.12.2007) e dividindo-
se o que for encontrado na proporção de 50% para 
cada um, e, a partir daí, apurando-se seu ativo e seu 
passivo até a data da paralisação das atividades da 
empresa (24.09.2008) e dividindo-se o resultado que for 
encontrado entre os cônjuges, porém na proporção da 
participação de cada um no capital social da empresa, 
considerando-se que o cônjuge virago detém 98% do 
seu capital social e o cônjuge varão 2%, tendo em 
vista que este não adotou as providências cabíveis 
para a sua retirada legal da sociedade empresária na 
data em que a abandonou de fato, não devendo ser 
incluídos, nesta segunda etapa da liquidação, os bens 
móveis,  utensílios, apólices  e clientes da empresa já 
partilhados de fato pelo cônjuge varão.

Os bens adquiridos mediante o esforço exclusivo 
de cada cônjuge  após a separação de fato do casal, 
não compõem o acervo patrimonial do casal a ser 
incluído na partilha em ação de divórcio com partilha 
litigiosa de bens, porquanto a separação de fato do 
casal põe fim ao regime matrimonial de bens, como 
já decidiu o Colendo STJ (STJ, 4ª T, REsp 678790 PR 
2004/0100936-0, Rel. Min. Raul Araújo, j.10.06.2014).

Não tendo ficado comprovado nos autos que, na 
aquisição de um apartamento pelo cônjuge virago 
realizada  há mais de seis anos após a separação de 
fato do casal, tenha sido utilizado como  parte do 
pagamento do mesmo  o produto da venda de uma 
sala  comercial adquirida pelo casal antes da separação 
de fato e vendida pelo casal,  não há como o aludido 
apartamento ser incluído na partilha de bens do casal 
nos autos da ação de divórcio com partilha litigiosa de 
bens, não havendo como prevalecer a sentença que, 
neste ponto, se afastando das provas dos autos que 
atestam que referido apartamento foi adquirido sem 
qualquer participação do cônjuge varão,  presumiu 
a sub-rogação do valor da venda da sala na compra 
do apartamento e determinou que o cônjuge virago 
indenize o cônjuge varão em valor correspondente 
à metade do valor da venda da sala, considerando 
que a sub-rogação não se presume, mas sim, deve ser 
cabalmente comprovada por quem a alega.

 Só é admissível  o ressarcimento pelo uso exclusivo 
de imóvel integrante do patrimônio comum do casal, nas 
hipóteses em que, decretada a separação ou o divórcio, 
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e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça 
residindo no imóvel em discussão.

Pedido liminar deferido, 1ª apelação ou apelação 
principal da autora  conhecida e parcialmente provida,  
e 2ª apelação, adesiva, interposta pelo réu, conhecida 
e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 
acordam os Senhores Desembargadores integrantes da 
Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão, por unanimidade e, em parte, 
de acordo com o parecer ministerial, em dar parcial 
provimento a ambos os apelos, nos termos do voto 
do Desembargador Relator.

Votaram os senhores Desembargador, Jamil de 
Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José 
de Ribamar Castro.

Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador 
Jamil de Miranda Gedeon Neto.

Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Themis 
Maria Pacheco de Carvalho.

São Luis/MA, 30 de março de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA 
GEDEON NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Maria  xxxxxxxxxxx  sob a vigência do CPC/73,  
interpôs recurso de Apelação Cível, de parte da sentença 
do MM. Juiz de Direito da Sexta Vara de Família de 
São Luís, Termo Judiciário da Comarca da Ilha de 
São Luís, prolatada nos autos da Ação de Divórcio c/c 
Pedidos de Alimentos e Partilha de Bens nº 3.504/2008, 
que propôs contra Hadamard Mendonça Lima Júnior 
xxxxxr, CPF nºxxxxxxxxx, ora apelado, por meio da 
qual julgou parcialmente procedentes os pedidos 
(fls.509/524 e 578/599).

Referida sentença decidiu pela decretação do  
divórcio entre as partes,  pela improcedência do 
pedido de pagamento de pensão alimentícia ao filho 
do casal xxxxxxxxxx, e,  a respeito da  partilha de 
bens, determinou, em síntese, o seguinte  (fls.522/523):

 -quanto aos bens relacionados nos itens 1 (Casa 
localizadaxxxxxxxxxxxxx) e 3 ( Automóvel xxxxxxxxxxx), 
que sejam vendidos e partilhado o total obtido  em 
partes iguais entre os litigantes (fls. 522 e 513/514); 

-quanto ao imóvel descrito no item 2 (Apartamento 
xxxxxxxx), deverá a autora indenizar o requerido  o 
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido 
de correção monetária,  sendo que, em caso de não 
pagamento, deverá ser procedida a venda do mesmo 
e efetuado o pagamento, ficando a autora com o saldo 
(fls. 522 e 513/514);

 -quanto aos veículos indicados nos  itens 4 
(Automóvelxxxxxxxxxxxxxx) e 5 (Automóvel xxxxxxxxxxx), 
por não pertencerem ao patrimônio comum dos litigantes, 
ficam excluídos da partilha (fls.523 e 514); 

-quanto  às empresas xxxxxxxxxx,(que diz respeito 
ao item 6), que as partes sejam remetidas ao Juízo Cível, 
para discutirem a partilha de seus patrimônios e demais 
direitos relativos às mesmas,   com a participação de 
terceiras pessoas interessadas, quais sejam os demais 
sócios destas empresas (fls.523); e 

-quanto aos bens indicados no item 7 (duas linhas 
telefônicas), ficam excluídos da partilha, permanecendo 
cada linha em nome de seu respectivo titular, ou seja, 
a linha nº xxxxx, em nome da autora, e a de nº xxxxx, 
em nome do requerido (fls.523, 514 e 03).

Desta sentença o réu xxxxxxxxxxtambém interpôs 
Apelação Adesiva, conforme fls. 641/651.

Por sua vez, o filho do casal, xxxxxxxxxxxx, 
que, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, se 
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habilitou nos autos ratificando os termos da exordial, 
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar recurso, 
conforme fls. 348ss.

Consta da petição inicial de fls. 02/05, que 
Joanaxxxxxxxxxxxxxxxx, promoveu a referida Ação 
contra Joãoxxxxxxxxxx Lima Júnior, alegando, em suma, 
que as partes se casaram  em 29.11.1990, sob o regime 
da comunhão parcial de bens, advindo desta união um 
filho, Pedro, nascido em 14.01.1991; que autora e réu 
já se encontram separados de fato desde 07.12.2001;  
que os bens existentes são: 1) uma Casa situada no 
xxxxxxxxxxxxxx, Bairro Calhau, nesta Capital,  conf. 
doc. anexo;  2) um Apartamento xxxxxxxxxxxx, nesta 
Capital, conf. doc. anexo;  3) um carro marca Ford, 
tipo Fiesta Street, Placas – 5589, conf. doc. anexo; 4) 
um carro marca Ford, xxxxº xxxxx, conf. doc. anexo; 
5) um carro marca Peugeot, tipo 206 xxxxxxx, ano/
modelo 2007/2008, Placas xxxx, conf. doc.anexo;  6) 
cotas na sociedade xxxxxxxx Ltda, xxxx, onde a autora 
possui 1.960 cot nº 3235-2971, o carro marca   Peugeot, 
tipo 206 Presence 1.4, Flex, ano/modelo 2007/2008, 
xxxxxxxxxxxxxx, e 1.960 cotas societárias da empresa 
XXXXXXX (fls.04).

Às fls. 509/524, encontra-se a sentença apelada, 
a qual foi integrada pela sentença de fls. 574/575, 
que julgou improcedentes os embargos de declaração 
interpostos.

Em suas razões recursais de fls.579/599, a Autora 
aqui  1ª Apelante ou Apelante principal,  xxxxxxxxxxxxxx, 
requer, liminarmente, lhe  seja autorizada  a vender 
o único imóvel adquirido mediante o esforço comum 
das partes antes da separação de fato do casal 
ocorrida em 07.12.2001, que é a Casa localizada no 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nesta Capital, que foi objeto da 
partilha ordenada na sentença recorrida, medida esta 
que, segundo alega,  se destina a resguardar e garantir 
o seu direito sobre a propriedade condominial nos 
termos do art. 1320 do Código Civil e art. 5º, XXII, da 
CF/88, posto  que desde a separação de fato do casal 
seu direito vem sendo vilipendiado, e, embora tenha 
requerido por duas vezes ao Juiz da causa autorização 
para a venda do referido imóvel, a determinação nesse 
sentido só veio a ocorrer na sentença (fls.579, 582/583).

Diz que a casa está na posse exclusiva do réu Apelado 
desde a separação de fato do casal,  época em que a 
mesma servia de moradia aos pais dele, sendo que, com 
a morte destes,  o imóvel passou a servir de moradia para 
a irmã do Apelado, Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx, e, depois, 

passou a ser objeto de locação, impondo-se, porém, a 
sua imediata venda, vez que as prestações desta casa  
encontram-se em atraso, havendo perigo de a mesma 
ser objeto de leilão, sendo que a venda possibilitará 
a quitação do débito em atraso e o saldo deverá ficar 
depositado em Juízo até a fase de cumprimento da 
sentença, quando, então, será feita a partilha  deste 
saldo, observando-se os direitos e obrigações das 
partes (fls.583).

No mérito, deixa certo que a sentença não deve 
prosperar na parte em que determinou a partilha dos bens 
exclusivos da autora Apelante  e remeteu os litigantes  
para discutirem no Juízo Cível a partilha relacionada 
ao patrimônio das empresas XXXXXX, XXXXXX 
e XXXXXXXXX.

Sustenta que a sentença não tem suporte legal  ao 
reconhecer que o Apartamento XXXXXXXXXX, de 
propriedade exclusiva da autora Apelante,  foi por  ela 
adquirido utilizando como parcela de entrada do mesmo 
o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), oriundo 
da venda da Sala comercial nº XXXX, localizada no 
Edifício XXXXXXX, nesta Capital, que havia sido 
adquirido com o esforço comum do casal, determinando, 
por consequência,  que a autora indenize o réu Apelado 
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo para 
tanto a referida sentença sustentado, de forma inverídica, 
que se trata de ponto incontroverso nos autos e, ainda 
indevidamente, presumindo a sub-rogação do valor 
da venda da dita sala na aquisição do Apartamento 
(fls.579/581 e 588/591),

Assevera ser indevida esta indenização, porquanto, 
conforme documentação juntada aos autos,  durante a 
constância do casamento, o casal adquiriu duas salas 
comerciais no mesmo  Edifício Planta Tower, nesta 
Capital, quais sejam, Sala nº XXXX e SalaXXX, medindo 
cada uma delas 63,61m2, constituindo bens comuns 
do casal, tendo  ficado  acordado verbalmente desde a 
aquisição das mesmas que cada cônjuge ficaria com uma, 
podendo dela fazer o que pretendesse, estabelecendo-
se desta forma uma divisão extrajudicial, sendo que a 
venda de ambas as salas foi realizada antes da ação de 
divórcio e contou, não por acaso, com a assinatura dos 
dois cônjuges, sendo que a Sala XXX, a que se refere a 
sentença, foi vendida depois de seis anos da separação 
de fato do casal, não sendo razoável que o casal separado 
ainda pudesse, depois de tanto tempo,  ter interesse 
em sub-rogar tal valor na aquisição de qualquer bem, 
quando é curioso que o Juiz não se manifestou sobre a 
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outra sala, a de nº XXX, que também pertencia ao casal 
adquirida através do mesmo documento juntado aos 
autos. E mais, a sala XXX foi vendida com a anuência 
do réu, ou seja, com a assinatura do casal, tendo o réu  
levado a sua parte nesta venda (fls.580/581 e 588/591).

Ressalta que nos autos não há prova de que o valor 
da venda da  referida sala XXX tenha sido revertido na 
aquisição do  Apartamento da autora, assim como não 
há prova de que ocorreu a sub-rogação desse  valor, 
além de não ser esse fato presumível, como entendeu 
a sentença impugnada (fls.589).

Acrescenta que  não há como se  considerar que 
a sala XXX, depois de sua venda, estaria a retornar 
para uma comunhão de bens que não mais existia, 
para fins de ser partilhada na ocasião do divórcio, em 
afronta ao princípio da igualdade, pois tal raciocínio 
só foi  desenvolvido apenas em relação a esta sala, 
quando o casal possuía duas salas no mesmo Edifício, a 
XXX, sob comento, e a XXX, quando é certo que após 
a separação de fato do casal o réu Apelado também 
adquiriu bens móveis e imóveis  embora em nome de 
terceiros para dificultar a comprovação, podendo-se 
presumir, se cabível fosse, que o valor da venda da sala 
XXX também estaria sub-rogado nessas aquisições, 
incluindo-se aí o imóvel onde ele reside atualmente, 
localizado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Município de São José de Ribamar (fls.589).

Por outro lado, entende  que também se impõe 
a reforma da sentença no que tange à determinação 
de  remeter as partes ao Juízo Cível para discutirem 
a respeito da divisão das cotas da empresa XXXXX, 
quando, em verdade, é uma questão simples de ser 
resolvida, pois nunca existiram cotas desta empresa 
a serem partilhadas, vez que  todas as cotas da mesma 
pertencem à autora Apelante, como requerido na inicial 
(fls.591).

Destaca que foi o fato de não ter sido realizada a 
perícia requerida pelo Ministério Público de primeiro 
grau que levou o Juiz a remeter a partilha das cotas da 
XXXXXX para ser apurada em outro Juízo, quando, 
na verdade, tal perícia é desnecessária, pois o contrato 
social da XXXX   e suas alterações  são suficientes 
para se chegar a um julgamento justo e correto no 
que diz respeito a tal empresa, de modo a excluí-la 
da partilha, deixando patente também não haver razão 
para a inclusão da XXXX na partilha,  empresa esta 
que outrora se denominava XXXXXXX,  criada em 
10 .04.2006  (591/592).

Esclarece que a empresa XXXXX foi aberta em 
03.05.1994, sendo que em 1996 a Apelante passou a 
integrá-la, passando a mesma a ter como únicos sócios 
a Apelante e o Apelado, à época casados, cada um com 
50% de seu capital social; que em 02.01.2005, quando 
o casal já se encontrava separado de fato, foi feita uma 
alteração contratual da mesma, oportunidade em que o 
Apelado transferiu para a Apelante quase a totalidade 
de suas cotas, ficando ele com apenas 2% do capital 
social da XXXXXXX, fato este incontroverso, posto 
que foi por ele também confirmado nos autos, devendo, 
portanto, as cotas do capital social desta empresa ser 
consideradas patrimônio exclusivo da autora Apelante, 
a quem pertence 98% destas cotas, embora se trate de 
uma empresa que está imersa em dívidas, pondo em 
destaque, por outra via, que o Apelado atualmente 
também possui uma empresa, a XXXXXXXXXX, em 
sociedade com três ex-funcionários da XXXXXXX, 
sendo que  dois deles prestaram depoimentos como 
testemunhas arroladas pelo réu Apelado, quais sejam, 
XXXXXXXXXXXX (fls.584 e 594/596).

Aduz não ser verdadeira a afirmação do Apelado, no 
sentido de que a falência da XXXXXX em curto espaço 
de tempo teria sido provocada pelo fato de a Apelante 
haver transferido créditos da mesma para a empresa 
XXXXXXX, como seria o caso da  XXXXXXX, antes 
cliente da XXXXXXXX  que passou a ser cliente da 
XXXXXXXX, a qual seria sucessora da XXXXXXXXX; 
que, na verdade, o Apelado abandonou a XXXXX  em 
dezembro de 2007, deixando-a imersa em dívidas por 
ele contraídas e cujos ativos não davam para cobri-
las, como comprovam os documentos juntados aos 
autos; que o Apelado, ao abandonar a XXXXXXXX 
na iminência de falir, levou consigo computadores, 
documentos e várias apólices de seguro de clientes da 
empresa, assim como levou os clientes para continuar 
a receber suas comissões, sendo que a maioria desses 
clientes que eram da XXXXXX apareceram depois 
como fazendo parte da produção do Apelado junto à  
XXXXXXXXXXXX,  onde ele passou a exercer a 
atividade de corretor autônomo, deixando a Apelante 
em precária situação financeira, a ponto de necessitar 
da ajuda de sua irmã e de seus pais, enquanto o Apelado 
tumultuava e procrastinava o andamento do processo 
e se livrava de pagar alimentos em favor do filho 
XXXXXXXX, à época menor de idade  que morava 
com a mãe aqui Apelante,  situação esta que inclusive 
impossibilitou a Apelante de continuar com sua atividade 
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laboral na XXXXXXXXXXX (fls. 585/586). 
Salienta  que o Apelado não quer saber da XXXXX, 

empresa falida que ele deixou para a Apelada, pois 
desta só restariam dívidas a serem partilhadas, dívidas 
estas contraídas sob a administração do Apelado; que 
o interesse do Apelado  é na empresa XXXXXX, antes 
denominada XXXXXXX, que é de propriedade da 
mãe da Apelante e administrada pela Apelante, pois 
acredita ele que poderá tirar proveito dos rendimentos 
que a Apelante obtém com o fruto do trabalho dela; 
e que  a XXXXXX, hoje XXXXX,  foi criada em 
10.04.2006, data bem posterior à data da separação 
de fato do casal que se deu em 07.12.2001, vindo a 
denominar-se XXXXXXXXX no ano de 2008, quando 
a Apelante já era possuidora de seus próprios bens e 
possuía outros rendimentos fora a sua participação na 
empresa XXXXXXXX, levando uma vida independente 
de seu ex cônjuge Apelado (fls. 596/597).

Por derradeiro, requer (fls.598/599): que seja deferido 
o pedido  liminar  autorizando-lhe a  vender a casa objeto da 
partilha (situada no XXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro 
Calhau, nesta Capital, cf. fls.03 e 598), determinando 
que o Apelado lhe entregue imediatamente as chaves da 
mesma; que as cotas da empresa XXXXXXXXXXXXX 
sejam reconhecidas como bens exclusivamente da 
Apelante, não devendo ser partilhadas; que seja excluída 
da sentença a obrigação de indenizar o valor de R$ 
30.000,00 ao Apelado;  ou que seja reconhecida  a 
divisão extrajudicial das salas comerciais nºs. XXX 
e XXX, do XXXXXXXXXXXX, ou, ainda, que seja 
reconhecida a partilha do valor auferido com a venda 
da sala XXX pelo Apelado; que seja excluída a empresa 
XXXXXXX da partilha; que o Apelado seja condenado 
por litigância de má-fé; que o Apelado seja condenado 
a indenizar a Apelante pelo tempo em que ele esteve 
na posse exclusiva da casa em epígrafe, a contar da 
data da separação de fato do casal.

Às fls.657/672, foram juntadas as contrarrazões 
exibidas pelo réu Apelado, por meio das quais pede 
o improvimento da apelação da Autora.

Às fls.641/651, encontram-se as razões da Apelação 
Adesiva, ou segunda apelação, apresentadas pelo réu 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, à qual pede seja 
dado provimento para o fim de, modificando a sentença 
recorrida, seja a Autora condenada por litigância de 
má-fé; que seja incluído na partilha o Aptº XXX do 
XXXXXXXXX, que a autora inclusive já alienou por 
R$ 280.000,00; que seja incluído na partilha o carro 

marca Peugeot, tipo 206, ano 2007,  ou, que seja excluído 
da partilha o carro marca Ford, tipo Fiesta Streed, ou, 
ainda,  que seja a autora obrigada a indenizar o réu aqui 
Apelante em R$ 65.800,00, correspondente a 23,5% 
do valor total do Apartamento.

Às fls.704/718, acham-se as contrarrazões da autora 
à Apelação Adesiva,  em que ela argui a preliminar 
de não conhecimento do apelo por não ter o Apelante 
adesivo  pago a metade do valor das custas processuais 
a que foi condenado na sentença recorrida, pedindo, 
no mérito, o improvimento do recurso.

Às fls.735/741, o Ministério Público 
Estadual,  por sua Procuradora de Justiça, Dra. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, manifestou-se 
pelo conhecimento de ambas as apelações, opinando, 
quanto à primeira apelação, interposta pela Autora,  
pelo deferimento  tão somente do pedido liminar  de 
venda da casa, e, quanto à apelação adesiva do réu, por 
seu  improvimento, devendo ser mantida a sentença 
em todos seus termos.

É o relatório.

V O T O 
II - Da 1ª Apelação, ou apelação principal, 

interposta pela autora Liana Costa de Almeida:
Verifico que a primeira apelação ou apelação principal, 

interposta  pela Autora  XXXXXXXXXXXXXX, 
é tempestiva e atende aos  demais requisitos de 
admissibilidade, razão pela qual da mesma conheço.

Passando ao exame do Pedido Liminar de 
autorização para a venda da Casa residencial  
localizada no XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da 
XXXXXXXXXXXXXXX, Bairro do Calhau, nesta 
Capital, adquirida pelas partes antes da separação de 
fato do casal,  que continua na posse do réu Apelado 
e que, após o falecimento dos pais dele, passou a ser 
moradia de sua irmã e depois foi objeto de locação, 
conforme comprovado por certidão de fls. 481, constato 
que razão assiste à Autora.

Apesar do fato de o réu Apelado, em suas 
contrarrazões, alegar que referido imóvel não foi 
locado, que o mesmo continua servindo de sua  moradia, 
conforme contas de TV por assinatura e de telefone 
(fls.660), e que as prestações alusivas ao financiamento 
da casa já foram regularizadas, verifico que se trata 
de afirmações  inverídicas e irrelevantes.

 Isto porque nada impede que uma casa esteja 
fechada ou  ocupada por terceiro e permaneçam as 
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contas de TV por assinatura, de água e de energia elétrica 
em nome do proprietário ou de um dos proprietários.  
Outrossim,  no presente caso, não há provas nos autos 
que infirmem o teor da certidão da oficiala de justiça 
juntada às fls. 481, informando que a casa se encontra 
fechada e com placa da imobiliária HALCA.

Ademais, às fls. 585, a autora Apelante deixa patente 
que o réu Apelado não reside na casa em epígrafe, mas 
sim, em outro local, em residência de médio para alto 
padrão, tendo juntado documentos neste sentido (fls. 
616/621), sendo que, de forma taxativa e espancando 
qualquer dúvida, às fls.623 encontra-se documento 
rubricado pela  advogada subscritora das contrarrazões do 
réu Apelado, Dra. XXXXXXXXXXXXX, qualificando-o 
como XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, São 
José de Ribamar/MA. 

Como se isto não bastasse, na Declaração de Ajuste 
Anual de Imposto de Renda juntada por cópia às fls. 
630/633, o próprio Apelado informa este endereço   
à Secretaria da Receita Federal, como sendo o local  
onde se encontra  residindo.

Com efeito, não é verdadeira a afirmação do 
Apelado, no sentido de que reside na casa objeto do 
pedido liminar.

 Assim, não há razão alguma para se deixar de 
autorizar a venda judicial do imóvel em questão, pois 
ainda que as prestações alusivas ao seu financiamento 
possam se achar regularizadas, a casa, que, segundo 
afirma o próprio Apelado,  ainda se encontra em seu 
estado original sem qualquer reforma o que leva as 
pessoas a não demonstrarem interesse em alugá-la 
(fls.660), por certo que,  em permanecendo fechada, 
se deteriorará e por consequência se desvalorizará, o 
que implicará em prejuízos para a Apelante, fato este 
absolutamente injustificável,  já que a própria sentença 
determinou a venda da mesma e a partilha do valor 
entre as partes, a qual já transitou em julgado quanto 
a este ponto, vez que nenhum dos litigantes interpôs 
recurso impugnando-a neste particular.

Todavia, a  autorização para a venda  não deve  
ser feita exatamente como ao final foi requerido pela 
Apelante, isto é,  sem qualquer condição, mas sim, 
com as condições por ela expostas ao justificar seu 
pedido liminar,  ou seja, para que, após  a quitação do 
débito que porventura se encontre em atraso alusivo ao 
financiamento da mesma,  o saldo   seja depositado  em 
Juízo até a fase de cumprimento da sentença, quando, 
então, será feita a partilha igualitária, observando-se 

os direitos e obrigações das partes  (fls.583).
 Mas não é só. Por ser imanente à própria venda 

de imóveis, correto é que do valor da venda sejam  
deduzidos também  os valores alusivos aos pagamentos 
dos  tributos incidentes sobre a casa,  os valores referentes 
às comissões pagas ao corretor de imóveis que porventura 
for contratado para intermediar a venda, os valores pagos 
ao cartório para o cancelamento da hipoteca e outros 
desta natureza, e os valores alusivos  às contas de água 
e de energia elétrica que se encontrarem pendentes e 
que deverão ser quitadas.

Vejo que a medida cautelar pleiteada encontra 
respaldo legal no artigo 800, p. único, do CPC/73, em 
vigor na data da postulação e correspondente ao art.299, 
p.único, do NCPC, porquanto a pretensão da Apelante é 
tão somente prevenir que o imóvel em apreço não seja 
objeto de leilão até a data do trânsito em julgado dos 
demais pontos da  sentença recorrida, em decorrência de 
dívida oriunda de seu próprio financiamento, estando, 
assim, presente o periculum in mora, sendo, por outro 
lado, evidente o direito de propriedade condominial  
já reconhecido na sentença recorrida, direito este que 
o Apelado  também não contesta.

Noto ainda que o deferimento da providência 
pleiteada  não  causará  nenhum prejuízo ao Apelado.

Neste ponto, não vejo como me afastar do 
entendimento exposto  pelo Ministério Público de 
segundo grau, que assim concluiu (fls.739):

“Verifica-se às fls. 603/606, que o 1º Apelado 
reconhece nos autos do processo nº 8114-18/2013 que 
está com várias parcelas do financiamento imobiliário 
atrasadas, razão pela qual o imóvel corre o risco de 
ser leiloado. Nesse caso, vê-se razão no que expõe a 1ª 
Apelante, comprovada fumaça do bom direito e o perigo 
na demora, devendo ser deferida a imediata venda 
do imóvel, cujo valor será depositado em juízo para 
posterior partilha após serem quitadas as prestações 
atrasadas”.

Impõe-se, pois, o deferimento do pedido liminar.
Por outro lado, constato que, efetivamente, a 

sentença impugnada, ao se manifestar a respeito 
da partilha de bens envolvendo   o Apartamento nº 
XXXXXXXXXX do Edifício XXXXXXXXXX, situado 
na XXXXXXXXXXXXXXXX, nesta Capital, decidiu 
que este imóvel fique com a autora Apelante, devendo 
ela, no entanto, indenizar o réu Apelado no valor de 
R$ 30.000,00, ao argumento de que a autora teria 
adquirido este Apartamento após a separação de fato 
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do casal, porém utilizando como parte do pagamento do 
mesmo o valor de R$ 60.000,00, produto da venda da 
sala comercial nº XXX, localizada no Edifício Planta 
Tower, nesta Capital, que havia sido adquirida com 
o esforço comum do casal, ou que  a Autora venda 
este Apartamento para pagar a indenização, o que, na 
prática, significa ter incluído este imóvel na partilha 
de bens do casal (fls.517 e 522).

Por seu turno, o réu Apelado, em suas contrarrazões, 
ao se reportar a este ponto  da sentença recorrida, 
argumenta  que ele teria alegado no curso do processo 
que o Apartamento em destaque foi adquirido pela  
autora Apelante, utilizando como entrada o valor 
obtido com a venda de uma das salas do Edifício 
Planta Tower,  adquirida pelo casal junto à  empresa 
XXXXXXXXX Engenharia, conforme documento 
juntado aos autos a respeito do qual a autora Apelante 
nunca se manifestou e que somente agora, em sede 
de apelação, é que ela se manifesta irresignada com 
a sentença que declarou tal fato como incontroverso; 
que a Apelante não comprovou  que o Apelado tenha 
recebido a sua meação quando da venda da referida sala 
XXX  ou que ele tenha tido algum proveito financeiro 
com esta venda,  sendo lógico que tal valor deveria 
ser descontado da partilha posteriormente, pois tal 
fato configura-se como adiantamento de partilha para 
ser compensado quando da formalização da mesma, 
a exemplo do que ocorre com as heranças, como foi 
confirmado pela sentença; que o Apelado comprovou por 
prova documental  e com o depoimento da testemunha 
XXXXXXXXXXXX, que o valor da venda da sala 
foi revertido em favor da Apelante, fato este por ela 
não impugnado especificamente; que os documentos 
juntados aos autos comprovam que a Apelada adquiriu 
o Apartamento por R$ 127.772,00, dando de entrada, 
como recursos próprios, o valor de R$ 65.772,00 , 
valor este que é o valor da dita sala, e financiado 
pela Caixa Econômica Federal o valor restante de 
R$ 62.000,00, tendo na Escritura se qualificado com 
solteira, cometendo o crime de falsidade ideológica, 
já que era casada (fls.664/665).

Todavia, constato que tanto os fundamentos 
expostos na sentença recorrida quanto os argumentos 
adicionais trazidos pelo Apelado, efetivamente não se 
coadunam com as provas dos autos, as quais atestam 
que o mencionado  Apartamento é de propriedade 
exclusiva da autora aqui Apelante,  tendo sido por ela 
adquirido há  mais de 6 (seis) anos após a separação 

de fato do casal,  fato este por ela sustentado desde a 
petição inicial e reforçado às fls.342 e ss, não havendo 
que se falar de fato incontroverso.

Na petição inicial a autora Apelante declarou que o 
casal estava separado de fato desde 07.12.2001, portanto 
há mais de 7 (sete) anos, e requereu a partilha de 
bens, tendo arrolado  todos os bens que no momento 
da propositura da ação se encontravam em nome da 
Autora e do Réu, embora não tenha utilizado a expressão 
adequada ao se reportar a “bens adquiridos pelo casal”, 
fato este que, entretanto não faz transmudar a realidade 
dos fatos comprovados nos autos, e, pois, não tem o 
condão de negar os direitos da autora Apelante, que, na 
mesma inicial,  ao arrolar cada um dos bens, apontou os 
documentos comprobatórios das respectivas aquisições, e, 
de forma pormenorizada e sem deixar qualquer margem 
de dúvida, descreveu os bens que deveriam ser excluídos 
da partilha por lhe pertencerem de forma exclusiva, 
quais sejam: o referido Apartamento, a linha telefônica 
nº XXXXXXXXXXX, o carro marca Peugeot 206 
Presence 1.4, Flex, Chassi XXXXXXXXXXXXXX, 
ano/modelo 2007/2008, Placas XXXXXXXXXXXX; 
e 1.960 cotas da empresa XXXXXXXXXXXXXXX, 
conforme fls. 03/04.

Compulsando os autos, constato que  somente 
após a prolação da sentença foi que a autora Apelante 
tomou conhecimento de que XXXXXXXXXXXXXX 
e XXXXXXXXXXXXXXXXXX, que foram arrolados 
como testemunhas pelo réu Apelado e prestaram 
depoimento na audiência de instrução e julgamento 
favoráveis  a ele, audiência esta realizada em  09.09.2009 
(fls.283) eram, na verdade, amigos íntimos dele, seus 
ex-empregados e mais tarde seus sócios na empresa 
XXXXXXXXXXXX Ltda,  como comprova o 
documento juntado às fls. 608/610, razão pela qual 
certamente não foram contraditados, sendo que seus 
depoimentos são claramente tendenciosos, chegando  
ambos a afirmar,  quase que com as mesmíssimas 
palavras, sem que se saiba qual a razão deste exagero, 
ao se referirem à empresa XXXXXXXXXXXX, tendo 
o primeiro deles dito  “que tem conhecimento que o 
requerido utilizava seu dinheiro pessoal para colocar na 
empresa”,  e o segundo, dito   “que tem conhecimento 
que o requerido usava sua renda pessoal para pagar 
despesas da empresa”. O comportamento tendencioso 
destas testemunhas foi tão claramente demonstrado 
a ponto de a testemunha XXXXXXXXXXXXXXX 
afirmar, ainda a respeito da XXXXXXXXXXX, que 
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a mesma   “era lucrativa” ( fls.284), o que contraria 
frontalmente as provas documentais juntadas às fls. 
111/151 e não impugnadas.

O pior é  que estas testemunhas foram ouvidas 
sem que tivesse sido demonstrado, alegado ou ao 
menos ventilado nos autos, que seus depoimentos 
eram estritamente necessários frente às peculiaridades 
do caso concreto,  de modo a alertar o Magistrado 
para que este pudesse atribuir o valor que os mesmos  
pudessem  merecer, nos moldes do § 4º do artigo 405 
do CPC/73, então em vigor.

Comentando este dispositivo legal 
(§ 4º do art. 405) assim se manifesta 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1:

“Há estrita necessidade de oitiva de testemunhas 
impedidas ou suspeitas quando, por qualquer motivo, 
não houver outro meio de prova que possa conduzir 
o juiz ao conhecimento do fato litigioso (v.g., porque 
somente tais testemunhas poderiam ter tido contato 
com as pessoas envolvidas no fato controvertido na 
causa)”.

Este, porém, não é o caso dos autos. Nada há 
nos autos a levar à  conclusão de que somente as 
testemunhas em referência tinham conhecimento dos 
fatos discutidos na demanda.

O que se tem, portanto, é que estes depoimentos  
testemunhais são absolutamente imprestáveis, posto 
que dissociados das demais provas dos autos, prestados 
por pessoas  suspeitas de depor nos termos do artigo 
405, § 3º, III,  do CPC/73, em vigor à época.

 Por outro lado, constato que as partes não divergem 
quanto ao fato de que a separação de fato do casal se 
deu em 07.12.2001, sendo que se acha comprovado 
através do Contrato Particular de Promessa de Compra 
e Venda  juntado às fls.40/50, que a Apelante e o 
Apelado,  antes da separação de fato do casal,  mais 
precisamente em 26.04.2000, adquiriram, junto à empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXX Ltda, duas salas comerciais 
do Edifício XXXXXXXXXXXXXXXXX, situado 
na  Rua dos Guriatãs (ou Av. Colares Moreira nº 7), 
Bairro XXXXXXXXXXXX, nesta Capital, ou seja, a 
XXXXXXXXXX e a Sala XXXXXXXXXXXXX, com 
idêntica área de 63,61m2, pelo preço de R$ 63.398,00 cada 
uma, salas estas que foram posteriormente vendidas pelo 
casal, fato este sobre o qual as partes não controvertem, 
sendo que a última sala a ser vendida foi exatamente 

1

a sala nº XXXXXXXX, referida na sentença apelada. 
Todavia, não há nenhuma prova séria nos autos, 

nenhum indício sequer, que o casal, ao vender esta Sala 
XXXXXXXX do Edifício XXXXXXXXXX, situado  
nesta Capital, tenha destinado o produto da venda à 
entrada do Apartamento nº XXXXX do Edifício XXXXX, 
situado na Av. XXXXXXXX, Bairro Renascença I, 
nesta Capital, onde a Apelante vivia com seu filho 
então menor na data da propositura da ação. Repita-se: 
o casal se separou de fato em 07.12.2001, e a Autora 
só veio a adquirir o seu Apartamento em 02.10.2007,  
há mais de 6 (seis) anos após esta separação,  como 
comprovado às fls.685.

Ora, se o réu Apelado, como provam os 
documentos dos autos, não aceitava sequer pagar 
pensão alimentícia a favor do filho do casal então 
menor, XXXXXXXXXXX (fls.31ss), abandonou  a 
XXXXXXXXXXXX fazendo a partilha de bens a seu 
modo, levando consigo computadores, apólices e clientes, 
tendo-a deixado  endividada e ficando  a Autora em 
dificuldades financeiras a ponto de, para sobreviver,  
ter que se valer da ajuda de seus familiares, tendo ele 
até agora resistido  injustificadamente   à venda da 
casa adquirida pelo casal para o pagamento das dívidas 
contraídas pelo próprio casal antes da separação de 
fato,   é evidente que jamais   iria ele participar da venda 
da Sala nº XXX para entregar todo o valor nas mãos 
dela para que ela fizesse o que bem entendesse com 
esse dinheiro, inclusive desse de entrada na compra 
do aludido Apartamento. 

 E ainda que o quadro fosse diferente deste 
demonstrado nos autos, o indiscutível é que nada há 
nos autos que comprove que a autora Apelada tenha 
se utilizado do dinheiro da venda da mencionada sala 
para dar de entrada em seu Apartamento. Nem mesmo 
as  seguintes alegações feitas pelo  réu  Apelado em 
suas contrarrazões a propósito do financiamento do 
Apartamento em testilha são capazes de transmudar  
esta verdade, ao dizer (fls.665):

“A autorização de transferência da sala pelos 
Cônjuges ocorreu em Março de 2007, a data do 
financiamento e da Escritura de Compra e Venda 
elaborada na Caixa Econômica Federal é de 27 de 
agosto de 2007 e o Registro no Cartório de Imóveis é de 

 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código 
de proc. civ. Interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 
parágrafo, 11ª  ed. Barueri, SP, Manole, 2012, p. 483.
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02 de outubro de 2007. Atos temporalmente perfeitos, 
já que o financiamento junto a Instituição Bancária 
leva alguns meses até ser aprovado.

É importante ressaltar que a Apelante se qualificou 
na Escritura de Compra e Venda de seus imóveis como 
SOLTEIRA, como consta no Registro juntado aos autos, 
incorrendo em crime de falsidade material, mentindo 
a sua qualidade de casada”.

Estas alegações, ou melhor, estas conjecturas do 
Apelado, assim com as demais destinadas a defender a 
tese de que a Apelante teria utilizado o valor da venda 
da Sala XXX para dar de entrada no Apartamento e 
viabilizar o financiamento do saldo devedor,  estando 
ela, pois, obrigada a indenizar o Apelado  em quantia 
correspondente  50%  do valor que teria destinado para 
tanto,  não encontram amparo nas provas dos autos. 

Nada há nos autos que autorize a conclusão de 
que após a separação de fato do casal o patrimônio da 
Apelante e do Apelado tenha continuado em estado 
de confusão, ambos trabalhando para um só monte 
ou monte comum.

Provado se acha, portanto, que o Apartamento foi  
adquirido  pela Apelante há mais de 6 (seis) anos depois 
da separação de fato do casal, sem qualquer participação 
do réu Apelado,  quando é expressivo o entendimento 
jurisprudencial no sentido de que a separação de fato 
põe fim ao regime matrimonial de bens. Neste sentido, 
STJ, Quarta Turma, REsp 678790 PR 2004/0100936-0, 
Rel. Min. Paulo Araújo, j. 10.06.2014, DJe 25.06.2014.

 O julgado trazido à colação pelo Apelado em 
apoio à sua tese (fls.666/668) não tem aplicação à 
espécie dos autos, posto que  aqui não há prova de que 
a autora Apelada tenha se utilizado do valor da venda 
do bem comum, qual seja, a referida sala comercial, 
para dar de entrada em seu Apartamento e financiar 
o saldo devedor restante.

Neste ponto, ressalte-se,  a sentença incidiu ainda  
em duplo equívoco, porquanto se afastou  das provas 
documentais dos autos que atestam que a Autora adquiriu 
seu Apartamento há mais de seis anos após a separação 
de fato do casal sem qualquer participação do Apelado, 
e, por outro lado, presumiu  que o dinheiro obtido com 
a venda da sala comercial adquirida  antes da separação 
de fato do casal  e vendida pelo casal, tenha sido sub-
rogado na aquisição do Apartamento da Autora, quando 
é certo, na linha da jurisprudência do Colendo STJ, que 
são incomunicáveis os bens adquiridos após a separação 
de fato do casal e que a sub-rogação não se presume, 

mas sim, deve ser cabalmente demonstrada por aquele 
que alega. Neste sentido, TJMG, 4ª Câm. Cível, Ap. 
Cível nº 10480130101250001 – MG, Relª. Ana Paula 
Caixeta, j. 14.08.2014, publicação 21.08.2014. Vide, 
ainda, STJ, 4ª T, REsp 678790 PR 2004/0100936-0, 
Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.06.2014, DJe 25.06.2014. 

Portanto, a obrigação de a autora Apelante indenizar 
o réu Apelado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), acrescido de correção monetária, ou de proceder 
a venda do Apartamento para efetuar este pagamento, 
como estabelecido na sentença recorrida (fls.622),  não 
encontra  respaldo  nas provas dos autos. Também não 
encontra respaldo nos autos o pagamento de qualquer 
outro valor a título de indenização. 

Quanto à determinação da sentença recorrida 
de remeter as partes para discutirem  em outro 
Juízo Cível a partilha de seus direitos relacionados 
às empresas XXXXX, XXXXXXXXXXXX e 
XXXXXXXXXXXXXXXX,  também não há  como 
se sustentar, ante a absoluta falta de suporte jurídico, 
como passo a demonstrar.

Às fls. 14, encontra-se   a Sétima Alteração Contratual da 
sociedade denominada XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Corretora de Seguros Ltda, que comprova que, em 
02.01.2005, o sócio XXXXXX, aqui réu Apelado, 
transferiu parte de suas cotas na referida empresa, no 
total de 960 cotas, no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada, 
correspondente a R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos 
reais), para a sócia XXXXXXXXXXX, aqui autora 
Apelante, ficando o capital social da empresa, a partir 
daí, assim  distribuído: a sócia XXXXXX, com 1.960 
cotas, a perfazer o valor de R$ 19.600,00, do capital 
social da empresa; e o sócio XXXXXXXXXXX, com 
40 cotas,  no valor de R$ 10,00 cada, a importar no valor 
de R$ 400,00, do capital social da empresa, perfazendo, 
assim,  o capital social da empresa o valor total de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). Com efeito, o réu Apelado 
XXXXXXXXXXXXXX, continuou como sócio da 
empresa, detendo apenas 2% de seu Capital social.  

Ocorre que o sócio aqui Apelado, 
Sr. XXXXXXXXXXX, administrou a 
XXXXXXXXXXXXXXXXX até  o mês de dezembro 
de 2007, como comprova o documento de fls.172, 
deixando-a porém com muitos débitos, inclusive de 
natureza tributária, como comprovam os documentos 
de fls. 111/151.

 Há ainda prova nos autos de que o Apelado, ao  
abandonar  a XXXXXXXXXXXX em dezembro  de 
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2007, partilhando ao seu modo os ativos então existentes, 
levando consigo computadores, boa parte de clientes , 
documentos e apólices de clientes da empresa (fls.64ss 
e 169ss),  deixou  a  XXXXXXXXX endividada, sendo 
o nome da mesma inscrito nos bancos de dados dos 
órgãos de proteção ao crédito, e, pois, sem credibilidade 
para continuar operando no mercado, como comprovado 
às fls.148/149.

Não há prova nos autos de que a autora Apelante 
tenha praticado qualquer ato lesivo à empresa 
XXXXXXXXXXX a partir do momento em que ficou 
sozinha a administrá-la, o que se deu, mais precisamente,  
a partir de 10.01.2008, conforme fls.169ss e 290ss., 
sendo certo que referida empresa sofreu um vácuo 
administrativo entre 31.12.2007 a 10.01.2008, quando 
a Autora passou a administrá-la.

 Pelo contrário, a fim de quitar as dívidas da 
XXXXXXXXXXX, para que esta pudesse continuar 
operando no mercado de venda de seguros, a sócia 
aqui autora Apelante, passou a pleitear autorização 
judicial para a venda da casa do casal mencionada no 
pedido liminar acima, porém não obteve êxito, ante a 
resistência do demandado, resistência esta que perdura 
até agora,  conforme fls.262ss. 

Ao lado disso,  o Apelado, na vã tentativa de 
demonstrar que a XXXXXXXXXXX estava lucrativa à 
época de sua saída da  mesma,  juntou os demonstrativos 
de imposto de renda da empresa, os quais retratam 
apenas lucro presumido, conforme fls. 72/102 e 190/221.

O que se acha comprovado, porém, é que o réu 
Apelado abandonou a XXXXXXXXXX  de maneira 
bastante discutível, como se nota às fls.169/172,  imersa 
em dívidas, tendo levado consigo computadores, apólices 
de seguros e um bom número de clientes da mesma, 
partilhando, assim, a seu modo, os bens e direitos da 
mesma que naquele momento estavam ao seu alcance, 
conforme  alegado às fls.585 e comprovado às fls. 
64ss,  fatos estes que contribuíram para inviabilizar a 
autora Apelante de continuar suas atividades laborais 
na  XXXXXXXXXXX.

Desse modo, a autora Apelante, que já fazia parte 
de outra empresa com outras sócias, denominada 
XXXXXXXXXXX Assessoria Financeira Ltda,  aberta 
em 23 de  março de 2006, ou seja, após a separação 
de fato do casal,  passou a laborar na mesma, como 
comprovado às fls. 258/260.

Para tanto, a Autora, em 24 de setembro de 
2008, promoveu  a Primeira Alteração Contratual da 

XXXXXXXXXXXX, passando esta a denominar-se 
XXXXXX Corretora de Seguros Ltda, não tendo a 
Autora, porém,  continuado a integrá-la a partir daí, 
tendo sido admitida como sócia majoritária  da mesma 
a Sra. XXXXXXXXXXX,  mãe da Autora e para 
quem esta cedeu suas cotas,  e XXXXXXXXXX e 
XXXXXXXXXXXXX,  passando a Autora, porém, 
a administrar esta empresa, para quem transferiu uma 
cliente que o Apelado não conseguiu  levar consigo, 
qual seja, a XXXXXXXXXXXX– , como mencionado 
às fls.580 e comprovado às fls.253/260, ficando  a 
XXXXX, nestas circunstâncias, com as suas atividades 
paralisadas, não tendo as partes dado baixa da mesma 
junto à XXXXXXX, até porque a mesma tinha dívidas 
tributárias não quitadas, não havendo, assim, razão 
alguma para se culpar a Autora por esta paralisação.  

Outrossim, não há qualquer prova nos autos que 
ligue a XXXXXX  à  XXXXXXXXX, que depois 
passou a denominar-se  XXXXX, não havendo razão 
alguma para que a XXXXXXX venha a constar do rol de 
bens a partilhar nos presentes autos. XXXXXXXXXX 
não é sucessora da XXXXXX nem tão pouco tem 
qualquer relação com  esta. É uma empresa com sócios 
distintos dos sócios da XXXXXX, embora a Autora 
tenha passado a trabalhar na mesma.

Desta maneira, não há razão alguma para a inclusão  
da XXXXXX, pessoa jurídica pertencente a terceiros, 
na partilha de bens das partes aqui litigantes. Nesse 
sentido, aliás, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul, 8ª Câm. Cível, AC 
70043255140 – RS, Relator Alzir Felippe Schmitz, j. 
03.11.2011, DJ 07.11.2011.

Assim, impõe-se incluir na partilha dos bens do casal 
apenas a XXXXXXXXXXXX Corretora de Seguros 
Ltda,  o que, aliás, foi requerido na inicial, vez que se 
trata de uma empresa da qual Autora e Réu são seus 
únicos sócios, sendo, pois,  comprovadamente, um 
bem comum do casal.

Constato, por outro lado, que o casal vinha laborando 
na XXXXXXXXXXX em condições de igualdade, 
cada um detendo 50% de suas cotas sociais, situação 
esta que perdurou até 02.05.2005, quando foi feita a 
Sétima Alteração Contratual da mesma, oportunidade 
em que o Réu transferiu para a Autora uma parte de suas 
cotas,  passando ela a deter, daí por diante, 1960 cotas, 
correspondente a 98% do capital social da empresa, e 
ele passou a deter  40 cotas, correspondente a 2% do 
capital social da empresa, composta de 2.000 (duas mil) 
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cotas, no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada, perfazendo 
o total de  R$ 20.000,00, conforme comprovado às 
fls. 14 e 37.

Ocorre que, apesar desta alteração contratual com 
transferência de cotas, praticamente nada mudou no 
âmbito da empresa, porquanto a mesma, que girava sob 
a administração do Réu aqui Apelado, assim permaneceu 
após esta alteração até o mês de dezembro de 2007, 
quando ele tomou a atitude de abandonar a empresa, 
partilhando o patrimônio mobilizado da mesma ao seu 
modo, de lá levando computadores, assim como os 
direitos da empresa, vez que também levou consigo boa 
parte dos clientes da empresa e apólices, tendo deixando 
a empresa imersa em dívidas, como já demonstrado.

Isso, porém, não quer dizer que naquela data a 
empresa não tivesse outros ativos a serem partilhados, e 
também outros passivos além dos débitos comprovados 
nos autos.

Por outro lado, apesar de a XXXXXXXXXXXXX 
ter sido oficialmente administrada pelo réu Apelado 
até dezembro de 2007, data em que ele a deixou, para 
usar aqui sua própria expressão, como comprovado 
às fls. 172, não é possível se concluir que ele seja o 
único responsável pelas dívidas contraídas pela empresa 
até dezembro de 2007, pois apesar de as dívidas da 
empresa noticiadas nos autos terem  sido contraídas 
sob a administração do réu, o proveito econômico 
dos negócios desenvolvidos até aí pela empresa não 
se reverteu  apenas a favor dele, mas também da sócia 
autora aqui Apelante.

Outrossim, embora o casal já tivesse separado de 
fato desde 07.12.2001, a Autora ali estava dentro da 
mesma empresa que funcionava em uma única sala,  
concordando com os atos de administração da empresa  
que pelo Réu eram praticados, até a total desavença 
entre os sócios que levou o réu Apelado a abandonar 
a empresa em dezembro de 2007 e a partilhar os bens 
e direitos  da forma já mencionada, em 10.01.2008,  
consoante já demonstrado acima (fls.169ss). A  partir 
desta data quem ficou responsável pela administração da 
XXXXXXXXXX foi a autora Apelante, que passou a 
conduzi-la sozinha, assumindo todas as responsabilidades 
pelo destino da mesma, até  também abandoná-la e 
passar a laborar na XXXXXXXXXXXX, a partir da 
data da primeira alteração contratual desta,  quando 
a mesma passou a denominar-se XXXXXXXXXX e 
passou a operar no ramo de venda de seguros,  o que 
ocorreu, repita-se, em 24.09.2008 (fls.253/257).

Ante estas peculiaridades do caso concreto sob 
exame e em obediência aos princípios da igualdade e da 
razoabilidade,  correto é que a XXXXXXXXXXXXX 
seja partilhada em liquidação de sentença, apurando-
se seu ativo e seu passivo existentes até 31.12.2007 
e dividindo-se  entre os litigantes o resultado que for 
encontrado na proporção de 50% para cada um,  e 
apurando-se a partir daí seu ativo e seu passivo até 
a data da paralisação de suas atividades ocorrida em 
24.09.2008, dividido  o resultado encontrado entre os 
cônjuges litigantes, porém na proporção da participação 
de cada um no capital social da empresa, considerando 
que a Autora detém 98% (noventa e oito por cento) 
do seu capital social,  e o réu, 2% (dois por cento), 
como comprovado nos autos, tendo em vista  que o 
Réu não adotou as providências cabíveis objetivando a 
sua retirada legal da sociedade empresária na data em 
que a abandonou de fato (31.12.2007), não devendo ser 
incluídos, nesta segunda etapa da liquidação,  os bens 
móveis,  utensílios,  apólices e clientes da empresa, 
tendo em vista que já foram partilhados de fato pelo 
Réu, o que se tornou irreversível e com o que acabou 
se conformando a Autora, que não formulou nenhum 
pedido específico a respeito desta partilha que, assim, 
restou como  um fato consumado.

Com efeito, por se achar  comprovado nestes autos 
de ação de divórcio com partilha litigiosa de bens 
com sentença sob recursos, que os cônjuges eram os 
únicos sócios da sociedade por cota de responsabilidade 
limitada denominada  XXXXXXXXXX, na qual vinham 
laborando em condições de igualdade, cada um detendo 
50% de seu capital social, e que a mesma vinha sendo 
administrada pelo cônjuge varão até a data  em que 
ele a abandonou  (31.12.2007), o fato de ele, pouco 
tempo antes disso, haver transferido parte de suas cotas 
para o cônjuge virago, de sorte que este passou a deter 
98% das cotas desta empresa e o cônjuge varão apenas 
2%, não constitui causa para que o cônjuge virago 
se aproprie, subitamente, do patrimônio integral da 
empresa em detrimento dos direitos do cônjuge varão, 
pretendendo que os bens da empresa sejam excluídos 
da partilha, a qual deverá ser realizada do modo acima 
mencionado.

Por outra via, não há razão alguma para se 
admitir que o réu Apelado pague à autora Apelante 
qualquer indenização em razão de ele ter ficado na 
posse exclusiva da casa do casal desde a separação de 
fato do casal até agora,  porquanto só é admissível o 
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arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento 
pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio 
comum do casal  nas hipóteses em que, decretada a 
separação ou o divórcio, e efetuada a partilha, um 
dos cônjuges permaneça residindo no imóvel, o que 
não é o caso dos autos, em que a partilha dos bens 
ainda se encontra sob discussão judicial e o Apelado 
não se encontra ocupando o referido imóvel, embora 
permaneça com suas chaves. Neste sentido, vide STJ, 
Terceira Turma, AgRg no Agravo de Instrumento nº 
1212247 SP 2009/0156147-0, Rel. Min. Sidney Beneti, 
j. 27.04.2010, DJ de 12.05.2010.

Por derradeiro, constato que não há razão plausível 
para a condenação do réu Apelado por litigância de 
má-fé, considerando que do exame dos autos ressai que 
a sua forma de atuar no processo consistiu  na tentativa 
de ver sua tese de defesa acolhida,    sendo bastante 
discutível a sua incidência em qualquer dos incisos do 
art. 17 do CPC/73,  então em vigor, além do fato de as 
partes terem deixado claro nos autos ressentimentos 
recíprocos, o que exige do Judiciário certa parcimônia 
na ponderação de seus atos no processo, mormente 
em se tratando de divórcio  com a divisão litigiosa de 
bens. Além disso, para a configuração de litigância de 
má-fé nestas circunstâncias é necessário que existam 
provas contundentes da prática de atos processuais 
caracterizadores da má-fé,  o que não vislumbro na 
espécie.

O caso, portanto, é de parcial provimento desta 
apelação principal, para o fim de excluir da partilha 
o Apartamento em epígrafe, por ser de propriedade 
exclusiva da Autora e de desobrigá-la do pagamento de 
indenização ao réu, bem como de incluir na partilha a 
XXXXXXX e partilhá-la consoante os fundamentos supra, 
excluindo-se da partilha, por outro lado, a NATURE.

III - Da 2ª Apelação, adesiva,  interposta pelo 
réu XXXXXXXXXXXXX:

A respeito da Apelação Adesiva interposta pelo réu, 
a mesma preenche os requisitos de admissibilidade, 
motivo pelo qual dela conheço.

Quanto à Preliminar de não conhecimento deste 
apelo arguida pela Autora, sob a alegação de que o 
réu não teria pago parte das custas do processo a que 
foi condenado na sentença recorrida, cabe ressaltar 
que este fato não constitui causa de não conhecimento 
do recurso, razão pela qual voto pela rejeição desta 
prefacial.

Todavia, não há como ser acolhida a tese exposta 

pelo Réu  ora apelante, no sentido de que, no caso dos 
autos, teria ocorrido a confusão patrimonial, de modo a 
admitir-se  como correta a sentença recorrida na parte 
em que reconheceu,  a propósito do Apartamento nº 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, nesta Capital, 
que a Autora, para adquiri-lo, teria se utilizado do 
produto  da venda da sala nº XXXXXXXXX, situado 
nesta Capital, bem comum do casal, para dar de entrada 
no referido Apartamento, e, portanto, que  a Autora 
esteja, por isso, obrigada a indenizar o Réu no valor de 
R$ 30.000,00, como ali foi decidido, ou a indenizá-lo 
na importância de  R$ 65.800,00 como ele pretende, 
ou para o fim de determinar que referido Apartamento 
entre na partilha de bens, como requerido no presente 
recurso adesivo (fls.644ss e 651).

Assim, em razão dos fundamentos  acima expostos 
quando da apreciação da Apelação principal, em que 
concluí que não há prova nos autos a indicar que a autora 
tenha se utilizado do produto da venda da mencionada 
sala para dar de entrada na compra de  seu Apartamento 
e que a sub-rogação não se presume, não vejo como 
acolher qualquer destes pedidos. Nada há nos autos a 
justificar que o mencionado Apartamento, adquirido 
há mais de 6 (seis) anos após a separação de fato do 
casal e sem qualquer participação do réu aqui Apelante 
adesivo, seja objeto da partilha de bens.

Quanto ao pedido de exclusão da partilha do 
automóvel Ford Fiesta Street, entendo que se trata 
de providência justa, posto que comprovado nos autos 
que o mesmo foi adquirido pelo réu aqui recorrente 
após a separação de fato do casal, resultante de seu 
exclusivo esforço,  não havendo qualquer justificativa 
para que o mesmo seja vendido e partilhado o produto 
de sua venda. Aliás, a própria Autora não cogitou da 
partilha deste bem em sua inicial (fls.03/04).

Por fim, observo que não há razão plausível 
para a condenação da Autora por litigância de má-fé, 
considerando que do exame dos autos ressai que a sua 
forma de atuar no processo, a exemplo do réu, consistiu  
na tentativa de ter atendidos os seus pedidos,    sendo 
bastante discutível a sua incidência em qualquer dos 
incisos do art. 17 do CPC/73,  então em vigor, além 
do fato de  as partes  terem deixado claro nos autos a 
existência  de ressentimentos recíprocos, o que exige 
do Judiciário certa parcimônia na ponderação de seus 
atos no processo, mormente em se tratando de divórcio  
com  separação litigiosa de bens. Além disso, para a 
configuração de litigância de má-fé nestas circunstâncias 
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é necessário que existam provas contundentes da prática 
de atos processuais caracterizadores da má-fé, o que 
não vislumbro na espécie.

O caso, aqui, é tão somente de parcial provimento 
desta apelação adesiva, para o fim de excluir da partilha 
o automóvel Ford Fiesta Street, XXXXXXXXXXX, 
por ser de exclusiva propriedade do Réu.

IV – Da parte dispositiva:
Frente a estes fundamentos, concluo que  a 

sentença recorrida só deve ser mantida, por encontrar 
respaldo nas provas dos autos,  na parte em que, ao 
tratar da partilha de bens, determinou a venda da casa 
localizada no XXXXXXXXXXXXXX, Bairro Calhau, 
nesta Capital,  e  a partilha do valor desta venda em 
parcelas iguais entre os litigantes, com a modelação 
acima por mim proposta ao tratar do pedido liminar de 
autorização para a sua venda, até porque os litigantes não 
divergem quanto a este ponto da sentença, bem como 
nas partes que determinaram   a exclusão da partilha 
dos automóveis  Ford Ka e Peugeot 206 Presence 1.4, 
Flex, Placas XXXXXXXXX,  e das linhas telefônicas 
XXXXXXXX (de propriedade exclusiva da Autora) e 
XXXXXXXXXXXX (de propriedade exclusiva do Réu).

Diante do quadro até aqui exposto, para facilitar a 
compreensão de meus pares e das próprias partes em 
relação à matéria destes autos, e considerando acertada 
a sentença recorrida  tão somente nos pontos acima 
mencionados, tem-se que a  situação dos bens  de que 
tratam os presentes autos, se acolhido por esta Douta 
Terceira Câmara Cível o meu posicionado  coerente 
com fundamentos  supra que ao final externarei,  ficará,  
pela ordem, assim estabelecida:

-partilhar a Casa localizada no 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bairro Calhau, nesta 
Capital,  vendendo-se a mesma e dividindo-se o valor 
obtido com a venda em parcelas iguais entre os litigantes, 
mantendo-se a sentença neste ponto;

-excluir da partilha o Apartamento 
XXXXXXXXXXXXX, nesta Capital, por ser de propriedade 
exclusiva da Autora, ficando ela  desobrigada do 
pagamento da indenização  de  R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) ou de qualquer outro valor ao Réu,  reformando-
se a sentença neste ponto; 

-excluir da partilha o automóvel Ford Fiesta Street, 
placas XXXXX por ser de propriedade exclusiva do 
Réu, reformando-se a sentença neste ponto;

-excluir da partilha o automóvel Ford Ka 1.0, 
cor preta, XXXXXXXXXX, mantendo-se a sentença 

neste ponto;
-excluir da partilha o automóvel Peugeot 206 

Presence 1.4, Flex, Placas XXXXXXXXXX, por ser 
de propriedade exclusiva da Autora, mantendo-se a 
sentença neste ponto;

-partilhar a empresa XXXXXXXXXX Corretora 
de Seguros Ltda, e excluir da partilha a empresa 
XXXXXXXXXX, antes denominada XXXXXXXXX 
(que a sentença tratou como se fossem duas empresas: 
XXXXXXXXX e XXXXXXXX), por não pertencer esta 
última empresa  a qualquer das partes, reformando-se 
a sentença neste ponto; 

-excluir da partilha as linhas telefônicas 
nºs XXXXXXXXXX e  XXXXXXXXXX por serem 
de propriedade exclusiva da Autora e  do Réu,  
respectivamente, mantendo-se a sentença neste ponto.

Posto isso e de acordo com o parecer ministerial, 
voto pelo deferimento do pedido liminar, para o fim 
de autorizar a autora Apelante principal, a vender a 
referida Casa localizada no XXXXXXXXXXXXXXX, 
nesta Capital, e, após quitar as prestações alusivas ao 
financiamento da mesma, obter o cancelamento da 
respectiva hipoteca, pagar todos os tributos sobre a 
mesma incidentes, as despesas cartoriais, as contas 
de água e de energia elétrica à mesma referentes e 
as comissões do corretor de imóveis que porventura 
venha a contratar para a intermediação da venda, 
depositar  no Juízo de origem o saldo encontrado, 
para ser dividido de forma igualitária entre as partes 
na fase de cumprimento, observando-se os direitos 
e obrigações das partes finalmente apurados no 
procedimento antecedente de liquidação da sentença, 
devendo o réu entregar as chaves do referido imóvel 
à autora dentro do prazo de 5 (cinco) dias a contar da 
publicação da presente decisão, sob pena de crime de 
desobediência e  expedição de  mandado de  imissão 
de posse e arrombamento do  imóvel a favor da autora, 
a ser cumprido por oficial de justiça.

Voto, outrossim, contra o parecer ministerial, pelo 
provimento parcial da Apelação Principal ou primeira 
apelação,  interposta pela Autora,  para, reformando 
a sentença recorrida, determinar:

a)a exclusão  da partilha do XXXXXXXXXXXXXI, 
nesta Capital, por ser de propriedade exclusiva da 
Autora, ficando   ela  desobrigada do pagamento da 
indenização ao Réu no valor de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) ou em qualquer outro valor;

b)a partilha da empresa XXXXXXXX Corretora de 
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Seguros Ltda, CNPJ nº XXXXXXXXXX, em liquidação 
de sentença, apurando-se seu ativo e seu passivo até 
31.12.2007 e dividindo-se  entre os litigantes o resultado 
que for encontrado na proporção de 50% para cada um, 
e, a partir daí, apurando-se seu ativo e seu passivo até 
a data da paralisação de suas atividades ocorrida em 
24.09.2008 e dividindo-se o resultado encontrado entre 
os litigantes, porém na proporção da participação de 
cada um no capital social da empresa, considerando 
que a Autora detém 98% (noventa e oito por cento) 
do seu capital social,  e o Réu, 2% (dois por cento), 
não devendo ser incluídos, nesta segunda etapa da 
liquidação, os bens  móveis e utensílios,  apólices e 
clientes da empresa,  já partilhados de fato pelo Réu;

c)a exclusão da partilha da empresa XXXXXXXX 
Corretora de Seguros Ltda, antes denominada 
XXXXXXXXXXX Assessoria Financeira Ltda.

Voto, finalmente, ainda  contra o parecer ministerial,  
pelo parcial provimento da Apelação Adesiva  ou 
segunda apelação, interposta pelo Réu, tão somente 

para excluir da partilha o automóvel Ford Fiesta 
Street, placas XXXXXXXXXX mantendo-se os 
demais termos da sentença recorrida por seus próprios 
fundamentos, em especial os ônus da sucumbência ali 
fixados, considerando a exclusão do dito Apartamento 
da partilha, desobrigando-se a autora de indenizar o 
réu, e tendo em vista, ainda, os moldes da partilha da 
XXXXXXXX ora determinados, a exclusão da partilha da 
XXXXXXXXXXXX e do automóvel aqui mencionado, 
além de manter-se inalterados os demais pontos da 
sentença como acima já demonstrado, permanecendo, 
pois, a sucumbência recíproca.

Sala das Sessões da Terceira Câmara Cível do  
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São 
Luís/MA, 30 de março de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA 
GEDEON NETO

Relator
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APELAÇÃO CÍVEL nº 36723-11.2013.8.10.0001 (49.909/2015 – São Luís)  

EMENTA – FUNDO DE COMBATE À PO-
BREZA. ADICIONAL DE ICMS. ARGUIÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NOR-
MA ESTADUAL. PEDIDO DE REPARTIÇÃO 
DA RECEITA TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO 
DA AÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA 
CAUSA. MAJORAÇÃO. 1. Falta conformação 
à tese desenvolvida pelo Ente Municipal que, 
apesar de arguir a inconstitucionalidade da 
Lei Estadual nº 8.205/2004 que criou o Fundo 
de Combate à Pobreza e majorou a alíquota 
de ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, 
pede que a referida exação continue sendo co-
brada e que lhe seja assegurado sua cota-parte 
na receita tributária. 2. Ação extinta por falta 
de interesse-adequação, na medida em que o 
provimento jurisdicional pretendido é incapaz 
de corrigir a situação de fato lamentada na 
inicial. 3. A verba honorária não pode se divor-
ciar do valor da causa, por ser esse o proveito 
econômico declarado que a parte sucumbente 
pretendia com a ação. 4. Apelações conhecidas, 
com o improvimento da 1ª e parcial provimento 
da 2ª. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, 
acordam os integrantes da Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por vo-
tação unânime e de parcial acordo com o parecer da 
Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer de ambos 
os Recursos, negar provimento ao 1º e dar parcial 
provimento ao 2º, nos termos do voto do Desembar-
gador Relator.

Participaram do julgamento, além do Relator, os 
Desembargadores MARCELINO Chaves EVERTON 
e JOSÉ JORGE Figueiredo dos Anjos.

Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o 
Dr. ______________.

São Luís (MA), __ de ___________ de 2016

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

RELATÓRIO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN 
PEREIRA (relator): Trata-se de Apelação (ApCív) 
interposta contra a sentença do Juízo da 1ª Vara da 
Fazenda Pública da Capital, que rejeitou a pretensão 
inicial, por reconhecer que o Município Apelante não 
tem interesse processual de vir a Juízo questionar a 
validade do adicional de ICMS criado pelo Estado do 
Maranhão destinado ao Fundo Estadual de Combate 
à Pobreza, pois, mesmo que fosse reconhecida a in-
constitucionalidade da referida exação, os respectivos 
recursos não poderiam integrar o ICMS a ser partilhado 
com o Município Recorrente, já que deveriam ser res-
tituídos aos respectivos contribuintes. Pelo princípio 
da causalidade, o magistrado de base arbitrou em R$ 
600 os honorários advocatícios devidos aos patronos 
do Estado do Maranhão (fls. 330/334).

Em suas razões, o Município Apelante devolve 
para o Tribunal, em síntese, a alegação de que tem sim 
interesse processual de vir a Juízo querer sua cota-parte 
no adicional de ICMS, pretensão que, abstratamente 
considerada, pode proporcionar ao Recorrente uma 
condição mais vantajosa. Afirma que a questão de saber 
se há ou não direito à repartição do ICMS constitui 
o próprio meritum causae, e não condição da ação. 
No mais, argumenta que a declaração incidental de 
inconstitucionalidade da Lei Estadual que criou o Fundo 
de Combate à Pobreza e o adicional de ICMS geraria 
apenas efeitos inter partes, não podendo beneficiar 
eventuais contribuintes – estranhos à lide – que tenham 
pago indevidamente a exação. Afirma que o seu objetivo 
é que o imposto continue a ser cobrado regularmente, 
tanto que arguiu a inconstitucionalidade apenas do art. 
6º da Lei Estadual 8.205/2004 (e não de toda a lei), 
de forma que lhe seja assegurado a respectiva cota do 
ICMS por força do art. 158 IV da CF. Assim, pugna 
pela reforma da sentença e, uma vez que a causa já se 
encontra madura para julgamento, requer o julgamento 
do mérito da ação para reconhecer que o Estado do 
Maranhão se precipitou ao editar a Lei Estadual que 
instituiu o Fundo de Combate à Pobreza e o adicional 
de ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, tendo 
em vista que ainda não havia sido criada a Lei Com-
plementar Nacional disciplinando o que poderia ser 
considerado produto e serviço supérfluo, conforme 



98

ESTUDOS JURÍDICOS:
temas, julgados e discussões

previsto no art. 82 §1º do ADCT. Dessa forma, com o 
reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 6º da 
Lei Estadual 8.205/2004 (norma que veda a repartição 
do adicional de ICMS com os Municípios), o Apelante 
pugna pela procedência da ação, a fim de que lhe seja 
assegurado sua cota-parte na exação (fls. 337/370).

O Estado do Maranhão, por sua vez, recorre da 
sentença apenas em relação aos honorários advocatícios 
de sucumbência, ao argumento de que foram fixados 
em apenas R$ 600, montante que corresponde a menos 
de 1% do valor atribuído à causa (R$ 161.566,51). 
Dessa forma, pugna pela reforma a sentença a fim de 
que sejam majorados os honorários advocatícios para 
20% sobre o valor da causa (fls. 374/379).

Contrarrazões apresentadas, respectivamente, às 
fls. 381/395 e 401/404.

Parecer da PGJ é pelo improvimento de ambos 
os Recursos (fls. 434/440).

É o relatório.

VOTO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PE-
REIRA (relator): Preenchidos os requisitos intrínse-
cos de admissibilidade, concernentes ao cabimento, 
legitimidade e interesse recursais, assim como os ex-
trínsecos relativos à tempestividade e regularidade 
formal (dispensado o preparo), conheço dos Recursos.

O direito processual civil brasileiro filiou-se à 
teoria da substanciação, segundo a qual deve o autor 
descrever na petição inicial os fatos constitutivos do seu 
direito, fazendo referência não só à lesão ou à ameaça 
ao direito que afirma sofrer, mas também à origem do 
direito que alega ter, ex vi do art. 282 III do CPC/1973 
(vigente à época da propositura da presente ação).

Nesse contexto, conforme pontifica CASSIO 
SCARPINELLA, “é absolutamente indispensável 
que o fato que justifica ou que imponha o ingresso 
em juízo, pelo autor, seja descrito minudentemente 
e de forma inequívoca, clara e precisa, na inicial”, 
pois é esse fato que revelará “o interesse de agir, a 
possibilidade jurídica do pedido e a própria legitimi-
dade das partes” (in: Curso sistematizado de direito 
processual civil, 1: teoria geral do direito processual 
civil. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 411-412).

No caso em exame, está expresso na inicial que o 
fato que justifica o ingresso do Município Apelante em 
juízo reside na “precipitação da iniciativa estadual”, 
que editou a Lei nº 8.205/2004 instituindo o Fundo de 
Combate à Pobreza e majorando em 2% a alíquota de 

ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, sem que 
tivesse ainda sido criada a Lei Complementar Nacio-
nal que disciplinaria, segundo a tese defendida pelo 
Município Apelante, o que poderia ser considerado 
produto e serviço supérfluo, ex vi do art. 82 §1º do 
ADCT (fl. 7). Subsidiariamente, o Município Recorrente 
argumentou que, mesmo que se pudesse dispensar a 
edição da Lei Complementar Nacional (que regula-
mentaria o que pode ser considerado produto/serviço 
supérfluo), o Estado do Maranhão teria extrapolado 
suas atribuições, na medida em que majorou a alíquota 
do ICMS sobre “produtos/serviços indiscutivelmente 
essenciais, como é o caso de gasolina, telecomunicações 
e energia elétrica” (fl. 8), o que contraria a exegese 
do art. 82 §1º do ADCT, que permite o aumento do 
imposto para financiar o Fundo de Combate à Pobreza 
apenas em relação aos produtos e serviços supérfluos.

Nada obstante o teor a irresignação deduzida na 
petição inicial, o provimento judicial pretendido pelo 
Município Apelante é de que o adicional de ICMS 
criado continue a ser cobrado e que lhe seja garantido, 
na condição de Ente Público Municipal, o direito à 
cota-parte na distribuição dos 25% da arrecadação do 
ICMS, em razão do que dispõe o art. 158 IV da CF, muito 
embora o Estado do Maranhão (i) tenha se precipitado 
ao editar a Lei Estadual sem regulamentação prévia 
por Lei Complementar Nacional (tese principal) e (ii) 
tenha majorado o imposto sobre produtos e serviços 
que não supérfluos (tese subsidiária).

Como se vê, é evidente a falta de conformação 
nas teses sustentadas pelo Município Apelante já que, 
malgrado defender que a lei estadual seria precipitada 
mercê da ausência de regulamentação da matéria por 
Lei Complementar Nacional e que o imposto teria sido 
majorado indevidamente em relação a produtos/serviços 
essenciais, ainda assim pugna expressamente para que 
o adicional do ICMS criado pela norma estadual em 
questão continue a ser cobrado.

Nesse contexto, tenho que a presente ação se res-
sente de interesse-adequação, como bem reconheceu 
o magistrado de base (ainda que sob outras premissas), 
já que o provimento jurisdicional pretendido pelo Mu-
nicípio Apelante (divisão do adicional do ICMS criado 
pela normal estadual) é incapaz de corrigir a situação 
de fato lamentada na inicial (precipitação do Estado 
na edição da lei que majorou a alíquota do ICMS e 
criou o Fundo de Combate à Pobreza).

Sobre o assunto, são precisas as lições de ADA 
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PELLEGRINI GRINOVER et allii, para quem a 
“adequação é a relação existente entre a situação 
lamentada pelo autor ao vir a juízo e o provimento 
jurisdicional concretamente solicitado. O provimen-
to, evidentemente, deve ser apto a corrigir o mal de 
que o autor se queixa, sob pena de não ter razão de 
ser” (in: Teoria geral do processo. 17ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 259).

De outro lado, o fato de o Município Apelante 
argumentar que a causa de pedir da presente ação estaria 
alicerçada apenas na inconstitucionalidade parcial da 
Lei Estadual 8.205/2004 (especialmente do art. 6º que 
veda a repartição da receita tributária extra de ICMS 
com os Municípios), e não na inconstitucionalidade 
total da norma estadual (daí o raciocínio de seria sim 
possível o Estado continuar a cobrar o adicional de 
ICMS, desde que fosse repartido entre os Municípios), 
em nada altera a conclusão supra.

Isso porque, diferentemente do que sustentou o 
Município Apelante, sua causa de pedir reside – como 
já foi tratado nos parágrafos anteriores – na circuns-
tância de o Estado do Maranhão ter se precipitado ao 
editar a Lei Estadual que criou o Fundo de Combate 
à Pobreza e que majorou a alíquota do ICMS em re-
lação a produtos e serviços não supérfluos. É esse o 
fato constitutivo do direito que dá suporte à pretensão 
inicial e às consequências jurídicas que o Recorrente 
pretende impor ao Estado do Maranhão.

A inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual 
nº 8.205/2004 (apenas do art. 6º, como defendido na 
inicial) constitui, na verdade, a qualificação jurídica 
que o Município Apelante pretende conferir ao fato 
narrado na ação que, todavia, não restringe a atuação 
do Tribunal, na medida em que “prevalecem, para 
o sistema brasileiro, os aforismos da mihi factum, 
dabo tibi jus e jura novit curia, segundo os quais a 
qualificação jurídica do fato é dever do magistrado 
e não das partes”, motivo pelo qual “o juiz não fica 
vinculado às consequências jurídicas indicadas na 
petição inicial, mas aos fatos relevantes para configu-
ração de uma dada consequência jurídica”, segundo 
valiosas e precisas lições de CASSIO SCARPINELLA 
BUENO (in: Curso sistematizado de direito processual 
civil, 1: teoria geral do direito processual civil. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 412).

Assim, aplicando ao caso, ainda que se pudesse 
– em tese – reconhecer que o Estado do Maranhão de 
fato agiu em descompasso com a norma autorizadora 

prevista no art. 82 §1º do ADCT ao criar o Fundo Es-
tadual de Combate à Pobreza e majorar a alíquota do 
ICMS em relação a produtos e serviços não supérfluos, 
a inconstitucionalidade a ser pronunciada seria de toda 
a Lei Estadual nº 8.205/2004 (como aliás chegou a 
admitir o próprio Apelante em passagem da sua petição 
inicial, cf. fl. 25), e não apenas de seu art. 6º.

É que a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, ao editar a Lei nº 8.205/2004, majorou 
em 2% a alíquota do ICMS em relação aos produtos 
nela especificados (art. 5º) com o objetivo exclusivo 
de custear o Fundo de Combate à Pobreza  (art. 2º V) 
– também instituído através da mesma norma estadual 
(art. 1º) –, tanto é que ressalvou expressamente que as 
receitas acrescidas em função da majoração do imposto 
estadual não seria partilhada com os Municípios (art. 
6º), exatamente como foi concebido pelo constituinte 
derivado na parte final do art. 82 §1º do ADCT.

Nesse contexto, não é possível cindir a lei estadual 
a fim de que se declare a inconstitucionalidade apenas 
do seu art. 6º (como pretende o Apelante, a fim de que 
seja retirado o óbice que impede a partilha do ICMS 
adicional com os Municípios) diante do evidente grau de 
vinculação com os demais dispositivos da lei estadual 
e também em razão da vontade do legislador estadual. 
Isso porque, se fosse declarada a inconstitucionalidade 
apenas do art. 6º da Lei nº 8.205/2004, o adicional 
do ICMS passaria a ser dividido com os Municípios, 
mitigando a intenção primeira do legislador que foi a 
de criar uma receita exclusiva para custear o Fundo 
de Combate à Pobreza.

Ao final e ao cabo, o Município Apelante se be-
neficiaria com a divisão da receita de um imposto 
que só foi majorado para se que pudesse “viabilizar 
à população maranhense o acesso a níveis dignos de 
subsistência” (art. 1º), o que contraria contra a intenção 
e os ideais que o legislador buscou alcançar com a 
criação da norma. Por esse motivo, não é possível a 
declaração de nulidade apenas parcial da Lei Estadual 
nº 8.205/2004.

A esse respeito, cito judicioso apontamento de 
IVES GANDRA MARTINS e GILMAR FERREIRA 
MENDES segundo o qual, para a declaração de nulidade 
parcial da lei “impõe-se aferir o grau de dependência 
entre os dispositivos, isto é, examinar se as disposições 
estão em relação de vinculação que impediria a sua 
divisibilidade”, impondo-se “verificar, igualmente, 
se a norma que há de subsistir após a declaração de 
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nulidade parcial corresponderia à vontade do legis-
lador”. E “no exame sobre a vontade do legislador 
assume peculiar relevo a dimensão e o significado da 
intervenção que resultará da declaração de nulidade. 
Se a declaração de nulidade tiver como consequência 
a criação de uma nova lei, que não corresponda às 
concepções que inspiraram o legislador, afigura-se 
inevitável a declaração de nulidade de toda a lei” 
(in: Controle concentrado de constitucionalidade: co-
mentários à Lei n. 9.868, de 10-11-1999. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 407).

Logo, ainda que se pudesse acolher os fundamentos 
de fato deduzidos pelo Município Apelante e, a partir 
deles, reconhecer a inconstitucionalidade da Lei nº 
8.205/2004, a declaração de nulidade alcançaria toda 
a norma em questão, derrogando não apenas o art. 6º 
que impede a partilha do adicional do ICMS com os 
Municípios, mas também o art. 5º que criou o próprio 
adicional do ICMS.

Dessarte, se nem mesmo o adicional do ICMS 
subsistiria no mundo jurídico caso fosse reconhecida 
a inconstitucionalidade arguida, ressoa evidente a inu-
tilidade e a inadequação do provimento jurisdicional 
pretendido pelo Município Recorrente, que jamais 
poderia se beneficiar com a partilha de imposto in-
constitucional, já que – como é cediço – as “situações 
inconstitucionais, por desprovidas de validade jurídica, 
não podem justificar o reconhecimento de quaisquer 
direitos” (RE 172082, Rel. Min. Celso de Mello).

Por fim, em relação aos honorários advocatícios 
de sucumbência – e aqui já passo a examinar a Ape-

lação interposta pelo Estado do Maranhão –, verifico 
que o valor de R$ 600 fixado na sentença é ínfimo e 
realmente não remunera adequadamente o trabalho 
prestado pelo Procurador do Estado.

Nesse caso, a verba honorária não pode se divorciar 
do valor da causa, por ser esse o proveito econômico 
declarado que a parte sucumbente pretendia com a 
ação. Assim, considerando que a Fazenda Pública é 
parte na ação e que o valor da causa não excede a 200 
salários-mínimos, hei por bem majorar os honorários 
advocatícios para 10% sobre o valor atribuído à causa 
(R$ 161.566,51), percentual mínimo previsto no art. 
85 §3º do CPC/2015, considerando ademais que a 
ação foi extinta sem resolução de mérito e, por isso 
mesmo, exigiu menos trabalho do Procurador do Estado 
(CPC/2015, art. 85 §2º IV).

Ante o exposto, de parcial acordo com o Parecer 
Ministerial, conheço de ambos os Recurso, nego provi-
mento ao 1º e dou parcial provimento ao 2º, majorando 
os honorários advocatícios devidos pelo Município 
de Jatobá para 10% sobre o valor da causa, tudo nos 
termos da fundamentação supra.

É como voto.
Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tri-

bunal de Justiça do Estado do Maranhão, em __ de 
___________ de 2016. 

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 0009279-98.2016.8.10.0000 (057807/2016) – SÃO LUÍS

ACÓRDÃO Nº ____________/2017.

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. 
HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE 
EXCEPCIONAL DE TRANCAMEN-
TO DE QUEIXA-CRIME. CALÚNIA 
E DIFAMAÇÃO. INDIVISIBILIDA-
DE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. 
RENÚNCIA TÁCITA. EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE. CRIMES 
SUPOSTAMENTE PRATICADOS 
POR ADVOGADO EM PETIÇÃO 
ADMINISTRATIVA. IMUNIDADE 
PROFISSIONAL QUANTO À DIFA-
MAÇÃO. CALÚNIA. ABSOLVIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PRO-
BATÓRIO MÍNIMO. ATIPICIDADE 
DA CONDUTA DESCRITA NA PEÇA 
ACUSATÓRIA. DOLO ESPECÍFI-
CO NÃO CONFIGURADO. PARTE. 
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDA-
DE. JUSTA CAUSA INEXISTENTE 
– ORDEM CONCEDIDA.

1. O trancamento de ação penal 
através de Habeas Corpus é medida 
excepcional, merecendo ser utilizado 
quando houver evidente comprovação 
da atipicidade da conduta, a incidência 
de causa de extinção da punibilidade, 
ou a ausência de indícios de autoria ou 
prova sobre a materialidade do delito.

2. Considerando que o pedido de 
providências, no qual constam as supostas 
expressões caluniosas e difamatórias, 
fora formulado por uma empresa que 
possui 03 (três) sócios, o querelante não 
poderia ter escolhido contra qual sócio 
ofertar queixa-crime, e sim ter aciona-
do todos eles. Afronta ao princípio da 
indivisibilidade.

3. Tendo o querelante tacitamente 
renunciado ao direito de querela contra 

os demais sócios da empresa, é forçoso 
concluir pela extensão da renúncia em 
favor dos pacientes, com a consequente 
extinção da punibilidade e o trancamento 
da ação.

4. O advogado tem imunidade 
profissional, não constituindo injúria 
e difamação puníveis qualquer mani-
festação de sua parte, no exercício de 
sua atividade, em juízo ou fora dele. 
Tal imunidade não abrange o crime de 
calúnia.

5. Para a caracterização do crime de 
calúnia, deve estar devidamente com-
provada a especial intenção do agente 
de ofender, magoar, macular a honra 
alheia, bem como que a imputação de 
fato definido como crime seja falsa e 
que o agente tenha conhecimento da 
falsidade.

6. Inexistiu na conduta da paciente/
advogada elemento capaz de configurar 
o crime de calúnia, posto que a mesma 
limitou-se a narrar os fatos e apontar 
as supostas irregularidades na distri-
buição e no impedimento dos membros 
do Parquet.

7. A parte não responde por even-
tuais excessos de linguagem cometidos 
pelo advogado, posto que inexiste em 
nosso ordenamento a responsabilidade 
penal objetiva.

8. Ordem concedida para deter-
minar o trancamento da queixa-crime 
formulada em desfavor dos pacientes. 
Unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACOR-
DAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores 
integrantes da Terceira Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Maranhão, à unanimidade de votos, e 
em desacordo com o parecer da Douta Procuradoria 
Geral de Justiça, em CONHECER e CONCEDER a 



102

ESTUDOS JURÍDICOS:
temas, julgados e discussões

presente ordem de habeas corpus, para determinar o 
trancamento do procedimento criminal nº 0017513-
66.2016.8.10.2016 (21278/2016), em trâmite junto à 
5ª Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA., nos 
moldes do voto do eminente Relator.

1. Participaram da sessão os Senhores 
Desembargadores José de Ribamar Froz 
Sobrinho, Tyrone José Silva e José Joaquim 
Figueiredo dos Anjos.

Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a 
Drª. Flávia Tereza de Viveiros Vieira.

São Luís (MA), 03 de abril de 2017.

DESEMBARGADOR JOSÉ DE RIBAMAR 
FROZ SOBRINHO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido 
liminar, impetrada por E.L, em favor de V.L.C.C e 
R.M.C.J, apontando como autoridade coatora o JU-
ÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE SÃO LUÍS/MA.

Preliminarmente, o impetrante esclarece que a 
presente medida de urgência fora tomada em face da 
queixa-crime promovida por J.C.A.L.C.M, em cur-
so na 5ª Vara Criminal da Capital, sem justa causa e 
destituído de tipicidade penal, que imputa crimes aos 
pacientes pelo fato de terem representado contra si 
junto à Corregedoria do Ministério Público Estadual, 
na prática do seu exercício profissional, sem qualquer 
conduta típica criminosa.

Antes de passar a sustentar suas razões de direito, 
o impetrante traz a síntese dos fatos que resultaram 
na deflagração da ação penal cujo prosseguimento 
pretende-se o trancamento através do presente habeas 
corpus.

Aduz o impetrante que “o Promotor de Justiça 
J.C.A.L.C.M, através de seus advogados, ofereceu 
queixa-crime em face dos Pacientes em 02/09/2016, 
por suposta prática das infrações penais de calúnia, 
difamação e injúria dos arts. 138 e 139 c/c 141 todos 
do Código Penal, pelo fato dos pacientes terem repre-
sentado contra si perante a Corregedoria da Procura-
doria de Justiça do Estado do Maranhão, seu órgão 
disciplinar, por ausência de atribuição para promoção 
de investigação na sua promotoria especializada do 
fato denunciado, e por suspeição entre o Promotor 
querelante e o representante do pedido de investigação 
(seu irmão)”.

Narra que, segundo o autor da queixa-crime, em 
20.06.2016, foi encaminhada diretamente ao Titular 
da 2ª Promotoria de Controle Externo da Atividade 
Policial pelo irmão do Promotor querelante, Presidente 
da MOB – Agência Estadual de Transporte e Mobi-
lidade Urbana, Sr. José Artur Cabral, a solicitação de 
providências no sentido de fiscalizar a suposta prática 
de ilegalidade no contrato de concessão da administra-
ção do Terminal Rodoviário, pedindo a confecção de 
um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta com os 
locatários dos boxes internos do Terminal Rodoviário, 
para que estes pagassem diretamente à MOB – Agência 
de Mobilidade Urbana, os valores dos aluguéis men-
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sais, retirando, assim, esta receita da empresa RMC 
Comércio e Serviços Ltda., que administra o Terminal 
Rodoviário de São Luís.

Assevera que, nos termos da queixa-crime, a refe-
rida representação teria sido distribuída à 24ª PJE – 2ª 
Promotoria de Controle Externo, sendo convertida em 
Inquérito Civil pelo Promotor Cláudio Alberto Ga-
briel Guimarães e pela Promotora de Justiça Márcia 
Buhatem, da Promotoria dos Direitos Fundamentais.

Argui que, em 05.07.2016, a advogada ora paciente 
e a empresa RMC Comércio, por si representada, atra-
vés de procuração passada pelo representante legal da 
empresa, ora paciente e marido daquela, protocolaram 
representação perante a Corregedoria de Justiça do 
Ministério Público Estadual, acusando o querelante 
e o Promotor que conduzia o Inquérito de desvio de 
função e de atribuições vinculadas à atividade da pro-
motoria especializada de controle da atividade policial, 
e do segundo de suspeição, por ser coordenador das 
promotorias de investigação da atividade policial, fato 
negado na peça acusatória.

Prossegue trazendo as argumentações apresentadas 
na  queixa-crime, onde o querelante teria sustentado que 
o procedimento administrativo da Corregedoria Geral 
do MPE foi arquivado sob os seguintes fundamentos: 
que a representação foi endereçada à 2ª Promotoria de 
Controle Externo da Atividade Policial; que no período 
do protocolo não havia outro promotor respondendo 
pela 1ª Promotoria  de Controle externo; que a Portaria 
02/2016 foi assinada conjuntamente pelos Promotores 
Márcia Buhatem e Cláudio Guimarães; que os ofícios 
foram assinados pelo Promotor Cláudio Guimarães; 
que a minuta do TAC elaborada pela MOB – Agência 
Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana foi assinada 
pelo Promotor Cláudio Guimarães; e que o querelante 
não seria coordenador da promotoria especializada, 
já que não há coordenador.

Defende que os fundamentos apresentados pelo 
querelante não são verídicos, posto que o arquivamen-
to do procedimento administrativo teria resultado da 
ausência de desvio de função.

Expõe que, diante do arquivamento da representação 
pela Corregedoria do MPE, o querelante entendeu que 
tal fato seria suficiente para imputar aos aqui pacientes 
os crimes de calúnia e difamação, pois a acusação 
de desvio de função por ausência de atribuição e por 
suspeição com a pessoa do representante teria atingido 
sua honra.

Também ataca o recebimento da ação penal, ao 
sustento de que desprovido de fundamento, por absoluta 
inépcia e ausência de justa causa.

Adentrando em suas razões de direito, afirma que a 
paciente V.L.C.C, é advogada, e encontrava-se no livre 
exercício profissional, representando pessoa jurídica, 
autora da representação perante a Corregedoria do 
Ministério Público Estadual.

Sustenta que não houve qualquer ilegalidade no 
pedido de providências correicionais feitos pela paciente, 
haja vista a existências de provas de que o querelante 
é coordenador da promotoria especializada, razão pela 
qual o fato de ser irmão do representante, por si só, 
já causa o impedimento, conforme o art. 252, inc. IV, 
do CPP e art. 43, VII, da LOMP.

Especificamente com relação à paciente V.L.C.C, 
aprofunda a questão atinente à prerrogativa profissional 
e ao exercício regular do Direito, invocando o Estatuto 
da OAB, que lhe assegura imunidade no exercício de 
suas atividades.

Direcionando-se ao paciente R.M.C.J, assegura 
não ter existido qualquer postura caluniosa e/ou de 
qualquer outro crime que tenha sido perpetrada pelo 
mesmo, que é empresário, sócio proprietário da empresa 
que representou contra o Promotor de Justiça perante 
a Corregedoria do MPE, não podendo ser responsabi-
lizado pelo cometimento de crime em nome da pessoa 
jurídica da qual é sócio, nem esta pode ser sujeito 
passivo de suposto crime contra a honra.

Afiança que o Instrumento Particular de Procu-
ração que ora se junta, outorgado pela empresa do 
paciente R.M.C.J, em favor da advogada, também 
paciente em questão, visava a defesa dos interesses 
da empresa, diante do fato de não ter havido regular 
distribuição da representação do irmão do Promotor 
pelas vias ordinárias, com direcionamento à Promotoria 
de Controle Externo da Atividade Policial de matéria 
absolutamente distinta das atribuições restritas daquela 
especializada, e ainda, por ter havido designação de 
audiência pública, com assinatura de TAC, protegendo 
interesse da MOB – Agência de Mobilidade Urbana, 
sem ter havido oitiva da empresa, ou mesmo intimação 
para prestar esclarecimentos, em atos que transbordam 
a legalidade e o trâmite de distribuição e registro de 
representações iniciadas no MPE.

Após pontuar os fatos e documentos que arrimaram 
a representação formulada junto à Corregedoria do 
MPE, passa a analisar o tipo penal previsto no art. 138 
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do CP, imputado aos aqui pacientes, destacando que 
as posturas destes não configuram o crime de calúnia.

Além do que, alega que na presente hipótese ine-
xistiu o dolo específico consistente em ofender a honra 
do querelante, na medida em que não se pretendeu 
proferir calúnia ou qualquer outro crime, mas apenas a 
apuração dos fatos narrados no pedido de providências 
protocolado junto à Corregedoria da PGJ do Maranhão.

Desta feita, entende injusta, ou mesmo injusti-
ficável, a caracterização dos pacientes como réus na 
queixa-crime, ante a falta de justa causa para a presente 
ação penal privada.

Ao final, ao argumento de que presentes seus re-
quisitos autorizadores, requer a concessão de liminar 
determinando a imediata suspensão do Processo nº 
0017513-66.2016.8.10.2016 (21278/2016), em curso 
perante a 5ª Vara Criminal da Capital, até o julgamento 
definitivo da presente impetração, especialmente consi-
derando que já se encontra designada audiência para o 
dia 05.11.2016 (próxima segunda-feira), às 11:30 horas.

No mérito, pugna pela concessão da ordem impe-
trada, para que seja trancado o Procedimento Criminal 
nº 0017513-66.2016.8.10.2016 (21278/2016), com 
relação aos pacientes V.L.C.C e R.M.C.J.

A inicial veio instruída com os documentos de 
fls. 38/95.

Liminar por mim deferida tão somente para suspender 
o curso da ação penal deflagrada contra os pacientes 
[procedimento criminal nº 0017513-66.2016.8.10.2016 
(21278/2016), em trâmite junto à 5ª Vara Criminal da 
Comarca de São Luís/MA.] e, por via de consequência, 
todos os atos a ela vinculados e decorrentes, especial-
mente com o imediato sobrestamento da audiência 
designada para o dia 05.11.2016 (segunda-feira), às 
11:30 horas (fls. 98/107).

Na referida oportunidade, foram solicitadas in-
formações à autoridade indigitada coatora.

A paciente peticionou informando que a auto-
ridade coatora realizara a audiência que havia sido 
suspensa por este relator (fls. 113/114), razão pela qual 
determinei a nulidade do referido ato processual, bem 
como o desentranhamento dos respectivos documentos 
(fls. 115/118).

As informações prestadas pela autoridade coatora 
vieram dando conta de que, diante da queixa-crime 
oferecida contra os pacientes, fora designada audiên-
cia de conciliação para o dia 26.11.2016, não tendo 
sido realizado tal ato em virtude da ausência daquela 

magistrada, que encontrava-se participando de um 
curso, razão pela qual a audiência fora redesignada 
para 05.12.2016.

Após justificar as razões que levaram-na a realizar 
a audiência, a Juíza de base confirmou que a decisão 
liminar restou devidamente cumprida, inclusive ten-
do sido determinado o desentranhamento de todos os 
documentos a ela vinculados, bem como seus atos 
posteriores.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de 
Justiça opinou pela conversão do julgamento em di-
ligência, a fim de que os autos sejam baixados para a 
justificação/informações do querelante (fls. 132/135).

O relator substituto, Desembargador José Ber-
nardo Silva Rodrigues, deferiu o pleito ministerial, 
determinando que o querelante J.C.A.L.C.M prestasse 
informações (fl. 137).

Desta feita, o querelante aduziu que, diferente-
mente do que alegou o impetrante, não é coordenador 
da Promotoria Especializada da Atividade Judicial da 
Capital (sic!), uma vez que tal promotoria sequer exis-
te, bem como afirmou ser Coordenador do Centro de 
Apoio Operacional Criminal – CAOP CRIM, cujas 
atribuições estão prevista na Resolução nº 34/2016, não 
cabendo “escolher para quem vai distribuir procedi-
mentos protocolados no Ministério Público Estadual”.

Direcionando-se ao Centro de Apoio Operacional 
Criminal, do qual é coordenador, o querelante escla-
receu que o referido órgão auxiliar do MPE possui, 
“entre outros, o objetivo de melhorar o desempenho 
das funções institucionais dos órgãos de execução do 
Parquet maranhense, promovendo-lhes a devida in-
teração e intercâmbio, sendo-lhes dadas orientações 
técnico jurídicas com a remessa de informações de 
mesma natureza, e, além disso, tem por finalidade 
promover a articulação, harmonização, mediação de 
relações e a integração das ações voltadas à segurança 
pública e defesa social”.

Pontuou que, nos termos da Lei Orgânica do Minis-
tério Público, há distinção entre Promotoria e Centros 
de Apoio Operacional, bem como acrescentou que o 
fato de ser coordenador do CAOP CRIM não lhe dá 
qualquer poder sobre as Promotorias de Justiça.

Ressaltou que “a dúvida levantada pelos Pacientes 
quanto à distribuição da representação, foi elidida pela 
informação solicitada pela paciente V.L e prestada 
pela Diretoria das Promotorias de Justiça da Capital, 
rechaçando, definitivamente, o argumento irresponsá-
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vel, maldoso e leviano de que o signatário distribuiu 
para si uma representação formulada por seu irmão”.

Alegou que “a imunidade profissional invocada 
pela Paciente, não tolera excessos que ataquem a honra 
de qualquer pessoa envolvida no processo, quanto mais 
de um profissional que não tinha nenhuma relação com 
a representação formulada pelo Presidente da MOB”.

Por fim, argumentou que “é justamente por conta 
de acusações infundadas e totalmente desprovidas de 
respaldo, bem como pela acusação, pelos Pacientes, 
de práticas de atos que caracterizam crime, que este 
signatário propôs a Ação Penal Privada em questão. 
Não foi pelo fato de a Paciente ter oferecido represen-
tação em face deste signatário perante a Corregedoria 
do MPE, mas por atribuir a prática de atos criminosos 
e não condizentes com o cargo assumido por este sig-
natário há mais de 20 anos”.

Em nova manifestação, a Procuradoria Geral de 
Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora 
Regina Maria da Costa Leite, opinou pelo conhecimento 
do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela sua 
DENEGAÇÃO, face à inexistência do constrangimento 
ilegal apontado pelo impetrante (fls. 169/177).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, 
conheço da presente ordem de habeas corpus.

Consoante se pode depreender do relatório, pre-
tende o impetrante o trancamento do Procedimento 
Criminal nº 0017513-66.2016.8.10.2016 (21278/2016), 
com relação aos pacientes V.L.C.C e R.M.C.J, em 
trâmite junto à 5ª Vara Criminal da Comarca de São 
Luís/MA., ante a ausência de justa causa para a ação 
penal privada, sob o fundamento de que as condutas 
ali descritas não se subsumem aos tipos incriminadores 
indicados.

De início, destaco que, consoante jurisprudência 
pacífica no Supremo Tribunal Federal e no Superior 
Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal através 
de Habeas Corpus é medida excepcional, merecendo 
ser utilizada quando houver evidente comprovação 
da atipicidade da conduta, a incidência de causa de 
extinção da punibilidade, ou a ausência de indícios de 
autoria ou prova sobre a materialidade do delito (v.g., 
HC 136822 AgR / RJ - Rio de Janeiro, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Julgamento: 09/12/2016, Órgão 
Julgador: Primeira Turma; RHC 30.266/RS, Rel. Mi-
nistra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 
em 10/04/2012, DJe 17/04/2012; RHC 31.353/MT, 
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 22/02/2013).

Também esta Terceira Câmara do TJ/MA já se 
manifestou no mesmo sentido, em decisões relatadas 
pelo ilustre Des. José Bernardo Silva Rodrigues (HC 
0607172016 HC 018226/2008 –  julgado em 20/02/2017, 
DJe 02/03/2017) e pelo ilustre Des. José Joaquim Fi-
gueiredo dos Anjos (HC 041975/2015 - julgado em 
19/10/2015, DJe 03/11/2015).

Tecidas tais considerações inaugurais, passo à 
análise da situação trazida aos autos, destacando, de 
logo que, conforme sustentado na impetração, o pe-
dido de providências junto à Corregedoria Geral da 
Procuradoria de Justiça do Estado do Maranhão fora 
formulado pela pessoa jurídica RMC COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA.

Como é cediço, o querelante não poderia imputar 
à referida pessoa jurídica os supostos crimes de calúnia 
e difamação, tanto que o mesmo atribuiu a autoria 
delitiva a um dos sócios da empresa e à advogada que 
subscreveu a representação apresentada à Corregedoria 
Geral do Ministério Público.

Ocorre, todavia, que, analisando a documentação 
que instruiu o writ, especialmente a Alteração Con-
tratual de fls. 91/95, a empresa RMC COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA – EPP, possui 03 (três) sócios, a 
saber: R.M.C, A.S.M e R.M.C.J.

Nessa esteira, importante enaltecer que, não obs-
tante a procuração outorgada à paciente V.L.C.C tenha 
sido assinada pelo paciente R.M.C.J, este não agira em 
nome próprio, mas sim na condição de representante 
legal da empresa RMC COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA (fl. 51).

Ou seja, não foi a pessoa física do sócio R.M.C.J, 
mas sim a pessoa jurídica RMC COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA quem representou contra o querelante.

Sob tal prisma, se a representação fora formulada 
pela empresa RMC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
o querelante não poderia ter escolhido contra qual 
sócio ofertar queixa-crime, e sim ter acionado todos os 
sócios, mormente diante do fato de ser o sócio R.M.C 
o responsável pela administração da empresa (fl. 94).

Ao assim proceder, percebe-se que houve afronta 
ao princípio da indivisibilidade, sendo certo que o 
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querelante deveria ter oferecido a queixa contra todos 
os sócios, e não somente contra um deles.

Assim dispõem os arts. 48 e 49, ambos do Código 
de Processo Penal:

Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores 
do crime obrigará ao processo de todos, e 
o Ministério Público velará pela sua indi-
visibilidade.
Art. 49. A renúncia ao exercício do direito 
de queixa, em relação a um dos autores do 
crime, a todos se estenderá”.

Sobre o princípio da indivisibilidade da ação penal 
privada, leciona Aury Lopes Júnior:

“Em que pese a facultatividade e disponibili-
dade, por opção político-processual, a ação 
penal privada é indivisível, no sentido de 
que não poderá o querelante escolher - em 
caso de concurso de agentes - contra quem 
irá oferecer a queixa. Evitando um claro 
caráter vingativo (através da escolha), define 
o art. 48 que a queixa contra qualquer dos 
autores do crime obrigará ao processo de 
todos, e o Ministério Público velará por sua 
indivisibilidade”(Direito Processual Penal. 
10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 403).

Desta feita, tendo o querelante tacitamente renun-
ciado ao direito de querela contra os demais sócios 
da empresa RMC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-
-EPP, é forçoso concluir pela extensão da renúncia em 
favor dos pacientes, com a consequente extinção da 
punibilidade e o trancamento da ação.

O entendimento jurisprudencial das Cortes Supe-
riores Pátrias há bastante tempo vem nesse sentido:

“AÇÃO PENAL PRIVADA - CRIMES 
CONTRA HONRA - VEICULAÇÃO DAS 
ALEGADAS OFENSAS MORAIS MEDIANTE 
DOCUMENTO ASSINADO POR 19 (DEZE-
NOVE) PESSOAS - OFERECIMENTO DE 
QUEIXA-CRIME, NO ENTANTO, SOMEN-
TE CONTRA 02 (DOIS) DOS SIGNATÁRIOS 
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVI-
SIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA 
- CONSEQUENTE RENÚNCIA TÁCITA AO 
DIREITO DE QUERELA - EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. Tratando-se de ação penal pri-
vada, o oferecimento de queixa-crime somente 
contra um ou alguns dos supostos autores ou 
partícipes da prática delituosa, com exclusão dos 

demais envolvidos, configura clara hipótese de 
violação ao princípio da indivisibilidade (CPP, 
art. 48), implicando, por isso mesmo, renúncia 
tácita ao direito de querela (CPP, art. 49), cuja 
eficácia extintiva da punibilidade estende-se a 
todos quantos alegadamente hajam intervindo 
no cometimento da infração penal (CP, art. 
107, V, c/c o art. 104).”

(STF - AgRg no Inq n. 2.139-3/RS, Tri-
bunal Pleno Rel. Min. Celso de Mello, DJ 
de 29/06/07)

“LEGITIMIDADE - QUEIXA-CRIME 
- CALÚNIA - PESSOA JURÍDICA - SÓCIO-
-GERENTE. A pessoa jurídica pode ser vítima 
de difamação, mas não de injúria e calúnia. A 
imputação da prática de crime a pessoa jurídica 
gera a legitimidade do sócio-gerente para a 
queixa-crime por calúnia. QUEIXA-CRIME 
- RECEBIMENTO - ESPECIFICAÇÃO DO 
CRIME. O pronunciamento judicial de rece-
bimento da queixa-crime há de conter, neces-
sariamente, a especificação do crime. AÇÃO 
PENAL PRIVADA - INDIVISIBILIDADE. 
A iniciativa da vítima deve direcionar-se à 
condenação dos envolvidos, estendendo-se 
a todos os autores do crime a renúncia ao 
exercício do direito de queixa em relação 
a um deles. QUEIXA-CRIME - ERRONIA 
NA DEFINIÇÃO DO CRIME. A exigência 
de classificação do delito na queixa-crime não 
obstaculiza a incidência do disposto nos artigos 
383 e 384 do Código de Processo Penal. QUEI-
XA-CRIME - ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO - NARRATIVA - AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA. O fato de o integrante do 
Ministério Público, em entrevista jornalística, 
informar o direcionamento de investigações, 
considerada suspeita de prática criminosa, 
cinge-se à narrativa de atuação em favor da 
sociedade, longe ficando de configurar o crime 
de calúnia.”

(STF - RHC 83091/DF, 1ª Turma, Rel. 
Min. Marco Aurélio, DJ de 26/9/2003).

“PROCESSUAL PENAL - CRIMES 
CONTRA A HONRA - QUEIXA-CRIME - 
DELITO DE CALÚNIA - ART. 138, CAPUT, 
DO CP - PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE 
DA AÇÃO PENAL PRIVADA - INOBSER-
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VÂNCIA - RENÚNCIA TÁCITA - DELITOS 
DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - JUÍZO DE 
DELIBAÇÃO - JUSTA CAUSA DEMONS-
TRADA. Quando terceiras pessoas atuam como 
co-autores na prática do delito de calúnia, não 
pode o ofendido escolher quem deve responder 
pelo delito, pela indivisibilidade da ação penal. 
Todos os co-autores devem figurar no pólo pas-
sivo da queixa-crime, sob pena de extinção da 
punibilidade. Precedentes. Imputação de fatos 
desabonadores e ofensas que, em juízo de admis-
sibilidade da exordial acusatória, demonstram-se 
aptos a tingir a reputação profissional e a honra 
subjetiva do ofendido. Queixa-crime recebida 
em parte”.

(STJ - AP n. 572, Rel. Min. Eliana Calmon, 
j. em 18.11.2009)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
HABEAS CORPUS. DELITOS CONTRA A 
HONRA PREVISTOS COMO DIFAMAÇÃO 
E INJÚRIA NA LEI 5.250/67. AÇÃO PENAL 
PRIVADA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. 
RENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
I - Quando, na matéria jornalística, a declaração 
atribuída ao querelado é indissociável de fatos 
publicados em outra reportagem, cuja remissão 
faz-se obrigatória para a compreensão de supos-
tas críticas desonrosas atribuídas ao querelante, 
a hipótese é de co-autoria de conduta delitiva 
(Precedente do Excelso Pretório). II - Conside-
rando que o processamento e julgamento dos 
crimes contra a honra ora deduzidos reclamam 
a propositura de ação penal privada, vige, entre 
os supostos co-autores, o princípio da indivisibi-
lidade, de forma que a renúncia em favor de um 
deles, obrigatoriamente, a teor do art. 49 do CPP 
e 104 do CP, estende-se aos demais, gerando, 
quanto a estes, da mesma forma, a extinção da 
punibilidade nos termos do art. 107, V, do CP. 
Ordem concedida.

(STJ - HC 19088/SP, 5ª Turma, de minha 
relatoria, DJ de 22/04/2003 p. 240).

“PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. 
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRI-
VADA. 1. Se há notícia comprovada nos autos de 
que outra pessoa participou, em regime de co-au-
toria, dos fatos entendidos pela parte querelante 
como delituosos, a promoção da queixa deverá 

ser contra todos os envolvidos. 2. A apresentação 
de queixa-crime contra um só, sem chamamento 
do outro participante, caracteriza renúncia tácita 
do direito de ação, que a todos deve aproveitar, 
nos termos do art. 49, do CPP. 3. Extinção da 
punibilidade decretada, com base no art. 107, V, 
do Código Penal. Extinção do processo.”

(STJ - Apn 186/DF, Corte Especial, Rel. 
Min. José Delgado, DJ de 17/06/02).

Os Tribunais Estaduais seguem a mesma linha:
“HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A 
HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ALME-
JADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
VIABILIDADE. DELITOS SUPOSTAMENTE 
PERPETRADOS NO BOJO DE PEÇA SUBS-
CRITA PELOS ADVOGADOS DA PACIENTE. 
RESPONSABILIZAÇÃO, EM TESE, TAMBÉM 
DOS CAUSÍDICOS PELOS DELITOS SUB 
EXAMINE. IMUNIDADE PROFISSIONAL 
QUE NÃO SE REVESTE DE NATUREZA 
ABSOLUTA, NÃO ABRANGENDO OS ATOS 
E MANIFESTAÇÕES DECORRENTES DE 
EXCESSO OU ABUSO. EXORDIAL ACU-
SATÓRIA, PORÉM, OFERTADA APENAS 
CONTRA A PACIENTE. CARACTERIZAÇÃO 
DA RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE 
QUEIXA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO A 
TODOS OS AGENTES, TENDO EM VISTA 
O PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA 
AÇÃO PENAL. EXEGESE DOS ARTIGOS 
48 E 49, AMBOS DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA”
(TJ/SC - Rel. Des. Túlio Pinheiro, j em 
28.07.09).

Nesta senda, considerando que a queixa-crime fora 
ofertada somente contra um dos sócios da empresa 
RMC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, o re-
conhecimento da renúncia tácita ao direito de querela 
e a consequente extinção da punibilidade, nos termos 
do art. 107, V, do CP, é medida que se impõe.

Ademais, passo a analisar os tipos penais impu-
tados aos pacientes, previstos nos arts. 138 e 139 c/c 
art. 141, incs. II e III, todos do Código Penal, verbis:

Calúnia
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe 
falsamente fato definido como crime:
Difamação
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe 



108

ESTUDOS JURÍDICOS:
temas, julgados e discussões

fato ofensivo à sua reputação:
Disposições comuns
Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo 
aumentam-se de um terço, se qualquer dos 
crimes é cometido:
(...)
II - contra funcionário público, em razão de 
suas funções;
III - na presença de várias pessoas, ou por 
meio que facilite a divulgação da calúnia, 
da difamação ou da injúria.

Verdadeiramente, inexiste dúvida quanto à auto-
ria, pois as palavras reputadas pelo querelante como 
caluniosas e difamatórias teriam sido redigidas no 
pedido de providência formulado pela empresa RMC 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., através de ad-
vogada devidamente constituída.

Ocorre, todavia, que, no que se refere à materia-
lidade do crime, entendo não haver comprovação da 
mesma. Nesse particular, deve-se observar individual-
mente a situação dos querelados, posto que a paciente 
V.L.C.C, por ser advogada, invoca a existência de 
imunidade decorrente do exercício de seu mister, ao 
tempo em que o paciente R.M.C.C alega que, além da 
representação contra o querelante não ter partido de 
sua pessoa, mas sim da empresa RMC COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA., do qual é sócio, as ilegalidades 
denunciadas no pedido de providência não podem ser 
caracterizadas como calúnia ou injúria.

Especificamente com relação à paciente V.L.C.C, 
segundo se extrai da documentação angariada aos autos, 
a mesma fora constituída como advogada da empresa 
RMC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., sendo-lhe 
outorgada procuração assinada por um dos sócios da 
referida pessoa jurídica (fl. 51).

Desta feita, exercendo sua atividade laboral, con-
sistente na defesa dos interesses de seu constituinte, a 
paciente/advogada V.L.C.C, ingressou com pedido de 
providências junto à Corregedoria Geral do Ministério 
Público, resultando na instauração de Processo Admi-
nistrativo para apurar a conduta atribuída ao querelante, 
o qual restou arquivado.

Assim, o querelante ofereceu queixa-crime em 
desfavor da advogada V.L.C.C, imputando-lhe a prá-
tica dos delitos de calúnia e difamação, consoante já 
demonstrado.

Na presente hipótese, assiste parcial razão ao 
impetrante quando invoca a imunidade profissional 

em favor da paciente V.L.C.C, nos termos a seguir 
alinhavados.

A Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) dispõe 
em seu art. 7º, § 2º, sobre a possibilidade do advogado 
alegar imunidade profissional nos crimes contra a 
honra, senão vejamos:

Art. 2º O advogado é indispensável à ad-
ministração da justiça.
§ 3º No exercício da profissão, o advogado 
é inviolável por seus atos e manifestações, 
nos limites desta lei.
Art. 7º São direitos do advogado:
(…)
§ 2º O advogado tem imunidade profissional, 
não constituindo injúria, difamação puníveis 
qualquer manifestação de sua parte, no 
exercício de sua atividade, em juízo ou 
fora dele, sem prejuízo das sanções dis-
ciplinares perante a OAB, pelos excessos 
que cometer.

Logo, não será punível qualquer manifestação 
feita no exercício de sua atividade, em juízo ou fora 
dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante 
a OAB, pelos excessos que cometer.

Os aludidos regramentos encontram amparo na 
Constituição Federal, consoante se extrai do art. 133, 
verbis:

Art. 133. O advogado é indispensável à 
administração da justiça, sendo inviolável 
por seus atos e manifestações no exercício 
da profissão, nos limites da lei.

Contudo, nos termos dos dispositivos legais a 
imunidade do advogado no exercício profissional está 
restrita a dois crimes contra honra, injúria e difamação, 
ou seja, não se estende ao crime de calúnia.

No presente caso, considerando que foram impu-
tados à paciente os crimes de calúnia e difamação, a 
imunidade alegada atinge apenas esse segundo delito, 
previsto no art. 139 do Código Penal.

Neste sentido, tem se manifestado o Superior Tri-
bunal de Justiça conforme ementa abaixo transcrita: 

HABEAS CORPUS - CALÚNIA 
CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES - 
IMUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE 
- TRANCAMENTO - CONCEDIDA 
A ORDEM. 
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1- A imunidade concedida aos ad-
vogados pelo artigo 133 da Consti-
tuição Federal não abrange o crime 
de calúnia, conforme entendimento 
desta Corte. 
2- O crime de calúnia não se configura 
quando não há ação dirigida com 
o fim de atingir a honra da vítima, 
não havendo, desta forma, intenção 
de caluniar. 
3- Concedida a ordem. (HC 96763 / 
RS - Relator (a): Ministra JANE SILVA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA 
- Data do Julgamento: 22/04/2008) 
(grifos nossos) 

Importante consignar ainda que, a suposta ofensa 
irrogada guarda relação de causalidade com a atividade 
de advogado, tendo como antecedente o denomina-
do jus conviciandi, previsto no art. 142, inc. I, do 
Código Penal, na medida em que a paciente agira 
com a intenção de provocar o Órgão Corregedor do 
Ministério Público para que apurasse supostos desvios 
de conduta de alguns de seus membros.

Quanto ao crime de calúnia, não atingido pela 
imunidade profissional, deve-se registrar a ausência 
do elemento subjetivo do aludido tipo penal, consis-
tente no dolo específico de ofender a honra subjetiva 
do querelante.

Atendo-me ao termos da queixa-crime, o querelante 
assevera que o crime de calúnia restou configurado 
quando os pacientes imputaram-lhe a prática do crime 
de Advocacia Administrativa (art. 321 do CP), ao 
alegarem que “(…) a Promotoria alvo do pedido de 
providências tem como integrante titular, o Sr. J.C.C.M, 
irmão do Presidente da MOB, Sr. A.C, beneficiário 
dessa ‘ação’, o que logo demonstra sua relação de 
flagrante suspeição na condução de um procedimento 
feito na promotoria em que está lotado (...)”.

Entretanto, ao contrário da interpretação apresen-
tada pelo querelante, não vislumbrei a intenção por 
parte da paciente de ofender a sua honra.

O que se tem é a paciente, enquanto advogada da 
empresa RMC Comércio e Serviços Ltda., com o fim 
de resguardar os direitos desta, pedindo providências 
no sentido de ver o feito distribuído para outra Promo-
toria que, no seu entender, detinha competência para 
as denúncias feitas na representação, sob a alegação de 
que aquela especializada não possuía atribuições para 

tanto, bem como em razão do Promotor coordenador 
do CAOP ser irmão do representante.

Desta feita, não observei na conduta da pacien-
te qualquer elemento capaz de configurar o crime 
de calúnia, posto que, repise-se, a mesma limitou a 
narrar os fatos e apontar as supostas irregularidades 
na distribuição e no impedimento dos membros do 
Ministério Público Estadual.

Sobre a calúnia, leciona o doutrinador Cezar 
Roberto Bitencourt que:

“para que o fato imputado possa constituir 
calúnia, precisam estar presentes, simulta-
neamente, todos os requisitos do crime: a) 
imputação de fato determinado qualificado 
como crime; b) falsidade da imputação; c) 
elemento subjetivo - animus caluniandi. A 
ausência de qualquer desses elementos 
impede que se possa falar em fato definido 
como crime de calúnia”. (Código Penal Co-
mentado, 5.ª ed. atual., São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 423).

Assim, para a configuração do crime de calúnia, 
necessário é que o agente descreva um fato tido como 
crime, mas de forma detalhada, com riqueza de infor-
mações e ainda tenha presente o dolo específico, ou 
seja, o de realmente caluniar alguém, situação ino-
corrente in casu, pois, diga-se à exaustão, a paciente, 
na condição de advogada, pediu providências junto 
à Corregedoria do Ministério Público, no sentido de 
suspender os atos praticados pela 1ª Promotoria Espe-
cializada de Controle Externo da Atividade Policial, 
em relação ao Terminal Rodoviário de São Luís, os 
quais, eivados de vícios insanáveis, estariam preju-
dicando sua cliente (empresa RMC COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA.).

Outrossim, o elemento normativo do tipo está 
contido no termo falsamente. Assim, não basta a im-
putação de fato definido como crime, exige-se que 
este seja falso e que o caluniador tenha conhecimento 
de tal falsidade (CAPEZ, Fernando. Curso de direito 
penal: parte especial: dos crimes contra a pessoa a 
dos crimes contra o sentimento religioso e contra o 
respeito aos mortos (arts. 121 a 212). 5.ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2005, volume 2. pag. 240).

Logo, o crime de calúnia só é admitido na forma 
dolosa, mesmo porque o ofensor tem de saber ser falsa 
a imputação dirigida ao ofendido, ou seja, cometer 
o crime assumindo o risco de vir a ser processado 
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por isso. Ademais, fica muito difícil, para não dizer 
impossível, que na prática alguém calunie por im-
prudência, imperícia ou negligência. Observe, pois, 
que deve existir a vontade de ofender, de denegrir a 
reputação do indivíduo – animus diffamandi)

Para a caracterização de tal delito, deve estar 
devidamente comprovada a especial intenção do 
agente de ofender, magoar, macular a honra alheia, 
bem como que a imputação de fato definido como 
crime seja falsa e que o agente tenha conhecimento 
da falsidade.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, 
“é indispensável haja nos autos [...] elementos sérios, 
sensatos, a mostrar que houve uma infração penal, e 
indícios mais ou menos razoáveis de que o seu autor 
foi a pessoa apontada nos autos do inquérito ou peças 
de informação.” (Processo Penal - Volume I, 35ª edição. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 621).

Além do que, no que se refere aos delitos con-
tra a honra praticados por advogado no exercício de 
suas funções, através de supostas ofensas lançadas 
em petições, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu 
no sentido de que, mesmo que o causídico se utilize 
de forte retórica em sua petição, é imprescindível a 
intenção de macular a honra, litteri:

HABEAS CORPUS. PENAL. CALÚNIA, 
INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CRIMES QUE 
TERIAM SIDO PRATICADOS POR ADVO-
GADO NA ELABORAÇÃO DAS RAZÕES DE 
APELAÇÃO. JUIZ DE DIREITO. SUPOSTA 
VÍTIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. QUEIXA-
-CRIME LASTREADA APENAS NA PEÇA 
PROCESSUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
DESNECESSIDADE. FALTA DE JUSTA 
CAUSA CONFIGURADA. ATIPICIDADE 
DAS CONDUTAS DESCRITAS NA PEÇA 
ACUSATÓRIA. IMUNIDADE PROFISSIONAL 
(INJÚRIA E DIFAMAÇÃO). ART. 7º, § 2º, 
LEI N.8.906/1994.
1. [...].
2. [...].
3. Nos crimes contra a honra, é imprescindí-
vel a demonstração da intenção de ofender 
ou, no caso da calúnia, de se imputar a 
prática de crime.
4. A informação de que a impetrante do 
mandado de segurança era esposa de 

servidor do gabinete do juiz-querelante foi 
trazida pelo paciente no contexto da defesa 
elaborada em favor de seu cliente e de modo 
objetivo, não se extraindo dela a imputação 
de prática de crime pelo magistrado.
5. A configuração do delito de calúnia exige 
a imputação expressa de prática de crime, 
cuja falsidade é de conhecimento daquele 
que faz a assertiva.
6. Atipicidade e falta de justa causa no to-
cante à calúnia configuradas.
7. [...].
8. Situação, ainda, em que, embora o ad-
vogado tenha se utilizado de forte retórica 
em sua petição, dela não se extrai nenhuma 
intenção dolosa de macular a honra obje-
tiva ou subjetiva do querelante, sendo as 
críticas restritas à decisão impugnada e à 
sua atuação no processo .
9. [...].
10. Ordem concedida para, reconhecendo-se 
a atipicidade das condutas e a ausência de 
justa causa, determinar o trancamento e a 
extinção da ação penal.
(HC 213.583/MG, Rel. Ministro Sebastião 
Reis Júnior, 6ª T., DJe 6.8.2012).

Especificamente com relação à imprescindibilidade 
do dolo nos crimes contra a honra, o entendimento 
jurisprudencial é uníssono nesse sentido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUEIXA-CRIME. 
CALÚNIA E INJÚRIA. OFENSAS À HONRA 
CONSIGNADAS EM RAZÕES DE DEFESA 
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PERAN-
TE O CNJ. CALÚNIA NÃO CARACTERIZA-
DA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO 
ESPECÍFICO. PRESCRIÇÃO DO CRIME 
DE INJÚRIA. 1. Não resta caracterizado 
o crime de calúnia se não há imputação 
de fato específico definido como crime. No 
caso, os Querelados consignaram em suas 
razões de defesa em processo administrativo 
afirmações genéricas acerca da pessoa do 
Querelante, aptas a caracterizar, em tese, a 
injúria, porquanto potencialmente ofensivas 
à sua dignidade e decoro. Precedentes do 
STF e do STJ. 2. [...]. 3. [...]. 4. Queixa-crime 
rejeitada em relação à imputação de calúnia; 
e, quanto ao crime de injúria, julgada extinta 
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a punibilidade estatal em face da superveni-
ência da prescrição da pretensão punitiva, 
nos termos do art. 109, inciso VI, do Código 
Penal, na redação anterior àquela dada pela 
Lei n.º 12.234, de 2010.[21]

AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. 
ART. 138 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA 
DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DO 
ANIMUS CALUNIANDI. DECLARAÇÕES 
PROFERIDAS EM MOMENTO DE FORTE 
EMOÇÃO POR QUE PASSAVA O QUE-
RELADO PELO ASSASSINATO DE SEU 
FILHO. AUSÊNCIA DE VONTADE LIVRE 
E CONSCIENTE DE IMPUTAR A PRÁTICA 
DE CRIME AO QUERELANTE. ATIPICIDA-
DE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO 
PENAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. O crime de calúnia aperfeiçoa-se com 
a verificação do dolo e o fim específico 
de imputar falsamente a alguém um fato 
definido como crime.
2. A doutrina penal acerca do tipo sub exa-
mine assinala que “o elemento subjetivo 
geral do crime de calúnia é o dolo de dano, 
que é constituído pela vontade consciente 
de caluniar a vítima, imputando-lhe a prá-
tica de fato definido como crime, de que 
o sabe inocente. É indispensável que o 
sujeito ativo – tanto o caluniador quanto o 
propalador – tenha consciência de que a 
imputação é falsa, isto é, que o imputado 
da acusação que lhe faz. (…) O elemento 
subjetivo que compõe a estrutura do tipo 
penal assume transcendental importância 
na definição da conduta típica. É através 
da identificação do animus agendi que se 
consegue visualizar e qualificar a atividade 
comportamental de alguém; somente co-
nhecendo e identificando a intenção – von-
tade e consciência – do agente poder-se-á 
classificar um comportamento como típico, 
correspondente a este ou aquele dispositivo 
legal, particularmente quando a figura típica 
exigir também o especial fim de agir, como 
ocorre nos crimes contra a honra. Não há 
animus caluniandi na conduta de quem 
se limita a analisar e argumentar dados, 

fatos, elementos, circunstâncias, sempre 
de forma impessoal, sem personalizar a 
interpretação. Na verdade, postura com-
portamental como essa caracteriza tão so-
mente o animus defendendi, onde não há a 
visível intenção de ofender ou, igualmente, 
o animus narrandi” (BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de Direito Penal, parte 
especial: dos crimes contra a pessoa, Vol. 
2, 12ª edição, Saraiva, 2012, p. 324-325).
3. In casu, a queixa-crima narra que: i) 
O querelado praticou os crimes previstos 
nos arts. 20, 21 e 22 da Lei 5.250/1967 
(antiga Lei de Imprensa), ao argumento 
de que sua honra foi ofendida por meio 
de declarações feitas pelo acusado em 
diversas emissoras de televisão, no período 
de 14/03/2006 a 31/03/2006, no sentido 
de ser o querelante um dos responsáveis 
pela morte de seu filho. ii) A queixa-crime 
foi recebida, em 24/3/2010 (fl. 286), apenas 
quanto ao crime de calúnia, previsto no 
art. 138 do Código Penal, em razão de 
o Supremo Tribunal Federal ter julgado 
procedente a ADPF nº 130, reconhecendo 
que a Lei de Imprensa não foi recepcionada 
pela Constituição Federal de 1988. iii) As 
provas colhidas nos autos, em especial o 
interrogatório do querelado e as declarações 
do querelante indicam a existência de um 
histórico e recorrente clima de animosida-
de entre as partes, consubstanciado em 
inúmeros conflitos jurídicos e desavenças 
políticas que revelam uma constante que-
rela paroquial. iv) Conforme destacou a 
Procuradoria Geral da República, “diante 
de tal quadro de inimizade, o querelado 
passou a acreditar na possibilidade de en-
volvimento do querelante na morte de seu 
filho. (...) O que se extrai das declarações 
proferidas pelo parlamentar, nos dias se-
guintes à morte de seu filho, é uma série 
de questionamentos e suspeitas visando 
a investigação e responsabilização crimi-
nal dos possíveis envolvidos no referido 
latrocínio (…) desprovidas, deste modo, do 
propósito de ofender, como é o caso da 
manifestação feita com o fim de colaborar 
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com a elucidação de um crime cometido 
contra um familiar ou de buscar a responsa-
bilização de quem lhe tenha possivelmente 
causado dano”.
4. A atipicidade do fato e a ausência de 
animus caluniandi é induvidosa, posto que 
as provas produzidas não demonstraram, 
de forma inequívoca, o dolo na conduta do 
querelado. Ao revés, o contexto probató-
rio que exsurge dos autos indica que as 
declarações do querelado não imputaram 
um fato criminoso ao querelante. Houve, 
sim, apenas questionamentos de que as 
notícias jornalísticas veiculadas pelo que-
relante poderiam ter instigado ou servido 
de orientação a meliantes que adentraram 
na casa da família do querelado e mataram 
seu filho.
5. O crime de calúnia configura-se quando 
a imputação versar sobre fato determina-
do, concreto e específico tipificado como 
crime, não bastando declarações veemen-
tes pronunciadas em momento de grande 
exaltação. Precedentes: (HC 75.195, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence; Inq 2.244, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa; Inq 2.582, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski; Inq. 2.390, Rel. Min. 
Cármen Lúcia).
6. A jurisprudência desta Corte é no sentido 
de que “não há crime contra a honra, se o 
discurso contumelioso do agente, motivado 
por um estado de justa indignação, traduz-
-se em expressões, ainda que veementes, 
pronunciadas em momento de exaltação 
emocional ou proferidas no calor de uma 
discussão” (HC 71.466/DF, Rel. Min. Celso 
de Mello, 1ª Turma, DJ de 19/12/1994 e 
HC 81.885/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 
DJ de 29/08/2003).
7. Ação penal julgada improcedente. Aco-
lhida a proposição do Ministério Público 
Federal para absolver o querelado com 
base no art. 386, inciso III, do Código de 
Processo Penal, por entender atípica a 
conduta do agente.
(AP 541 SP - Tribunal Pleno – Rel. Min. Luiz 
Fux – Publicação: 30.10.2014)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEI-
XA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚ-
RIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DA 
INJÚRIA E CALÚNIA. RECURSO CONHE-
CIDO E NÃO PROVIDO. 1.MOSTRA-SE 
INDISPENSÁVEL, PARA A CONFIGURAÇÃO 
DA CALÚNIA, A IMPUTAÇÃO FALSA DE 
FATO DEFINIDO COMO CRIME, EXIGIN-
DO-SE PARA A SUA CONFIGURAÇÃO A 
INTENÇÃO DOLOSA DE OFENDER A 
HONRA ALHEIA, CONSUBSTANCIADA 
NO ANIMUS CALUNIANDI. 2.TRATA-SE 
A INJÚRIA DE CRIME CONTRA A HONRA 
SUBJETIVA DA VÍTIMA, OU SEJA, O DE-
LITO SE CARACTERIZA COM A SIMPLES 
OFENSA DA DIGNIDADE OU DO DECO-
RO DO OFENDIDO, ATRAVÉS DE XINGA-
MENTO OU ATRIBUIÇÃO DE QUALIDADE 
NEGATIVA. 3.AUSENTES OS DOLOS ES-
PECÍFICOS CARACTERIZADORES DOS 
DELITOS DE CALÚNIA E INJÚRIA, NÃO 
HÁ QUE FALAR EM CRIME, PORQUAN-
TO AUSENTE A CONDUTA. 4.RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. TJ-DF - Recurso em Sentido Estri-
to RSE 20130110522677 DF 0012996-
59.2013.8.07.0016 (TJ-DF)
Data de publicação: 15/01/2014

CRIMINAL. RESP. CALÚNIA. DOLO ES-
PECÍFICO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
INCURSÃO. INVIABILIDADE. NÃO CO-
NHECIMENTO. RECURSO NÃO CO-
NHECIDO. I. Indispensabilidade do dolo 
específico (animus caluniandi), ou seja, 
a vontade de atingir a honra do sujeito 
passivo, para a configuração do delito de 
calúnia. II. Se o Tribunal a quo afastou o 
crime de calúnia, sob o entendimento de 
que o réu não teve a intenção de ofender 
a honra do magistrado, pois se insurgia 
contra a procrastinação do andamento do 
feito prejudicial ao seu cliente, não pode 
esta Corte modificar tal entendimento sem 
incursão no mesmo contexto fático-proba-
tório, diante do óbice da Súmula 07 /STJ. 
III. Recurso não conhecido.2
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1. (STJ - REsp 711891 RS 2004/0179582-4 
– 5ª Turma, Rel. Gilson Dipp, DJ 23.10.06)

Ante todo o exposto, não resta dúvida de que o 
procedimento criminal atacado deve ser trancado 
em favor da paciente V.L.C.C.

Passando à análise da situação do paciente R.M.C.J, 
verifico a impossibilidade de responsabilização penal 
do mesmo por eventuais excessos praticados por sua 
advogada ao patrociná-lo em Juízo.

Registre-se, por oportuno, que não se irá sequer 
aprofundar a questão de o paciente R.M.C.J ter outor-
gado procuração na condição de representante legal 
da empresa RMC – COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, 
e não como pessoa física.

Pela simples leitura da queixa-crime ajuizada em 
desfavor do paciente R.M.J, verifica-se, sem a neces-
sidade de análise de fatos ou provas, que ao mesmo 
foram imputados os crimes de calúnia e difamação, 
única e exclusivamente, por conta de termos utilizados 
por sua advogada no pedido de providências formula-
do junto à Corregedoria Geral do Ministério Público.

Como se pode ver da petição de fls. 52/60, na qual 
teriam sido proferidas as palavras que configurariam 
os crimes de calúnia e difamação, o recorrente, além 
de não figurar como parte, não foi o responsável pela 
sua elaboração, tendo ela sido firmada pela advogada 
V.L.C.C, que detinha poderes para representar a empresa 
RMC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, consoante 
a procuração de fl. 51, o que revela a inviabilidade 
de se lhe atribuir a prática dos mencionados delitos 
contra a honra.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 
firmado no sentido de que a parte não responde por 
eventuais excessos de linguagem praticadas pelo seu 
advogado na condução da causa:

“eventual excesso praticado pelo advogado 
em juízo não pode ser atribuído à pessoa 
que o constituiu para a sua representação, 
sob pena de operar-se a vedada responsa-
bilização penal objetiva”
(RHC 31328/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, 
5T., DJe 12.3.2013)
Processual Penal. Habeas-corpus. Crime 
contra a honra. Advogado. Inviolabilidade 
profissional. CF, artigo 133. CP, artigo 142, 
I. Defesa criminal. Incidente de suspeição. 
Calúnia. Impropriedade.
(...)

- Os incidentes ocorridos em Juízo entre 
magistrados e advogados não podem ser 
imputados aos seus clientes e não tem reper-
cussão na lei penal, pois inexiste em nosso 
sistema responsabilidade penal objetiva.
- Habeas-corpus concedido. Ação penal 
trancada.
(HC 10.713/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, 
SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2000, DJ 
20/03/2000, p. 124)

PROCESSUAL PENAL. CALUNIA. CRIME 
CONTRA A HONRA. ADVOGADO. IMUNI-
DADE.
I - NÃO RESPONDE A PARTE PELOS 
EVENTUAIS EXCESSOS DE LINGUA-
GEM COMETIDOS PELO ADVOGADO 
NA CONDUÇÃO DA CAUSA.
II - O ADVOGADO E INVIOLAVEL, POR SUAS 
MANIFESTAÇÕES, QUANDO EXPRESSA 
OPINIÃO NA DISCUSSÃO DA CAUSA E 
NOS LIMITES DA LEI.
III - RECURSO PROVIDO PARA TRANCAR 
A AÇÃO PENAL QUE TRAMITE CONTRA 
OS PACIENTES.
(RHC 4.090/RO, Rel. Ministro PEDRO ACIOLI, 
SEXTA TURMA, julgado em 12/12/1994, DJ 
13/03/1995, p. 5316)

No mesmo sentido é o seguinte julgado do Su-
premo Tribunal Federal:

(...) CRIME CONTRA A HONRA - PEÇA 
APRESENTADA EM JUÍZO CÍVEL - PAR-
TE E REPRESENTANTE PROCESSUAL. 
A parte não responde por crime contra a 
honra consideradas peças caluniosas, di-
famatórias ou injuriosas apresentadas em 
juízo por advogado credenciado.
(HC 83228, Relator(a): Min. MARCO AURÉ-
LIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2005, 
DJ 11-11-2005 PP-00006 EMENT VOL-02213-
02 PP-00316)

Assim, não sendo possível imputar ao paciente a 
prática de eventuais crimes de calúnia e difamação 
em tese cometidos por sua advogada em pedido 
de providências formulado junto à Corregedoria 
Geral do Ministério Público, mister o trancamento 
da queixa-crime.

Ante o exposto, e em desacordo com o parecer 
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da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço da 
presente ordem de Habeas Corpus e a CONCEDO, 
para determinar o trancamento do procedimento 
criminal nº 0017513-66.2016.8.10.2016 (21278/2016), 
em trâmite junto à 5ª Vara Criminal da Comarca 
de São Luís/MA.

É como voto.

Sala das Sessões da Terceira Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São 
Luís, 03 de abril de 2017.

Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator
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SENTENÇA Nº 033/2017

D.M.D.C, ajuizou Ação de Adoção, em favor do 
menor G.H.S.S

Em síntese, a requerente alega que: 1) “O ado-
tando nasceu em 15.12.2001 e é filho do Sr. J.N.S e 
da Sra. E.S.V”; 2) “A requerente está com a guarda 
fato do adotando desde aos 07 (sete) meses de nasci-
do, dando-lhe toda a assistência material e afetiva, 
uma vez que os pais biológicos não o quiseram e o 
entregaram, voluntariamente, à requerente para que o 
criasse. Os pais do adotando anuíram expressamente 
com a adoção do filho por parte da postulante”; 3) 
“Vale ressaltar que a requerente é pessoa idônea, 
nada tendo que desabone a sua conduta” e 4) “exer-
ce atividade remunerada, tendo, portanto, meios de 
suprir as necessidades vitais do menor pela qual vem 
suprindo” (fl. 03).

Juntou documentos (fls. 07-16).
Estudo Social de caso realizado pelo Conselho 

Tutelar deste município (fl. 24), opinando pelo defe-
rimento da adoção.

Laudo Médico, atestando a capacidade da reque-
rente (fl. 13).

Termo de concordância do processo de adoção 
assinado pela genitora do menor (fl. 41).

Contestação apresentada pela genitora do menor, 
requerendo a improcedência do pedido (fls. 77-81).

Réplica à contestação (fls. 86-87).
Audiência de instrução e julgamento realizada, 

ocasião em que foram ouvidas as partes (exceto a 
mãe biológica, por não ter comparecido à audiência, 
apesar de devidamente intimada), duas testemunhas 
e o adotando. 

O Ministério Público emitiu parecer favorável ao 
pleito da requerente.

É o relatório. Decido.
I – DO EXAME DOS FATOS E DO ARCA-

BOUÇO PROBATÓRIO
A versão apresentada pela autora, na petição inicial, 

ficou amplamente comprovada nos autos, especialmente 
na audiência de instrução e julgamento, oportunidade 
em que, além da demandante, foram ouvidos o pai 
biológico, o adotando e duas testemunhas.

O pai biológico, na ocasião, afirmou que a autora 
cuida da criança desde quando este tinha três meses 
de idade e que a mãe biológica foi quem entregou a 
criança para a requerente.

A testemunha F.H.S, narrou que conhece a autora 
há mais de 15 (quinze) anos e que o adotando foi 
morar com a requerente quando tinha apenas cerca 
de seis meses de nascido. Acrescentou que a relação 
da requerente com o adotando sempre foi de mãe e 
filho, narrou também que quando o marido daquela 
era vivo, também tratava a criança como filho. Final-
mente, destacou não ter conhecimento de que a mãe 
biológica já visitou a criança ou mesmo sequer fez 
alguma ligação para esta ao longo de todos estes anos.

Ao ser ouvido, em juízo, o adotando narrou “que 
mora com a requerente desde os três meses de idade; 
qe vai completar 15 anos em dezembro de 2016; que 
é tratado como filho pela senhora D; Que chama a 
Senhora D de mãe”. Afirmou, ainda, em seu depoi-
mento, que quando o senhor F.C.N era vivo o chamava 
de padrinho, sendo que este o tratava como um filho. 

A ré, apesar de ter apresentado contestação, através 
da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, dizendo 
que “quando assinou o termo de concordância pensou 
estar concedendo a guarda provisória [e] (...) que 
nunca pensou em ceder a guarda definitiva de seu 
filho” e que impugna o documento de fl. 41, “por não 
possuir validade jurídica alguma, pois foi celebrado 
extrajudicialmente, sem qualquer homologação judi-
cial, sendo nula de pleno direito” (fl. 78).

A demandada, contudo, deixou de apresentar 
qualquer prova de que tenha mantido relacionamento 

SENTENÇA.ADOÇÃO



120

ESTUDOS JURÍDICOS:
temas, julgados e discussões

afetivo com o adotando, durante os dezesseis anos em 
que está sob os cuidados da requerente. Percebe-se, 
assim, que, na verdade, a ré, há mais de três lustros, 
abandonou o adolescente referido nos autos, aos cui-
dados da autora, e agora, alegando possuir condições 
de criá-lo, pretende que seja reconhecido o vínculo 
filial e assegurado o direito de educá-la, na cidade de 
Palmas/TO.

Ademais, o termo de concordância de fl. 41 serve 
como prova documental de manifestação de vontade 
da ré, especialmente por ter sido elaborado na cidade 
de Palmas/TO, onde esta reside atualmente, e possuir 
firma reconhecida perante o 2º Tabelionato de Notas 
da referida cidade. Deste modo, não merece acolhida a 
alegação da ré, no sentido de que o referido documento 
é destituído de qualquer valor probatório.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus 
artigos 39 e seguintes, disciplina o instituto da adoção.

Os requisitos básicos para realizá-la são: 1) não 
ser possível “a manutenção da criança ou adolescente 
na família natural ou extensa” (art. 39, §1º); 2) “o 
adotando deve contar com, no máximo, 18 (dezoito) 
anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda 
ou tutela dos adotantes” (art. 40); 3) “para adoção 
conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados 
civilmente ou mantenham união estável, comprovada 
a estabilidade da família” (art. 42, §2º); 4) “o ado-
tante há de ser pelo menos 16 (dezesseis) anos mais 
velho do que o adotando” (art. 42, §3º); 5) em regra, 
“a adoção depende do consentimento dos pais ou do 
representante legal do adotando” (art. 45, caput); 6) 
prévio estágio de convivência, podendo “ser dispen-
sado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda 
legal do adotante durante tempo suficiente para que 
seja possível avaliar a conveniência da constituição 
do vínculo” (art. 46, caput e §1º) e 7) integrarem, os 
adotantes, cadastros específicos de pessoas ou casais 
habilitados à adoção (art. 50), salvo nos casos das 
hipóteses previstas no art. 50, §13.

Por uma questão de didática, demonstrar-se-á que 
a demandante preenche todas as condições legalmente 
exigidas, fazendo-se referência a cada um dos itens 
expostos no parágrafo anterior, cruzando com as in-
formações constantes do relatório formulado acima e 
dos documentos carreados aos autos: 1) declarações 
constantes dos autos e ratificadas nesta audiência, por 
parte de um dos réus, no sentido de concordar com a 
adoção, por não ter interesse em criar o menor referido 

nos autos e termo de concordância, firmado pela mãe 
biológica, em 23/04/2015, com firma reconhecida, na 
cidade de Palmas/TO (fl. 41); 2) certidão constando 
o dia 15/12/2001 como a data de nascimento do ado-
tando (fl. 09); 3) declarações das testemunhas e da 
requerente, no sentido de que o adolescente está sob 
a guarda de fato desta desde os primeiros meses de 
vida; 4) documentos pessoais da requerente (fl. 07); 
5) a adotante já possui a guarda do menor desde o ano 
2002, portanto, há mais de 14 (quatorze) anos, sendo 
plenamente dispensável a exigência de prévio estágio 
de convivência sob o regime da guarda judicial e 7) 
pelo mesmo motivo, resta demonstrada a presença da 
exceção prevista no art. 50, §13, III, do ECA.

No tocante ao maior interesse do adolescente 
objeto dos autos, não há dúvidas de que este só pode 
ser resguardado por meio de sua permanência no lar 
em que reside desde os primeiros dias de vida. Enten-
dimento contrário pretenderia impor a transferência 
compulsória do adotando para cidade localizada a mais 
de 1.000km desta comarca – afastando-o do seu meio 
social de convivência (amigos, escola etc.) – e para 
passar a residir com uma pessoa que não vê há mais 
de 15 anos.

O deferimento da adoção, destarte, é medida que 
se impõe.

II – DA MULTIPARENTALIDADE.
No caso em apreço, contudo, há ainda uma par-

ticularidade especial: o adotando informou não ter 
deixado de conviver com o genitor biológico (a quem 
chama de “pai”), embora considerasse o marido da 
adotante também como seu pai (apesar de tratá-lo por 
“padrinho”).

Durante a audiência de instrução e julgamento, o 
adolescente, ao ser indagado pelo Juiz se tinha vontade 
de que em seu registro de nascimento passe a constar 
o nome de F.C.N e J.N.S como seus pais, respondeu 
afirmativamente. Por outro lado, destacou que não tem 
contato com a senhora E.S.V , não a considera como 
mãe, e não tem interesse na inclusão de seu nome, 
como genitora, em seu novo registro.

Percebe-se, assim, o típico fenômeno que vem 
ganhando cada vez mais notoriedade, na sociedade 
hodierna: multiparentalidade ou pluriparentalidade. 
A validação jurídica deste possibilita que uma pessoa 
tenha, legalmente, de maneira simultânea, vários pais 
e/ou várias mães, com produção de efeitos jurídicos 
relativamente a todos os atores desta cadeia de vin-
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culação parental.
É certo que não existe lei expressa acerca da 

matéria atualmente, contudo, partindo-se do princí-
pio da dignidade da pessoa humana – reconhecido 
constitucionalmente (art. 1º, III, da CF/1988) como 
fundamento da República Federativa do Brasil, não se 
pode negar ser ofensivo a este qualquer pretensão de 
limitar os laços de família apenas a um dos critérios 
de reconhecimento destes. É por este motivo, que as-
siste razão ao Promotor de Justiça do Rio Grande do 
Sul, BELMIRO PEDRO MARX WELTER, quando 
desenvolve a teoria tridimensional do direito de 
família, leciona:

A compreensão do ser humano não é efetivada 
somente pelo comportamento com o mundo das 
coisas (mundo genético), como até agora tem sido 
sustentado na cultura jurídica do mundo ocidental, 
mas também pelo modo de ser-em-família e em 
sociedade (mundo afetivo) e pelo próprio modo 
de relacionar consigo mesmo (mundo ontológi-
co). No século XXI é preciso reconhecer que a 
família não é formada como outrora, com a 
finalidade de procriação, mas, essencialmente, 
com a liberdade de constituição democrática, 
afastando-se conceitos prévios, principalmente 
religiosos, na medida em que a família é lingua-
gem, diálogo, conversação infinita e modos de 
ser-no-mundo-genético, de ser-no-mundo-(des)
afetivo e de ser-no-mundo-ontológico. (...) [Desse 
modo], as paternidades são iguais, não havendo 
prevalência de nenhuma delas.

(WELTER, Belmiro Pedro Marx. Teoria 
tridimensional do Direito de Família: reco-
nhecimento de todos os direitos das filiações 
genética e socioafetiva. Porto Alegre/RS: Livraria 
do Advogado, 2009. pp. 118-123. Destaquei.).

Seguindo esta mesma premissa, o Ministério 
Público Estadual do Rio Grande do Sul, emitiu parecer 
favorável ao reconhecimento da pluriparentalidade, 
nos autos da Apelação Cível nº 70065388175  

(...)
Pois bem, é certo que, com a adoção ocorre o 
desligamento dos vínculos entre o adotado e seus 
parentes consanguíneos, de maneira que os pais 
biológicos não podem mais ter contato com o 
adotando, nem exigir notícias ou qualquer tipo de 
regime de visitas, surgindo, assim, o parentesco 
civil entre ele e os adotantes e seus familiares. É 

o que estabelece o art. 41 do ECA: “A adoção 
atribui a condição de filho ao adotado, com os 
mesmos direito e deveres, inclusive sucessórios, 
desligando-se de qualquer vínculo com pais e 
parentes, salvo os impedimentos matrimoniais”.
Sucede que, não se pode ignorar que as normas 
relativas à adoção estão, hoje, dispostas no ECA 
e visam resguardar os princípios fundamentais da 
proteção integral e melhor interesse da criança/
adolescente.
Feita essa consideração, tem-se que o exame do 
presente caso exige razoabilidade e pondera-
ção, porquanto as partes são maiores, capazes 
e também envolve outros valores, relativos à 
personalidade do adotando, que dizem respeito 
ao seu nome e sua identidade. 
Neste contexto, a lei deve ser interpretada bus-
cando seu real sentido e alcance, observando a 
prerrogativa fundamental, atinente à dignidade 
da pessoa humana, não podendo o formalismo 
limitar os fatos da vida. (Destaquei.).

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, aliás, já 
manifestou a respeito de caso semelhante no Recurso 
Extraordinário nº 898060, conforme Ementa abaixo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 
GERAL RECONHECIDA. DIREITO CIVIL E 
CONSTITUCIONAL. CONFLITO ENTRE PA-
TERNIDADES SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. 
PARADIGMA DO CASAMENTO. SUPERAÇÃO 
PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. EIXO CENTRAL 
DO DIREITO DE FAMÍLIA: DESLOCAMENTO 
PARA O PLANO CONSTITUCIONAL. SOBRE-
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA (ART. 
1º, III, DA CRFB). SUPERAÇÃO DE ÓBICES 
LEGAIS AO PLENO DESENVOLVIMENTO 
DAS FAMÍLIAS. DIREITO À BUSCA DA FE-
LICIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
IMPLÍCITO. INDIVÍDUO COMO CENTRO 
DO ORDENAMENTO JURÍDICO-POLÍTI-
CO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS 
REALIDADES FAMILIARES A MODELOS 
PRÉ-CONCEBIDOS. ATIPICIDADE CONSTI-
TUCIONAL DO CONCEITO DE ENTIDADES 
FAMILIARES. UNIÃO ESTÁVEL (ART. 226, § 
3º, CRFB) E FAMÍLIA MONOPARENTAL (ART. 
226, § 4º, CRFB).VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO 
E HIERARQUIZAÇÃO ENTRE ESPÉCIES DE 
FILIAÇÃO (ART. 227, § 6º, CRFB). PAREN-
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TALIDADE PRESUNTIVA, BIOLÓGICA 
OU AFETIVA. NECESSIDADE DE TUTE-
LA JURÍDICA AMPLA. MULTIPLICIDADE 
DE VÍNCULOS PARENTAIS. RECONHECI-
MENTO CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. 
PLURIPARENTALIDADE. PRINCÍPIO DA 
PATERNIDADE RESPONSÁVEL (ART. 226, 
§ 7º, CRFB). RECURSO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE PARA 
APLICAÇÃO A CASOS SEMELHANTES.
(...)
16. Recurso Extraordinário a que se nega provi-
mento, fixando-se a seguinte tese jurídica para 
aplicação a casos semelhantes: “A paternidade 
socioafetiva, declarada ou não em registro pú-
blico, não impede o reconhecimento do vínculo 
de filiação concomitante baseado na origem 
biológica, com todas as suas consequências 
patrimoniais e extrapatrimoniais”. 
(STF, RE nº 898060 MC, rel. Ministro LUIZ 
FUX, DJe- 29.09.2016. Destaquei.). 

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, também já 
teve oportunidade de manifestar-se no mesmo sentido:

Trata-se de ação de reconhecimento de 
filiação paterna de paternidade cumulada 
com anulação de registro de nascimento 
e modificação da filiação paterna ajui-
zada por J.A.L., contra M.L.M., menor, 
representado por sua genitora I. L. S. 
B. e seu genitor e A.C.de M., para que 
lhe seja reconhecida a paternidade do 
menor, com as modificações necessária 
no registro do infante.
Por sentença, o juízo primevo julgou 
improcedentes os pedidos com base no 
art.269, I, do CPC/73.
O requerente interpôs recurso de ape-
lação o qual foi dado provimento ao 
apelo, tendo o acórdão apresentado a 
seguinte ementa:
Apelação Cível - Ação de reconhecimento 
de paternidade biológica - Paternidade 
socioafetiva já declarada em outra ação 
judicial - Multiparentalidade - Possibi-
lidade - Ausência injustificada da geni-
tora do menor em realizar o exame de 
DNA - Julgamento de improcedência 
do pedido autora, mas com pedido de 

exame genético não produzido - Cercea-
mento do direito de ação caracterizado 
– Sentença nula - Recurso conhecido 
e provido.
I - Não há prevalência entre os critérios 
de filiação (biológico e socioafetivo), pois 
não é porque se tem o pai socioafetivo 
que o vínculo biológico desaparece. 
Nesse sentido, é que a jurisprudência 
vem reconhecendo a aplicação da mul-
tiparentalidade. Precedentes do STJ e 
deste Tribunal;
II - Da mesma forma que toda criança 
tem direito personalíssimo, indisponível 
e imprescritível ao estado de filiação, 
podendo ser exercitado contra os pais 
e seus herdeiros (artigo 1.606 CC e 
artigo 27 do ECA), todo pai tem direi-
to ao reconhecimento genético de seu 
filho, como também o de contestar a 
paternidade do mesmo (artigo 1.601 
CC), sendo estes direitos inerentes a 
personalidade e afetos ao princípio da 
dignidade da pessoa;
III - Tendo o apelante direito persona-
líssimo à paternidade e pedido a rea-
lização do exame genético, prova esta 
cabal para aferir o vínculo biológico, 
o magistrado ao deixar de produzi-la 
e julgar improcedente o pleito autoral, 
cerceou o seu direito a ação, sendo nula 
a sentença, pois a paternidade socioa-
fetiva não veda a possibilidade de ser 
reconhecida à paternidade biológica, 
concomitantemente;
IV - Recurso conhecido e provido (e-STJ, 
fls. 167/168).
(STJ, AREsp 856955, rel. Min MOURA 
RIBEIRO, decisão monocrática, DJe. 
18.04.2016. Destaquei.).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE 
DO SUL também possui julgado, cuja ementa merece 
transcrição, devido à semelhança com o caso ora em 
julgamento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. 
PADRASTO E ENTEADO. PEDIDO DE RE-
CONHECIMENTO DA ADOÇÃO COM A 
MANUTENÇÃO DO PAI BIOLÓGICO. MUL-



ESTUDOS JURÍDICOS:
temas, julgados e discussões

123

TIPARENTALIDADE. Observada a hipótese da 
existência de dois vínculos paternos, caracte-
rizada está a possibilidade de reconhecimento 
da multiparentalidade. DERAM PROVIMENTO 
AO APELO. 
(TJRS, 8ª Câm. Cív., Apelação Cível Nº 
70065388175, rel. Des. ALZIR FELIPPE SCH-
MITZ, j. 17.09.2015. Destaquei.)

Oportuna, contudo, a advertência feita por CRISTIANO 
CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD:

É que seria possível ao filho socioafetivo 
buscar a determinação de sua filiação 
biológica, apenas, para fins sucessórios, 
reclamando a herança de seu genitor, 
muito embora não mantenha com ele 
qualquer vinculação, ou, sequer, aproxi-
mação. Ademais, poder-se-ia, com isso, 
fragilizar o vínculo sócioafetivo estabe-
lecido, permitindo uma busca inexorável 
do vínculo biológico. (...) Por isso, a 
decorrência de efeitos familiares (como 
herança, alimentos, sobrenome...) não 
pode estar atrelada a uma perspectiva 
biológica, mas efetivamente a vínculos 
paterno-filiais estabelecidos pela vida. 
Até porque a filiação não pode ser re-
duzida, tão-somente, ao desempenho de 
atividades sexuais. Com efeito, filiação 
é muito mais que isso.
(FARIAS, Cristiano Chaves e ROSEN-
VALD, Nelson. Curso de direito civil: 
Famílias. 5.ed. Salvador: JusPODIVM, 
2013. v.6, p. 700. Destaquei.).

No caso dos autos, porém, é evidente que o interesse 
manifestado pelo adotando, no sentido de conservar 
o registro de J.N.S, como seu pai, não tem qualquer 
objetivo econômico, por ter ficado evidenciado, in-
clusive, que este é cidadão de parcos recursos e que 
sobrevive da atividade da lavoura de subsistência. De 
outro lado, o forte vínculo afetivo estabelecido com 
F.C.N, marido (já falecido) da adotante, decorre do 
longo período de convivência juntos, durante o qual 
mantiveram relacionamento inerente ao de pai e filho.

Considerando, assim, a certeza das paternidades 
socioafetiva (F.C.N) e também da biológica (J.N.S), 
merece respeito a vontade do adolescente G.H.S.S, 
para que conste no registro civil o nome de ambos os 
pais, além do nome da autora (D.M.C), como genitora, 

no campo relativo à filiação, resguardando, destarte, 
o melhor interesse do menor de idade.

III – DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, em harmonia com o parecer 

ministerial, julgo procedente o pedido formulado 
na inicial e defiro a adoção do menor G.H.S.S em 
favor de D.M.D.C. 

O adotado passará a chamar-se G.H.S.S e em 
seu novo registro civil deverá constar, no campo 
referente à filiação, os nomes de DMDC (mãe) e de 
F.C.N e J.N.S, como pais (sem qualquer distinção 
quanto a estes, sendo vedado o uso de qualificações 
como pai biológico, pai adotivo e assemelhadas). 
Além disso, figurarão como avós maternos os nomes 
de C.S.C e F.D.C e como avós paternos A.P, E.C.P, 
J.A.S e J.M.N.S. Deverão ser excluídos do registro 
os nomes de E.S.V, A.S.V e B.G.S.

Sem custas.
Não pode ser fornecida certidão acerca do man-

dado que determinou a inscrição desta Sentença 
na Serventia Extrajudicial (art. 47, caput, ECA).

VIA DESTA SERVE COMO MANDADO DE 
AVERBAÇÃO do registro civil realizado sob o nº 
21.478, à fl. 96-v, do livro 21/A, do Cartório do 2º 
Ofício do Registro Civil desta Comarca.

Adotem-se as cautelas necessárias para assegurar 
o segredo de justiça, especialmente quanto à identifi-
cação das partes, motivo pelo qual, no momento da 
publicação da sentença, deverá ser feita a divulgação 
apenas do dispositivo e com referência somente 
ao número do processo, nomes dos advogados das 
partes e do Ministério Público.

Intime-se, pessoalmente, a ré, na pessoa do De-
fensor Público que lhe representou nos autos, através 
de carta precatória.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Arquive-se cópia desta sentença.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

baixa na distribuição.

Barão de Grajaú/MA, 13 de março de 2017.

1. David Mourão Guimarães de Morais 
Meneses

JUIZ DE DIREITO
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SENTENÇA.CONDENAÇÃO

Processo nº (…………) 

SENTENÇA CONDENATÓRIA 

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada 
ofertada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão 
contra J. S. F., pela prática do crime previsto no artigo 
121, §2º, II e IV do Código Penal Brasileiro, contra a 
vítima M. S., ambos criteriosamente individualizados 
nos respectivos autos. 

Praticados os atos de recebimento da peça de começo, 
citação, defesa, instrução e alegações derradeiras, o 
acusado foi pronunciado como incurso nas penas do 
artigo acima citado, restando preclusa a decisão de 
admissibilidade da denúncia. 

Instalada, nesta data, a sessão plenária de julgamento, 
houve inquirição das testemunhas arroladas pelas partes 
na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. 
Não houve qualificação e interrogatório do acusado 
devido a sua ausência, mesmo devidamente intimado 
por Oficial de Justiça. 

Em seguida, os órgãos do Ministério Público e 
da Defensoria Pública fizeram suas sustentações com 
réplica e tréplica. 

Ato seguinte, os membros do Conselho de Sentença, 
respondendo à série única de quesitos, por maioria de 
votos, afirmaram que no dia, local e horário descritos 
na denúncia a vítima M. S. sofreu os ferimentos 
descritos no laudo de exame cadavérico acostado às 
fls. 114 dos autos e que o autor dos disparos foi o réu 
J. S. F., confirmando a materialidade, a letalidade e 
a autoria, negando em seguida o quesito absolutório 
e confirmando as qualificadoras de motivo fútil e de 
recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 

Diante da decisão do Conselho de Sentença, declaro 
o réu J. S. F., qualificado nos autos, condenado nas 
penas aflitivas do artigo 121, §2º, II e IV do Código 

Penal Brasileiro. 
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
 (Sistema Trifásico de Nelson Hungria): 

A) Culpabilidade: 
A culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, 

segundo Guilherme de Sousa Nucci, Editora Revista 
dos Tribunais, 13.ª edição – Código Penal Comentado, 
fls. 426, deve ser avaliada em seu caráter lato sensu, 
ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do 
fato merecem. 

A culpabilidade, é entendida, no sentido moderno 
da teoria geral do delito, como reprovabilidade, 
censurabilidade ao agente, porque podendo agir de 
modo diverso não o fez. Logo, não existe dolo intenso, 
o que existe é culpabilidade intensa, média, reduzida 
ou mensurada intermediariamente. 

No caso em debate, a culpabilidade foi intensa, pois 
resta comprovado por meio de provas testemunhais e 
extraído de seu próprio interrogatório, que o crime foi 
praticado com requintes de crueldade, apresentando o réu, 
desprezo para com a pessoa da vítima, seu semelhante, 
cuja conduta se revela bastante reprovável pela sociedade. 
Além do mais, resta cristalino nos autos que à época 
do fato o réu era uma pessoa com capacidade, tendo 
pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta e sabia 
que tinha o dever de se comportar de modo diferente. 

B) Antecedentes: 
Nesta circunstância judicial, deve ser levado em 

consideração somente fatos anteriores à prática do crime 
em julgamento, cuja condenação já se encontre transitada 
em julgado e não caracterize reincidência, conforme 
dispõe a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, 
verbis “É vedada a utilização de inquéritos policiais 
e ações penais em curso para agravar a pena base”. 
No contexto dos autos, por inexistir sentença penal 
condenatória com trânsito em julgado, tal circunstância 
milita em favor do réu. 
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C) Conduta Social: 
Por conduta social, devemos entender o 

comportamento do agente perante a sociedade. Segundo 
Rogério Greco, Código Penal Comentado, 7ª ed., Rio 
de Janeiro, 2013, reprisando entendimento do STJ “a 
conduta social para fins de dosimetria da pena deve 
ser sopesada em relação à sua situação nos diversos 
papéis desempenhados junto à comunidade, tais 
como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 
familiar, não se confundindo com os antecedentes 
criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais 
do condenado”. (STJ, HC 107795/RS, Rel. Min. Og 
Fernandes, 6.ª T., DJe 2/3/2009). 

As testemunhas ouvidas em plenário não prestaram 
o compromisso de dizer a verdade por serem irmãos 
da vítima (de sangue e criação), e foram unânimes em 
afirmar que não conheciam nem sabiam nada sobre 
a vida do réu perante a comunidade. Ademais, nos 
autos não existem outros elementos a nortear a aferição 
dessa circunstância judicial e, por essas razões, deixo 
de valorá-la. 

D) Personalidade: 
Conforme destacou Ney Moura Teles, “a personalidade 

não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras 
ciências – da psicologia, psiquiatria, antropologia – e 
deve ser entendida como um complexo de características 
individuais próprias, adquiridas, que determinam ou 
influenciam o comportamento do sujeito” Rogério Greco, 
Código Penal Comentado, 7. ª ed., Rio de Janeiro, 2013. 

Noutro norte, de acordo com entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça “Quanto à personalidade, 
devem ser lembradas as qualidades morais do agente, a 
sua boa ou má índole, o sentido moral do criminoso, bem 
como sua agressividade e o antagonismo em relação à 
ordem social e seu temperamento, também não devendo 
ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo 
de sua vida e consideradas em seu favor uma vida 
miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais 
que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 
da sua personalidade. (STJ, HC 107795/RS, Rel. Min. 
Og Fernandes, 6.ª T., DJe 2/3/2009). 

Ainda, de acordo com o STJ, “A personalidade, 
negativamente valorada, deve ser entendida como a 
agressividade, a insensibilidade acentuada, a maldade, 
a ambição, a desonestidade e perversidade demonstrada 
e utilizada pelo criminoso na consecução do delito(STJ, 

HC 50331/PB, Relª Minª. Laurita Vaz, 5.ª T., DJ6/8/2007, 
p.550). 

De todo contexto probatório, não nos deparamos 
com nenhum laudo psicossocial firmado por profissional 
habilitado, do qual pudesse emergir os elementos 
balizadores da personalidade tanto no entendimento 
da doutrina quanto da jurisprudência, nem tão pouco  
foram trazidos outros elementos, dos quais se pudesse 
extrair minimamente algo sobre seu temperamento, 
maldade, ambição, desonestidade e perversidade. Deixo, 
portanto, de valorá-la. 

E) Motivos do Crime: 
Devo esclarecer que os motivos do crime constituem 

razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente 
à prática do ilícito. Traduz-se na origem propulsora da 
vontade criminosa e, de acordo com a motivação que 
levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem 
mais ou bem menos reprovável. É o porque da ação 
delituosa. Todo crime possui um motivo. 

Nestes autos, restou comprovado pelos depoimentos 
em plenário que o réu praticou o crime motivado por 
vingança, pois tempos atrás foi perseguido por policiais 
após praticar crime contra o patrimônio e se escondeu 
no quintal da casa da vítima, tendo esta indicado aos 
agentes o local onde se encontrava, o que resultou em 
sua prisão imediatamente. Por isso, naquele momento 
ameaçou a vítima de morte, confirmando o seu intento 
quando a encontrou no ensaio do boi do Miritiua, 
no bairro do mesmo nome. Deixo de valorá-la por 
constituir circunstância qualificadora do crime e em 
face da proibição do “bis in idem”. 

F) Circunstância do Crime: 
Aqui a valoração, segundo Alberto Silva Franco, 

inclui-se o lugar do crime, o tempo de sua duração, 
o relacionamento existente entre o autor e vítima, a 
atitude assumida pelo réu no decorrer da realização 
do fato criminoso. Os “módus operandis” do agente 
para o cometimento do crime 

O réu praticou o crime quando a vítima estava 
assistindo ao ensaio do Boi de Miritiua com seus três 
irmãos (de sangue e criação), estava em pé quando 
inesperadamente recebeu o primeiro tiro pela frente, 
vindo a cair sobre o chão, ocasião em que ainda efetuou 
vários disparos, levando a vítima a óbito. O local estava 
claro devido a sua boa iluminação; o crime foi praticado 
pela madrugada e em meio a várias pessoas que correram 
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risco de serem atingidas. 

G) Consequências do Crime: 
As consequências a serem valoradas para fins 

de exasperação da pena base são as extrapenais. Que 
revela uma proporção tal que extrapole o mero resultado 
decorrente da prática da infração penal, aquelas fora 
no núcleo normal do tipo. 

No presente caso foram graves, pois a vítima 
trabalhava como vigilante e o seu salário ajudava no 
sustento da família. Além disso, deixou sua namorada 
grávida, vindo o seu filho a nascer após a sua morte, não 
tendo o direito de conhecê-lo e ajudá-lo na criação e 
orientação, resultando como consequência um sofrimento 
maior para a criança, além do mais a mãe do menor 
ganha apenas um salário mínimo como empregada 
doméstica. 

H) Comportamento da Vítima: 
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, apenas se admite a valoração da mencionada 
circunstância em benefício do agente, devendo ser 
considerada NEUTRA na hipótese contrária, ou seja 
de não interferência do ofendido no cometimento do 
crime. 

No caso, devido a presente circunstância judicial 
não beneficiar o réu, a considero Neutra, sem qualquer 
interferência na aplicação da pena base. 

Passo à decisão. 
Considerando as circunstâncias judiciais que militam 

em desfavor do réu: culpabilidade, circunstâncias e 
consequências do crime, fixo a pena base em 14 (quatorze) 
anos de reclusão. 

Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes. 
Em face da presença da circunstância agravante 

do art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, 
referente a qualificadora de recurso que impossibilitou 
a defesa da vítima, que deixou de ser considerada na 
fixação da pena base, agravo a pena em 2 (dois) anos de 
reclusão para fixá-la em 16 (dezesseis) anos de reclusão. 

Não há causas de diminuição ou de aumento de 

pena, nem outras  a serem consideradas, motivo pelo qual 
a torno definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão. 

DO REGIME PRISIONAL: A pena deverá ser 
cumprida inicialmente em regime fechado, no Sistema 
Prisional de Pedrinhas, deste Estado. 

DETRAÇÃO PENAL: Tendo em vista que o 
réu permaneceu preso por este processo por exatos 5 
(cinco) meses e 27(vinte e sete) dias, restam  exatos 15 
(quinze) anos, 6(seis) meses e 03(três) dias de reclusão 
a serem cumpridos. 

Tendo em vista que o réu vem respondendo ao 
processo em liberdade e que sua ausência nesta sessão 
não pode ser considerada em seu desfavor, haja vista 
se tratar de uma Garantia de Direito Constitucional 
Fundamental, concedo-lhe o direito de recorrer em 
liberdade. 

Transitada em Julgado a presente decisão, lance-se 
o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado 
de prisão e, quando preso, expeça-se a guia definitiva 
de recolhimento, encaminhando-a à Primeira Vara de 
Execuções Penais desta comarca. 

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, 
encaminhando-lhe cópias para os fins previstos no Código 
Eleitoral e na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, artigo 15, III 

Dou esta decisão por publicada em plenário e dela 
notificados o Ministério Público e a Defensoria Pública 
e Intimados os familiares da vítima presentes à sessão 
de julgamento. 

Intime-se o acusado do inteiro teor da presente 
sentença por Oficial de Justiça e, não sendo encontrado, 
por meio de edital com prazo de 90(noventa) dias.

Salão das Sessões do Tribunal do Júri Popular 
da Primeira Vara da cidade de São Luís, Estado do 
Maranhão, aos trinta e um dias do mês de março do 
ano de dois mil e dezessete. 

Após, registre-se. 
Juiz OSMAR GOMES dos Santos 

Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri 
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SENTENÇA.CONDENAÇÃO

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  14006-30.1998.8.10.0001 
(14006/1998)

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública proposta por 
Ministério Público do Estado do Maranhão em desfavor 
de Cervejaria Astra S/A sucedida pela AMBEV S.A..

O MPE argumenta que “em março de 1996, os 
moradores do Distrito Inhaúma sentiram-se incomodados 
em virtude do indevido lançamento dos resíduos sólidos 
oriundos da atividade da suplicada. O forte odor causado 
trouxe graves incômodos à população daquele distrito 
rural, o que veio a agravar-se quando, após chuvas 
os resíduos teriam transbordados e atingido uma área 
maior.” - fl. 04.

Diante do fato acima descrito, o 
MPE formula os seguintes pedidos em desfavor da 
parte ré, nestes termos: 

1. “O pagamento de indenização a ser 
quantificada por perícia, pertinente aos 
danos causados ao solo, aos recursos 
hídricos e demais corpos d’água 
superficiais e subterrâneos fixada 
judicialmente segundo os critérios do 
art. 14 da Lei n] 6.938/81 a ser revertida 
para o Fundo Especial do Meio Ambiente 
de que tarata a lei estadual nº 5.405/92 
nos termos do art. 13 da lei nº 7.347/85; 

2. Ainda em caráter indenizatório, a 
obrigação de comprovar judicialmente 
através de perícia qualificada a efetiva 
reversão do quadro de degradação 
causado, devendo para tanto trazer a 

juízo exames realizados tanto no solo, 
quanto nas águas superficiais próximas 
e principalmente nas águas subterrâneas 
diretamente envolvidas com o local do 
indevido descarte de resíduos;

3. Obrigação de fazer consistente em 
efetuar a biorremediação do local e 
sua recuperação definitiva e completa 
conforme sugerido em laudo pericial 
e determinado judicialmente, sob pena 
de lhe ser cominada multa diária de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) por dia de 
atraso contados a partir do trânsito em 
julgado da decisão independentemente 
da realização dos trabalhos por terceiros 
às custas da suplicada, ex vi dos art. 
632, 633 e 634 do Código de Processo 
Civil, multa essa revertida para o Fundo 
Especial do Meio Ambiente;

4. Obrigação de fazer consistente na 
apresentação de plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos que comprove a 
destinação final adequada dos seus 
resíduos industriais; devendo apresentá-lo 
à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos ou Órgão que a 
venha a substituir, sob pena da cominação 
de multa diária nos mesmos moldes do 
pedido anterior, salvo quanto à realização 
por terceiros. 

Petição inicial instruída com o inquérito civil nº 
14/97 (fls. 15/315).

A ré formula em sua defesa, em síntese, os seguintes 
argumentos (fls. 322-344): 

“(…) a promovida (ré) desde a fase do 
inquérito já demonstrara a inocorrência 
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de dano ambiental; provou às escancaras 
que aquela isolada conduta de descarte 
nenhum mal causou ao ambiente, 
havendo inclusive o órgão ambiental 
constatado in loco a integral salubridade 
da região. Quanto ao compromisso 
de não mais assim proceder, de igual 
forma, a promovida se dispôs a assumi-lo 
expressamente, conforme ofício antes 
referido. 
Agora só restou a pretensão do MP à 
condenação de uma quantia destinada 
ao Fundo Especial do Meio Ambiente. A 
Lei Estadual do Maranhão nº 5.405/92, 
em seu art. 44, IX, prevê a constituição 
daquele fundo, entre outros casos, 
pelo produto decorrente de acordos, 
convênios, contratos e consórcios. Desta 
forma, se assim aprouvesse ao órgão 
ministerial, poderia muito bem consignar 
no aludido “termo de compromisso” 
a obrigação da empresa em recolher 
determinada quantia para o “FEMA”, 
desnecessitando, repita-se, de recurso 
ao Poder Judiciário. Aliás, usando dessa 
faculdade, o IBAMA determinou à época 
a instalação de uma horta comunitária 
no Distrito de Inhaúma, como sanção 
compensatória pelo odor causado pelos 
resíduos, o que prontamente foi atendido 
pela empresa-promovida.” fls. 334. 

Audiência de instrução e julgamento realizada 
em 04.07.2016 – cf. fls. 790-796.

O MPE e o Estado do Maranhão apresentaram 
alegações finais – cf. fls. 800-808 e fls. 810-823.

Era o que cabia relatar. 

2. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

De início, cabe rejeitar a aplicação de pena de 
confissão à Cervejaria Astra S/A (AMBEV S.A.). 

Com efeito, embora esteja correto o entendimento 
exposto pelo MPE em audiência acerca da necessidade 
do preposto da parte possuir poderes especiais para depor 
e confessar (CC art. 661, § 1º c/c art. 343, CPC/1973) 
para fins de prestar depoimento pessoal, constato que 
no mandato de intimação (fl. 603) não constou tal 
exigência e a advertência “sob pena de confissão”.

Em suma, conforme ensinamento de Nelson Nery 

e Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery “É 
pressuposto para a aplicação da pena de confesso 
que a parte seja previamente intimada para prestar 
depoimento pessoal e advertida do risco de aplicação 
da pena. É do mandado de intimação que deve constar 
que “se presumirão confessados os fatos contra ela 
alegados, caso não compareça ou, comparecendo, se 
recuse a depor”1. 

Passa-se a análise do mérito da demanda.

Nos termos do art. 225 da Constituição Federal, 
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações”. 

Por seu turno, a Lei nº 6.948/81, em seu art. 3º, III, 
dispõe que para os fins previsto na Política Nacional do 
Meio Ambiente, entende-se por: “poluição, a degradação 
da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, 
a segurança e o bem-estar da população; b) criem 
condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as 
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com 
os padrões ambientais estabelecidos;”(grifo nosso).

Na hipótese dos autos, é incontroverso que houve 
“acondicionamento de resíduo industrial (levedura 
de cerveja) em local não autorizado pelo Órgãos de 
Meio Ambiente, causando poluição do ar e do solo,” 
(fl. 351). Igualmente isenta de dúvidas é a assertiva 
de que a poluição é decorrente da atividade do réu.

Portanto, aplicável à espécie o art. 14, §1º, da Lei 
nº 6.948/81, o qual impõe ao poluidor a obrigação de, 
independentemente da existência de culpa, indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividade.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça 
afirmou que “para o fim de apuração do nexo de 
causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem 
faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa 

1 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andra-
de. 12 ed. rev. ampl. e atual. até 13 de julho de 2012. - 
São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012. 
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fazer, quem não se importa que façam, quem financia 
para que façam, e quem se beneficia quando outros 
fazem.” (REsp 650.728/SC, Rel. Ministro Antonio 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/12/2009).

Em que pese o até aqui delineado, quanto aos pedidos 
2 e 3 formulados pelo MPE, consistentes na recuperação 
dos danos causados ao solo, aos recursos hídricos e 
demais corpos d’água superficiais e subterrâneos e 
na biorremediação do local, tenho que não devem ter 
acolhida face à recuperação da área degradada, tanto 
pelas ações da parte ré logo após o incidente, quanto 
pela recuperação natural resultante do transcurso de 
quase 20 (vinte) anos.

Com efeito, conforme declarado pela testemunha 
Antonio Moyses da Silva Neto (19:00 e 22:24), os efeitos 
causados foram reduzidos e consistiram basicamente 
na emanação de gazes com odor mal cheiroso.

Entretanto, a recuperação natural da área não 
exime de responsabilidade o degradador do meio 
ambiente (REsp n. 904.324/RS, 2ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, 
DJe 27/5/2009), o qual deve indenizar a coletividade 
pelos danos causados. 

A esse respeito, interessante elencar julgamentos 
proferidos pelo Tribunal Regional Federal 2ª Região 
e pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementados: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE 
CUMULAÇÃO. RECUPERAÇÃO DA 
ÁREA DEGRADADA E COMPENSAÇÃO 
PELOS DANOS AMBIENTAIS. 
PRIMAZIA DA RECUPERAÇÃO. 
ASPECTOS PATRIMONIAIS E 
EXTRAPATRIMONIAIS DO DANO 
AMBIENTAL. PRINCÍPIO DO 
POLUIDOR-PAGADOR E REPARAÇÃO 
INTEGRAL. 1 - Cinge-se a controvérsia 
à possibilidade de cumulação de 
condenação à reparação da área 
degradada e à compensação dos danos 
ambientais. 2 - A recuperação ambiental é 
medida que melhor atende à conservação 
do equilíbrio ecológico, teleologia das 
normas ambientais, razão porque deve 
ser buscada, em primazia. 3 - A par 
disso, deve-se ter em conta que o dano 

ambiental apresenta múltiplas facetas. 
Além dos danos patrimoniais, há que 
se considerar os extrapatrimoniais. Em 
verdade, todos os efeitos provenientes 
da atividade lesiva devem ser objeto de 
reparação, pelo que à recuperação do 
ambiente degradado deve se somar a 
compensação dos danos ambientais, cuja 
importância, para além da reparação dos 
danos extrapatrimoniais, é verificada em 
sua finalidade pedagógica e preventiva. 4 
- A reparação almejada deve ser integral, 
deve compreender todos os aspectos 
do dano ambiental, entendimento este 
que melhor se alinha ao princípio do 
poluidor-pagador, a partir do qual se 
tem que o responsável pela degradação 
deve internalizar todos os custos com 
a prevenção e a reparação dos danos 
ambientais. 5 - Os pedidos de condenação 
em obrigações de fazer e de indenização 
podem ser cumulados, sendo diverso 
o fundamento para cada um deles. O 
pedido de obrigação de fazer cuida da 
reparação in natura do dano ecológico 
puro e a indenização visa a ressarcir os 
danos extrapatrimoniais. 6 - É possível 
a cumulação do dever de reparar com 
o dever de indenizar, sendo que este 
último não se coloca, no caso concreto, 
como solução substitutiva à reparação, 
o que somente se admitiria na hipótese 
de impossibilidade de reconstituição 
do bem ambiental, mas sim como 
complemento à reparação necessária, 
a fim de que essa alcance as diversas 
faces do dano ambiental. 7 - Apelação 
provida. (TRF-2 - AC: 200251130004929  
, Relator: Desembargador Federal Aluisio 
Gonçalves de Castro Mendes, Data de 
Julgamento: 30/04/2013, QUINTA 
TURMA ESPECIALIZADA, Data de 
Publicação: 10/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE 
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PEDIDOS. DEVER DE RECUPERAR A 
ÁREA DEGRADADA E OBRIGAÇÃO DE 
INDENIZAR. 1. É firme o entendimento 
de que é cabível a cumulação de pedido 
de condenação em dinheiro e obrigação 
de fazer em sede de ação civil pública. 
Precedentes. 2. “A exegese do art. 3º da 
Lei 7.347/85 (‘A ação civil poderá ter 
por objeto a condenação em dinheiro 
ou o cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer’), a conjunção ‘ou’ 
deve ser considerada com o sentido de 
adição (permitindo, com a cumulação 
dos pedidos, a tutela integral do meio 
ambiente) e não o de alternativa excludente 
(o que tornaria a ação civil pública 
instrumento inadequado a seus fins).” 
(REsp nº 625.249/PR, Relator Ministro 
Luiz Fux, in DJ 31/8/2006). 3. Agravo 
regimental improvido. (STJ - AgRg no 
REsp: 1170532 MG 2009/0237681-4, 
Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, 
Data de Julgamento: 24/08/2010, T1 - 
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 06/10/2010)

Convém registrar não ser adequado deixar somente 
para fase de execução de sentença a estipulação do valor 
devido pelos danos extrapatrimoniais, embora exista 
pedido expresso nesse sentido. Assim, considerando 
os prejuízos causados à comunidade, fixo o valor de 
500.000,00 (quinhentos  mil reais) a ser pago a esse 
título.

Por fim, com alicerce no princípio da prevenção, 
necessário o acolhimento do pleito do MPE consistente em 
compelir a ré à apresentação de plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos que comprove a destinação final 
adequada dos seus resíduos industriais. 

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, ACOLHO parcialmente os 
pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, 
com arrimo no que preceitua o artigo 487, I, do Código 
de Processo Civil, e, por conseguinte, CONDENO 
Cervejaria Astra S/A sucedida pela AMBEV S.A.:

1. Na obrigação de indenizar os 
danos ambientais extrapatrimoniais 
causados, no valor equivalente a R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) a 
ser destinado ao Fundo Estadual de 
Defesa dos Direitos Difusos.
2. Na obrigação de fazer consistente na 
apresentação de plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos que comprove a 
destinação final adequada dos seus 
resíduos industriais, devendo apresentá-
lo à Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, 
no prazo de 180 dias, sob pena de 
incidência de multa diária no valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 
termos do art. 11 da Lei n.º 7.347/85.

Sem condenação em honorários advocatícios, 
tendo em vista a procedência da ação proposta pelo 
Ministério Público.

Condeno o réu ao pagamento das custas 
processuais.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-
SE.

São Luís, 18 de outubro de 2016.

Juiz DOUGLAS DE MELO MARTINS
Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
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Processo n.º 76-61.2013.8.10.0051 –  1ª Vara

SENTENÇA

1. RELATÓRIO:

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM 
PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta 
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, 
por intermédio da Promotora de Justiça Lana 
Cristina Barros Pessoa em desfavor do ESTADO 
DO MARANHÃO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, ambos qualificados nos 
autos, nos moldes da petição de fls. 02/06.

Alega o autor que, no dia 03 de novembro de 2010, 
instaurou o procedimento administrativo nº 03/2010, 
com o fim de verificar se os edifícios e logradouros 
públicos dos municípios e do Estado, localizados no 
âmbito da Comarca de Pedreiras, já se encontravam 
adaptados para receber pessoas com deficiência e com 
mobilidade reduzida em conformidade com a NBR 
9050-ABNT.

Ressalta que o objeto dos presentes autos se refere 
apenas ao prédio do Fórum da Comarca de Pedreiras. 
Relata que mesmo após o transcurso de mais de 02(dois) 
anos, ainda não logrou êxito na efetivação do direito à 
acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida.

Assevera que, durante a instrução do referido 
procedimento, solicitou que a Diretoria do Fórum de 
Pedreiras adaptasse o edifício para receber pessoas co 
deficiência e apesar das reformas realizadas nos anos de 
2011 e 2012 não foi efetivado o direito aos portadores 
deficiência e com mobilidade reduzida, apesar de ter, 
inclusive, sido encaminhada recomendação à Diretoria do 
Fórum para que providenciasse a adaptação necessária.

AÇÃO CIVÍL PÚBLICA.MOBILIDADE 
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Menciona que, ante a inércia e o silêncio gerados pela 
posição inflexível do Poder Judiciário, e conseqüentemente 
do Estado do Maranhão, as pessoas com deficiência 
vem sofrendo sérias restrições que representam um 
risco de danos irreparáveis ao exercício do direito 
de cidadania.

Assevera ainda que os servidores da Promotoria 
de Justiça diligenciaram e vistoriaram o Fórum, 
constatando que não existe rampa de acesso ou elevador 
de forma a acessibilizar as pessoas a chegarem às 
salas de audiência e secretarias judiciais que ficam 
em pavimento superior, nos quais estão instaladas a 
Primeira, Segunda e Terceiras Varas, pois apenas o 
Juizado Especial fica situado no pavimento inferior.

Aduz que restou contatado que não existe nenhum 
banheiro adaptado aos portadores de necessidades 
especiais ou com mobilidade reduzida.

Ao final requereu a) sejam os suplicados citados; b) 
seja julgado procedente o pedido pra condenar  Estado 
do Maranhão e o Tribunal de Justiça para no prazo não 
superior a cento e oitenta dias, tornarem acessível a 
edificação do Fórum da Comarca de Pedreiras, inclusive 
os sanitários, de acordo com as especificações da NBR 
ABNT 9050, em cumprimento ao disposto no artigo 
19§1º do Decreto Federal nº 5296/2004, sob pena de 
multa diária pelo descumprimento, a incidir a partir 
do primeiro dia subseqüente ao ultimo dia do prazo 
fixado no valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais); e c) seja deferido o pedido de prioridade na 
tramitação do processo, em conformidade com o artigo 
1.211-A do CPC.

Instruiu a petição inicial com os documentos de 
fls. 07/114.

Determinada a citação do Estado do Maranhão, por 
Carta Precatória, este apresentou petição solicitando 
vista dos autos às fls. 121/122 (25.09.2013), sendo 
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declarada sua citação, conforme despacho de fls. 124, 
determinando a remessa dos autos à Procuradoria Geral 
do Estado, iniciando-se a contagem do prazo a partir 
do recebimento naquela Procuradoria.

Os autos foram remetidos em 08.10.2013 (fls. 
125), e decorreu o prazo sem manifestação, consoante 
certidão de fls. 128.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO: 
2.1 DO JULGAMENTO ANTECIPADO E REVELIA

Destaca-se, ab initio, que a matéria debatida 
no bojo dos autos apresenta caráter unicamente de 
direito, estando contidos no caderno processual todos 
os elementos probatórios aptos a ensejar o julgamento 
seguro da demanda, razão pela qual, considerando 
a desnecessidade de realização de quaisquer outros 
atos de instrução (v.g audiência), passo ao julgamento 
antecipado da lide, na forma preconizada no art. 330, 
inciso I, do Código de Processo Civil.

Aliás, a própria jurisprudência pátria é uníssona no 
sentido de que, em casos deste jaez, deve a causa ser 
decidida de plano pelo magistrado, sem uma dilação 
probatória. Nesse sentido, eis o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, litteris: 

Presentes as condições que ensejam o julgamento 
antecipado da causa é dever do juiz, e não mera 
faculdade, assim proceder. (STJ – Resp 2.832. 
RJ. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo).

Ainda, é interessante afirmar que o julgamento 
antecipado da lide, quando satisfeitos os requisitos 
legais, não constitui constrangimento ou cerceamento 
de defesa. 

Registro, por oportuno, que embora o demandado 
tenha sido devidamente citado, com remessa dos autosà 
PGE/MA1, não apresentou contestação no prazo legal, 
caracterizando o instituto da revelia.

Porém, deixo de aplicar o efeito da presunção de 
veracidade dos fatos, na forma do art. 320, inciso II, 
do CPC, passando a julgar o feito com base no acervo 
probatório já apresentado nos autos, especialmente os 
fatos relatórios circunstanciados colhidos no procedimento 
administrativo instaurado pelo Ministério Público.

Ademais, é fato público e notório que o Fórum 
desta Comarca é desprovido de equipamentos ou 
dispositivos de engenharia que viabilizem acessibilidade 
aos deficientes e pessoas com mobilidade reduzida para 
o segundo pavimento, no qual estão concentradas 75% 

das unidades jurisdicionais desta Comarca (Primeira, 
Segunda e Terceiras Varas), pois apenas o Juizado 
Especial está situado no primeiro andar.

2.2. DA EXCLUSÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO MARANHÃO DO PÓLO PASSIVO

Preliminarmente, impende ressaltar que a presente 
ação não poderia ser ajuizada contra o Tribunal de 
Justiça Estadual do Maranhão - órgão destituído 
de personalidade jurídica -, mas, somente contra o 
Estado do Maranhão, entidade política e detentora de 
personalidade jurídica própria.

Cabe ressaltar que, apesar do Poder Judiciário possuir 
autonomia administrativa e financeira, competindo sua 
representação ao Presidente do Tribunal de Justiça, 
importante reprisar que é órgão destituído de personalidade 
jurídica e em função disso não pode figurar em qualquer 
dos pólos em uma relação processual.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE 
CUSTAS PROCESSUAIS CONTRA 
O ESTADO PROPOSTA DE OFÍCIO 
POR JUIZ DE DIREITO. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA 
PRÓPRIA ALUSIVA AO 
PODER JUDICIÁRIO. CUSTAS 
PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO 
ENTE PÚBLICO DO PAGAMENTO 
DAS CUSTAS PROCESSUAIS, 
EMOLUMENTOS E DESPESAS 
RELATIVAS A CONDUÇÕES DE 
OFICIAIS DE JUSTIÇA. 1. Em 
que pese o Poder Judiciário possua 
autonomia administrativa e financeira, 
competindo sua representação ao 
Presidente do Tribunal de Justiça, 
é órgão destituído de personalidade 
jurídica e em função disso não pode 
figurar em qualquer dos pólos em 
uma relação processual, tampouco 
o Juiz de Direito representa o Poder 
Judiciário para propor execução de 
custas de ofício. 2. Esta Câmara possui 
entendimento firmado no sentido de que 
as Pessoas Jurídicas de Direito Público 
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estão isentas das custas processuais e 
emolumentos, devendo arcar com as 
despesas processuais previstas no artigo 
6º, C, da Lei 8.121/85, com exceção 
das despesas relativas a conduções de 
Oficiais de Justiça. PROVERAM O 
RECURSO DE APELAÇÃO PARA 
EXTINGUIR A EXECUÇÃO. (Apelação 
Cível Nº 70040653388, Vigésima Segunda 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 
Julgado em 28/08/2014) (TJ-RS - AC: 
70040653388 RS , Relator: Adriana 
da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 
28/08/2014, Vigésima Segunda Câmara 
Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 17/09/2014)(sem grifos 
no original)

Destarte, determino a exclusão do segundo 
requerido – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, passando o feito a tramitar tão 
somente em face do ESTADO DO MARANHÃO.

2.3 DO MÉRITO PROPRIAMENTE  DITO

Da análise dos autos, observa-se que deve ser 
julgada procedente a pretensão do Ministério Público, 
pelas razões e fundamentos expostos a seguir.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne 
da questão diz respeito ao direito de acessibilidade 
de pessoas com deficiência conforme delineado na 
exordial.

Cabe ressaltar que , a introdução da política pública 
de acessibilidade ocorreu com a vigência da Constituição 
Federal de 2008, que no capítulo referente à Família, 
Criança, Adolescente e Idoso estabeleceu:

Artigo 227 - § 2º - A lei disporá sobre normas 
de construção dos logradouros e dos edifícios 
de uso público e de fabricação de veículos de 
transporte coletivo, a fim de garantir acesso 
adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

Nas Disposições Constitucionais Gerais, 
complementou a citada norma acrescentando:

Art. 244 - A lei disporá sobre a adaptação dos 
logradouros, dos edifícios de uso público e 
dos veículos de transporte coletivo atualmente 
existentes, a fim de garantir acesso adequado às 
pessoas portadoras de deficiência, conforme o 

disposto no artigo 227, § 2º.
Pela norma constitucional, constata-se que o 

legislador constituinte estabeleceu a necessidade de 
lei para regulamentar a questão da acessibilidade 
nos edifícios de uso público, tanto no que se refere à 
construção (art. 227, § 2º) como a adaptação (art. 244). 

Atendendo a tal comando normativo, foram 
editadas, dentre outras, as seguintes leis que podem 
ser consideradas principais no que diz respeito a 
acessibilidade em imóveis, tanto no que diz respeito 
à construção como adaptação.

Sem esgotar o tema, mencionamos algumas:
	Lei n. 7.853 de 24 de outubro de 1989 

– dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, sua integração 
social, sobre a CORDE, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou 
difusos dessas pessoas, disciplina a 
atuação do Ministério Público, define 
crimes e dá outras providências. 

	Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, que regulamentou a Lei n. 
7.853/89, e dispõe sobre a política 
Nacional para a Integração da Pessoa 
portadora de deficiência, consolidando 
normas de proteção.

	Lei n. 10.098 de 19 de dezembro de 
2000 – estabeleceu normas gerais e 
critérios básicos para a promoção de 
acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

	Decreto n. 5.296 de 02 de dezembro 
de 2004 – Regulamentou as Leis n. 
10.048/2000, que dá prioridade de 
atendimento às pessoas que especifica 
e Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção de 
acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Como estabelece o artigo 2º, V da Lei n. 7.853 de 
24 de outubro de 1989, visa a lei a adoção e a efetiva 
execução de normas que garantam a funcionalidade das 
edificações e vias públicas, que evitem ou removam os 
óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam 
o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios 
de transporte.

O Decreto n. 5.296/2004 define-se acessibilidade 
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como:
Art. 8º, I - A condição para utilização, com 
segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos serviços de transporte e dos 
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, por pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida.

Depreende-se dos artigos transcritos que é dever do 
Estado promover as devidas adaptações para garantir 
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

                   O imóvel acessível não deve conter 
barreiras que constitui qualquer entrave ou obstáculo que 
limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento ou 
a circulação com segurança da pessoa com deficiência. 
As barreiras apresentadas no entorno e interior dos 
imóveis de uso publico e coletivo e no entorno e nas 
áreas internas de uso comum nas edificações de uso 
privado multifamiliar, constituem o que se denominam 
BARREIRAS NAS EDIFICAÇÕES, que não devem 
conter no prédio público.

A acessibilidade é garantida através da 
observância das Normas Técnicas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), merecendo destaque 
as seguintes normas:

a) NBR 9050 - Acessibilidade a 
Edificações Mobiliário, Espaços e 
Equipamentos Urbanos;

b) NBR 13994 - Elevadores de 
Passageiros - Elevadores para 
Transportes de Pessoa Portadora de 
Deficiência;

c) 
A acessibilidade deve ser garantida a pessoa com 

deficiência física, visual, auditiva, mental e múltipla, 
o que gera varias situações, de acordo com as normas 
técnicas da ABNT. Basicamente, esta acessibilidade 
pode ser garantida com:

	zRAMPAS DE ACESSO AO 
IMÓVEL;
	zELEVADORES DE ACESSO 
À ÁREA EXTERNA DO 
IMÓVEL (EQUIPAMENTO 
ELETROMECÂNICO 
DE DESCOLAMENTO 
VERTICAL) COMO TAMBÉM 
INTERNAMENTE;
	zSANITÁRIOS;

	zPiso tátil e direcional;
	zEstacionamento ou garagens 
reservados;
	zEscadas com corrimão
	zCirculação interna acessível.

 A respeito do tema, cabe transcrição do seguinte 
acórdão:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CIDADANIA - 
MINISTÉRIO PÚBLICO - LOGRADOUROS 
E EDIFÍCIOS PÚBLICOS - PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA - ACESSO ADEQUADO - 
EXIGIBILIDADE - LEGALIDADE - É 
admissível ação civil pública para que o Poder 
Público, Federal, Estadual e Municipal, SEJA 
OBRIGADO A GARANTIR À PESSOA 
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, SEU 
ACESSO IRRESTRITO A LOGRADOUROS 
E EDIFÍCIOS DE USO PÚBLICO e veículos 
de transporte coletivo. [...] Inteligência da 
CF/1988, arts. 2o, 24, inciso XIV, e seu § 4o, e 
227, § 2o, e 244, da Constituição Bandeirante, 
art. 280 e art. 55 do seu ADCT, e da Lei n, 
10.098, de 19.12.2000, arts. 11, caput, e seu 
Parágrafo único, incisos I a IV, e 23, Parágrafo 
único. OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA 
DIÁRIA - COMINAÇÃO - LEGALIDADE 
- Não ostenta ilegalidade alguma a aplicação 
de multa diária, caso o responsável legal, no 
prazo fixado pelo Juiz, não implemente as 
medidas necessárias destinadas a assegurar 
aos portadores de deficiência, seu acesso a 
logradouros, edifícios de uso público e veículos 
de transporte público, ainda que se cuide de poder 
público, por estar contemplada em lei, sem 
quaisquer ressalvas, essa medida excepcional 
- Inteligência da Lei n. 7.347, de 24.7.1985, art, 
11. Recurso parcialmente provido. (Apelação 
Com Revisão 2152735600; Relator(a): Xavier 
de Aquino; Comarca: Comarca nâo informada; 
Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público 
; Data do julgamento: Não disponível; Data de 
registro: 08/09/2003).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDIÇÕES PARA 
ACESSO A EDIFÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE 
FAZER POR PARTE DO ESTADO. Arts.227, 
par.2° e 244 da CF788 e Leis Estaduais n°s 5.500 
de 31.12.1986 e 9086 de 03.3.1995. Recurso 
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de apelação provido. (Apelação Com Revisão 
2442535200; Relator(a): Gama Pellegrini; 
Comarca: Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito 
Público; Data de registro: 09/06/2004). 

Destarte, mostra-se necessário o controle jurisdicional 
de políticas públicas, tema de importância ímpar para a 
concretização da Carta da República, ante o conteúdo 
dirigente que estampa. 

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, são três os requisitos a viabilizar a incursão 
judicial nesse campo, a saber: 01) a natureza constitucional 
da política pública reclamada; 02) a existência de 
correlação entre ela e os direitos fundamentais, e; 03) 
a prova de que há omissão ou prestação deficiente 
pela Administração Pública, inexistindo justificativa 
razoável para tal comportamento, conforme citado 
pelo Ministro do STF Marco Aurélio2,  e analisando 
autos constatamos que estão presentes os requisitos 
mencionados, especialmente ao se observar os extensos 
e detalhados relatórios  circunstanciados que instruíram 
a inicial.

Some a tudo que fora mencionado – dispositivos 
constitucionais relativos ao caso em tela -, provido pelo 
constituinte originário, devem-se somar as disposições 
da Convenção Internacional Sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e o respectivo Protocolo 
Facultativo, promulgada por meio do Decreto nº 
6.949, de 25 de agosto de 2009.

A incorporação ao cenário normativo brasileiro 
ocorreu segundo o procedimento previsto no § 3º do 
artigo 5º da Carta Federal, com a estatura de EMENDA 
CONSTITUCIONAL. Destaco o teor do artigo 9º:

[...] 1. A fim de possibilitar às pessoas com 
deficiência viver de forma independente e 
participar plenamente de todos os aspectos 
da vida, os Estados Partes tomarão as medidas 
apropriadas para assegurar às pessoas 
com deficiência o acesso, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, ao meio 
físico, ao transporte, à informação e comunicação, 
inclusive aos sistemas e tecnologias da informação 
e comunicação, bem como a outros serviços 
e instalações abertos ao público ou de uso 
público, tanto na zona urbana como na rural. 
Essas medidas, que incluirão a identificação 
e a eliminação de obstáculos e barreiras à 

acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a: 
a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e 
outras instalações internas e externas, inclusive 
escolas, residências, instalações médicas e local 
de trabalho;

Evidenciado, portanto, o descumprimento pelo 
Estado do Maranhão das normas de acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência física ou com 
dificuldade de locomoção no prédio do Fórum da Comarca 
de Pedreiras, mostra-se lídima a interferência do Poder 
Judiciário, no exercício da função típica jurisdicional, 
para determinar que o próprio Poder Judiciário, no 
exercício de sua função administrativa (Presidência do 
TJMA), adote as providências necessárias a adaptação 
do Fórum às diretrizes epigrafadas.

Registro, por oportuno, que deve o Poder Judiciário 
dar o exemplo e também cumprir o seu dever 
constitucional, proporcionando à população composta 
por pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade 
reduzida o acesso a todas as dependências do prédio 
do Fórum desta Comarca, resguardando e dando 
maior amplitude ao próprio principio constitucional 
do pleno Acesso à Justiça.

Nesses moldes, o presente processo ganha maior 
relevo e importância pois servirá de parâmetro e referência 
para as outras Ações Civis Públicas em trâmite nesta 
Primeira Vara de Pedreiras movidas pelo Ministério 
Público Estadual contra o Estado do Maranhão para 
a adaptação e acessibilidade dos prédios públicos dos 
demais órgãos públicos estaduais, bem como, as movidas 
em face dos três municípios integrantes desta Comarca, 
e desta forma, deve o Poder Judiciário, como guardião 
do direito constitucional dos cidadãos, dar efetividade 
às normas constitucionais e legais acima citadas.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. PARLAMENTAR. DEFICIENTE 
FÍSICO. UTILIZAÇÃO DA TRIBUNA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ACESSO 
NEGADO. ILEGALIDADE. IGUALDADE 
DE TRATAMENTO. VALORIZAÇÃO DE 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. 1. Concessão 
de mandado de segurança em favor de Deputada 
Estadual portadora de deficiência física para 
que sejam criadas condições materiais, com 
a reforma da Tribuna para lhe permitir fácil 
acesso, de expor, em situação de igualdade com 
os seus pares, as idéias pretendidas defender, 
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garantindo-lhe o livre exercício do mandato.
2. Odiosa omissão praticada pelo Presidente 
da Assembléia Legislativa por não tomar 
providências no sentido de adequar a 
Tribuna com acesso fácil para a introdução 
e a permanência da impetrante em seu âmbito, a 
fim de exercer as prerrogativas do mandato em 
posição equânime com os demais parlamentares.
3. Interpretação do art. 227, da CF/88, e da Lei 
nº 7.853, de 24/10/89.
4. Da Tribuna do Egrégio Plenário Legislativo é 
que, regimentalmente, serve-se, obrigatoriamente, 
os parlamentares para fazer uso da palavra e 
sustentar posicionamentos e condições das diversas 
proposições apresentadas naquela Casa.
5. É a Tribuna o coração do parlamento, a voz, o 
tratamento democrático e necessário a ser dado à 
palavra de seus membros, a própria prerrogativa 
máxima do Poder Legislativo: o exercício da 
palavra.
6. A CARTA MAGNA DE 1988, BEM 
COMO TODA A LEGISLAÇÃO 
REGULAMENTADORA DA PROTEÇÃO 
AO DEFICIENTE FÍSICO, SÃO 
CLARAS E CONTUNDENTES EM 
FIXAR CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS A 
SEREM DESENVOLVIDAS PELO PODER 
PÚBLICO E PELA SOCIEDADE PARA A 
INTEGRAÇÃO DESSAS PESSOAS AOS 
FENÔMENOS VIVENCIADOS PELA 
SOCIEDADE, PELO QUE HÁ DE SE 
CONSTRUÍREM ESPAÇOS ACESSÍVEIS A 
ELAS, ELIMINANDO BARREIRAS FÍSICAS, 
NATURAIS OU DE COMUNICAÇÃO, EM 
QUALQUER AMBIENTE, EDIFÍCIO OU 
MOBILIÁRIO, ESPECIALMENTE NAS 
CASAS LEGISLATIVAS.
7. A filosofia do desenho universal neste final 
do século inclina-se por projetar a defesa de 
que seja feita adaptação de todos os ambientes 
para que as pessoas com deficiência possam 
exercer, integralmente, suas atividades.
8. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 
provido para reconhecer-se direito líquido e certo 
da impetrante de utilizar a Tribuna da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo, nas mesmas 
condições dos demais Deputados, determinando-se, 
portanto, que o Presidente da Casa tome todas as 

providências necessárias para eliminar barreiras 
existentes e que impedem o livre exercício do 
mandato da impetrante.
9. Homenagem à Constituição Federal que 
deve ser prestada para o fortalecimento do 
regime democrático, com absoluto respeito aos 
princípios da igualdade e de guarda dos valores 
protetores da dignidade da pessoa humana e 
do exercício livre do mandato parlamentar. 
(RMS 9.613/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/1999, 
DJ 01/07/1999, p. 119)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.372.702 - 
MG (2010/0225192-5) RELATOR : MINISTRO 
HAMILTON CARVALHIDO AGRAVANTE : 
ESTADO DE MINAS GERAIS PROCURADOR 
: ALEXANDRE DINIZ GUIMARÃES E OUTRO 
(S) AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS DECISÃO 
Agravo de instrumento contra inadmissão do 
recurso especial interposto pelo Estado de Minas 
Gerais, com fundamento no artigo 105, inciso III, 
alínea c, da Constituição Federal, impugnando 
acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim 
ementado: “APELAÇÃO CÍVEL PÚBLICA. 
INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. 
ESCOLA ESTADUAL. ACESSIBILIDADE. 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
INOBSERVÂNCIA. PODER JUDICIÁRIO. 
INTERFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 
DIREITO FUNDAMENTAL. O pedido de 
condenação em obrigação de fazer, embora não 
especifique o modo de consecução das obras, 
afigura-se certo, não havendo que se falar em 
inépcia da inicial. Tem-se por pedido possível 
juridicamente, aquele que o ordenamento jurídico 
objetivo o aceite ou não o proíba, ou seja, trata-
se de previsão, em tese, da possibilidade de se 
formular o pedido na busca da tutela jurisdicional. 
Evidenciado o descumprimento, pelo Estado de 
Minas Gerais, das normas de acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência física 
ou com dificuldade de locomoção, mostra-se 
lídima a interferência do Poder Judiciário, 
em cumprimento à intenção do legislador 
constituinte, mormente quando a legislação 
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ordinária especifique as adequações necessárias 
e o prazo para seu início.”(fl. 115). Opostos 
embargos de declaração, estes foram rejeitados (fl. 
211). O recurso foi inadmitido sob o fundamento 
de que”(...) para se configurar a divergência 
pretoriana, é necessário que o aresto recorrido 
e o julgado indicado como paradigma tenham 
examinado a questão sob a ótica do mesmo preceito 
de lei federal, circunstância não evidenciada na 
espécie, certo que o acórdão colacionado nas razões 
recursais dirimiu a controvérsia sob o enfoque 
exclusivamente constitucional, o que impede 
a apreciação do presente apelo com fulcro no 
aludido dissenso.”(fl. 200). Infirma o agravante 
o fundamento da decisão, e reitera as razões 
apresentadas em sede do recurso especial. Recurso 
tempestivo, respondido e inadmitido na origem. 
Tudo visto e examinado, decido. A divergência 
jurisprudencial funda a insurgência especial. Alega 
o recorrente que:(...) 2 - O Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, no julgamento proferido nestes 
autos, entendeu que o ora RECORRENTE TEM 
A OBRIGAÇÃO LEGAL DE ADAPTAR 
PRÉDIOS DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL 
PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE A 
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
FÍSICA, TENDO EM VISTA CUIDAR-SE DE 
ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO ao 
comando dos artigos 4o e 11 da lei federal n. 
10.098, de 19/12/2000 e do decreto n. 5.296/2004. 
[...] (STJ, Relator: Ministro HAMILTON 
CARVALHIDO ; processo: Ag 1372702; Data 
da Publicação  DJ 17/02/2011)3

Em arremate, cabe ressalta que, a nossa Carta Magna 
de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, instituiu 
um Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput), 
tendo consagrado, como fundamentos da República, 
a cidadania (art. 1º, inciso II) e a dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, inciso III), estabelecendo como 
objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil, com densa carga axiológica e programática, 
constituir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, 
inciso I), promovendo o bem de todos, sem distinção 
(art. 3º, inciso IV).

Tais princípios (vetores hermenêuticos), portanto, 
objetivam a proteção do núcleo essencial e intangível 
do próprio Estado Democrático de Direito que se define 
pela proteção extremada da dignidade do Homem e 

plena eficácia das normas implementadas.
Demais disso, verifica-se que a presente demanda 

versa, eminentemente, sobre dignidade da pessoa humana, 
elevada constitucionalmente ao nível de fundamento da 
República Federativa do Brasil, conforme consagrado 
no art. 1º, inciso III de nossa Carta Magna.

3. DISPOSITIVO:
3.1. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos 

artigos 227, §2º e 244, da Constituição Federal, art. 
269, inciso I do CPC, demais Leis e atos normativos 
acima citados e jurisprudências pertinentes ao caso, 
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA 
CONDENAR o ESTADO DO MARANHÃO, na 
obrigação de fazer, consistente na realização de obras 
de engenharia para adaptação da estrutura física 
do prédio do Fórum Desembargador Araújo Neto, 
localizado na Rua das Laranjeiras, s/n, Goiabal, 
Pedreiras/MA, para receber pessoas portadoras de 
necessidades especiais e com mobilidade reduzida, 
em conformidade com os padrões previstos no 
ordenamento jurídico brasileiro, especialmente com 
a instalação de elevador ou plataforma de elevação 
(equipamento eletromecânico de deslocamento 
vertical) para viabilizar o acesso de cadeirantes e/
ou pessoas com mobilidade reduzida ao segundo 
pavimento do prédio, bem como, adaptação dos 
banheiros para os padrões de acessibilidade acima 
descritos, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) a 
contar da ciência desta decisão.

Advirta-se que, após o trânsito em julgado, em 
consonância com o disposto no art. 461, § 4º, do CPC, 
EM CASO DE ATRASO NO CUMPRIMENTO OU 
DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO, total 
ou parcial, de qualquer uma das cominações acima 
determinadas, incidirá MULTA DIÁRIA NO VALOR 
DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), passível de bloqueio 
via Bacen-Jud, a ser revertida para o cumprimento 
da obrigação de fazer ora fixada, sem prejuízo da 
configuração de crime de responsabilidade.

Por conseguinte, extingo o processo, com apreciação 
do mérito, com fundamento no artigo 269, I, do CPC.

Deixo de condenar o requerido nas custas processuais, 
em atenção ao art. 12, inciso I, da Lei Estadual nº 
9.109/2009.

Se recurso voluntário não houver, encaminhem-se 
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
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Maranhão, para reexame necessário, conforme disposto 
no art. 475, inciso I, do Código de Processo Civil e 
Súmula 490 do STJ4. 

Publique-se. Registre-se. 
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Intime-se  o Estado do Maranhão mediante 

publicação via DJE, na pessoa do Procurador do 
Estado MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN, 
que se habilitou nos autos às fls. 122, via processual 
adequada para a intimação da Fazenda Estadual, 
já que a prerrogativa da intimação pessoal não se 
aplica à Fazenda Estadual, na linha dos precedentes 
jurisprudenciais5. 

A fim de assegurar o cumprimento da presente 
deliberação, oficie-se, ainda, a Presidente do Tribunal 
de Justiça do Maranhão, para que tome conhecimento 
acerca da presente sentença e dê cumprimento às 
determinações epigrafadas, em consonância com as suas 
atribuições administrativas, no prazo acima estipulado, 
mediante fax ou email e por meio de Carta com 
Aviso de Recebimento ou pelo sistema DIGIDOC.

Após as formalidades legais, arquive-se com baixa 
na distribuição. Cumpra-se.

Pedreiras/MA, 13 de abril de 2015.
Marco Adriano Ramos Fonsêca
 Juiz de Direito Titular da 1ª Vara

NOTAS

1. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PRAZO PARA 
CONTESTAÇÃO. RETIRADA DOS AUTOS DO CARTÓ-
RIO ANTES DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO 
DE CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONTAGEM DO 
PRAZO. 1. A retirada dos autos de cartório pela parte ré, 
evidência ciência inequívoca da ação a ser contestada, 
revelando-se irrelevante a formalização da providência 
processual prevista no art. 241, II, do CPC para fins de 
início do prazo para defesa, qual seja, a juntada aos 
autos do mandado de citação. Precedentes: (Segunda 
Turma, REsp n. 235.823/CE, relator João Otávio de 
Noronha, DJ de 01/07/2005); (grifos nossos)
2. PRÉDIO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDA-
DE ESPECIAL – ACESSO. A Constituição de 1988, a 
Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas 
com Deficiência e as Leis nº 7.853/89 – federal –, nº 
5.500/86 e nº 9.086/95 – estas duas do Estado de São 
Paulo – asseguram o direito dos portadores de necessi-

dades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a 
Administração adotar providências que o viabilizem.(RE 
440028, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira 
Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNI-
CO DJe-232 DIVULG 25-11-2013 PUBLIC 26-11-2013)
3. http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18161821/ag-
1372702
4. Súmula 490 STJ – A dispensa de reexame necessário, 
quando o valor da condenação ou do direito controvertido 
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a 
sentenças ilíquidas.
5. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCURADO-
RES DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS.  INTIMAÇÃO 
GERAL DO ART. 236 DO CPC. HIPÓTESE DOS AUTOS 
EM QUE NÃO SE APLICA A PRERROGATIVA DE INTI-
MAÇÃO PESSOAL. 1. Nos termos da jurisprudência do 
STJ, a intimação dos procuradores dos Estados e dos 
Municípios, nos processos em que funcionarem, deve ob-
servar a regra geral do art. 236 do CPC, consubstanciada 
na intimação via publicação no órgão oficial da imprensa, 
salvo as exceções de que tratam os arts. 25 da Lei de 
Execuções Fiscais, 19 da Lei 10.910/2004, 9º e 13 da Lei 
12.016/2009. Precedentes: AgRg no REsp 1.257.527/PA, 
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 
20/09/2012 e EDcl no REsp 984.880/TO, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, rel. p/ acórdão Ministro Mauro Cam-
pbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/04/2011. 2. Agra-
vo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 
1337945/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013) 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PRO-
CURADORES DE ESTADO. INAPLICÁVEL. RECURSO 
INTERPOSTO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO 
ART. 508 C/C O ART. 188 DO CPC. INTEMPESTIVI-
DADE CONFIGURADA. 1. A prerrogativa da intimação 
pessoal só é conferida aos Procuradores Federais, Ad-
vogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, 
Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 
não se aplicando aos Procuradores Estaduais, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Precedentes desta Corte. 2. O 
recurso especial é intempestivo, porquanto foi protoco-
lizado após o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no 
art. 508 c/c o art. 188 do Código de Processo Civil. 3. 
Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1234932/
BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 10/09/2013, DJe 11/10/2013)
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SENTENÇA.CRIME AMBIENTAL 

PROCESSO N°. 504-17.2010.8.10.0126 – AÇÃO 
PENAL. 

S E N T E N Ç A

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia 
em desfavor de L.A.P qualificado na acusatória, im-
putando-lhe a prática do crime previsto no art. 41, 
caput, da Lei nº. 9.605/98.

Em suas razões, o parquet alega que, in litteris:
“No dia 07 de setembro de 2010, por volta das 
13:00 horas, no Povoado Buriti Largo, nesta 
cidade, o ora acusado ateou fogo em uma mata, 
provocando dano ambiental em vasta extensão 
de terra. Na data do fato, o denunciado visando a 
produção de capim (pasto), colocou fogo em uma 
área de sua propriedade, causando a destruição 
de pelo menos 1,76 hectares de pastagens natu-
rais. A materialidade do crime está comprovada 
mediante a perícia de fls. 48/49.” 1

Requer a condenação do réu nas penas do art. 41, 
caput, da Lei nº. 9.605/98.

Decisão de recebimento da denúncia às fls. 52.
Resposta à acusação às fls. 56/57, na qual o acusado 

sustenta a falta de justa causa para o prosseguimento 
da ação penal.

Decisão às fl. 61 ratificando o recebimento da 
denúncia e designando audiência de instrução e jul-
gamento, nos termos do art. 399 do CPP.

Sem requerimentos de diligências (art. 402 do CPP).
Em sede de alegações finais orais, o Ministério 

Público requereu a condenação do acusado nas penas 
do art. 250, §1º, “h”, do CP, enquanto que o afirma 
ratifica que não deu causa ao fogo que incendiou a 
propriedade da vítima. 

1  Fls. 02.

Vieram-me conclusos os autos, em 18.08.2016.
É o Relatório, em consonância com o art. 381, I 

e II, do CPP.

DECIDO.
- Da Materialidade e Autoria dos Fatos.

Na hipótese dos autos, averigua-se que a materia-
lidade dos fatos está escorada no boletim de ocorrência 
(fl. 7), fotografias da propriedade queimada (fls. 08/10); 
vídeo da área queimada, mostrando animais mortos 
carbonizados, estruturas de madeiras queimadas (fl. 
38), alguns animais vivos (gado), cercas destruídas, 
galinhas mortas carbonizadas; e laudo pericial de fls. 
47/50.

Assim, é incontroverso que o fogo consumiu grande 
parte da propriedade rural do Sr. L.L.N.N

Em relação à autoria, impende transcrever excer-
tos de alguns depoimentos que foram tomados pela 
autoridade policial, in litteris:

M.C.M.S “(...) Que devido à intensidade do fogo, 
só conseguiram salvar uma novinha; Que foi o 
Sr. C.B, por celular, quem avisou o patrão da 
declarante que o fogo estava consumindo toda 
a sua propriedade; Que, quando o fogo come-
çou a de dissipar, aí, apareceram os Srs. A.A, 
os quais moram e residem no Povoado Buriti 
Largo, dizendo que foi o Sr. L.P quem deu ori-
gem ao fogo, o qual ateou fogo no pasto de sua 
propriedade e, em seguida, alastrou-se para as 
propriedades vizinhas.” 2

Referido depoimento foi confirmado por V.P.S, 
cônjuge da Sra. MCMS, conforme o termo de fls. 15/16.

A.A.S: “(...) Que mora e reside naquela 
propriedade; Que a propriedade da família do 
depoente é vizinha da propriedade Ponta da Serra, 

2  Fls. 13.
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do L.P, no Povoado Buriti Largo; Que na data de 
07/09/2010, por volta das 13hrs, o L.P procurou 
o depoente para lhe avisar que iria colocar fogo 
numa derrubada de mata dentro da sua propriedade 
Ponta da Serra e que era para o mesmo ficar de 
sobreaviso; Que o depoente, diante da informação 
recebida, foi para a sua propriedade fazer acero 
na cerca que faz divida com a propriedade do 
L.P a fim de evitar que o fogo se alastrasse para 
a sua propriedade; Que quando o L.P e seus 
funcionários colocaram fogo no mato, este logo 
se alastrou para a pastagem seca e, em seguida, 
para as propriedades vizinhas, inclusive para a 
propriedade do LUCIANO, no sítio Cocalinho; 
Que o fogo destruiu praticamente todo o sítio 
Cocalinho, inclusive os animais, de propriedade 
do LUCIANO; Que L.P e seus trabalhadores 
ainda tentaram, em vão, combater o fogo, mas 
devido a sua intensidade não tiveram êxito.” 3

Referido depoimento foi confirmado em juízo, 
conforme termo de fls. 73, tendo o depoente acres-
centado tão-somente que, in litteris:

“Que na data do fato havia outros focos de 
incêndio causados por outras pessoas como é 
corriqueiro aparecer naquela época do ano; que na 
propriedade de seu cunhado, vizinha a do acusado, 
havia um incêndio que há dias estavam sendo 
combatido; que supõe que houve um encontro 
de fogo oriundo das terras do acusado com os 
outros focos de incêndio; que não sabe precisar 
a dimensão da área que o acusado pretendeu 
queimar para fazer pasto.” 4

Prosseguindo na análise dos depoimentos:
A.C.G: “(...) Que no dia 07/09/2010, encontra-
va-se trabalhando na Fazenda Ponta da Serra, 
no Povoado Buriti Largo, de propriedade do 
Sr. L.P; Que, por volta das 14hrs, L.P e alguns 
trabalhadores começaram a colocar fogo em uma 
área de mata derrubada dentro de sua fazenda 
Ponta da Serra, no Povoado Buriti Largo; Que 
o depoente ainda chegou a ser chamado pelo 
L.P para ajudar no serviço de queimada, mas 
devido ao seu serviço de carpintaria, não pode 
ajuda-lo; Que o fogo foi de tamanha monta que 
se alastrou para as propriedades vizinhas, fugindo 

3  Fls. 17.
4  Fls. 73.

do controle; Que o fogo destruiu praticamen-
te todo o sítio Cocalinho, de propriedade do 
LUCIANO; Que tem conhecimento que o L.P 
avisou, com antecedência, os vizinhos de sua 
propriedade que iria colocar fogo em uma área 
de mata derrubada, dentro de sua propriedade 
Ponta da Serra; Que não sabe afirmar se o L.P 
também avisou o LUCIANO sobre a data e o 
horário do fogo.” 5

Referido depoimento foi parcialmente confirmado 
em juízo, conforme termo de fls. 74.

“L.A.S: “(...) Que o depoente foi contratado pelo 
L.P para efetuar o desbaste da “juquira” em sua 
propriedade, na fazenda Ponta da Serra; Que 
no citado dia e horário, presenciou o Sr. L.P 
, juntamente com outros trabalhadores, que o 
depoente não sabe precisar os nomes, colocar 
fogo em uma derrubada de mata dentro de sua 
propriedade; Que, apesar de ter feito o devido 
acero, como manda o costume local, o fogo rapi-
damente se espalhou, atingindo as propriedades 
vizinhas; Que o depoente, na ocasião, apesar 
de estar a tudo presenciando, continuou o seu 
trabalho braçal.” 6

Referido depoimento foi parcialmente confirmado 
em juízo, tendo o depoente acrescentado que, in litteris:

“Que na data do fato havia outros focos de in-
cêndio; que o fogo, depois de um redemoinho, 
se alastrou e não teve quem controlasse; Que o 
fogo da propriedade do Sr. L.P se juntou com 
outros fogos e desceu queimando tudo; Que as 
ares incendiadas fora da propriedade do acusando 
eram de capoeira açu.” 7

Por fim, o depoente A.M.L.F afirmou que:
“(...) Que, naquela ocasião, L.P mandou um 

recado para que o depoente fosse até a Fazenda 
Ponta da Serra, para ajudá-lo a combater um 
fogo, colocando um contra-fogo, a fim de evitar 
que aquele fogo passasse para as propriedades 
vizinhas; Que o depoente não sabe informar 
como começou o primeiro foco de incêndio; 
Que havia vários focos de incêndio ao redor da 
fazenda Ponta da Serra; Que segundo o depoente, 
foi justamente um desses focos de incêndio que 

5  Fls. 19.
6  Fls. 22.
7  Fls. 70.
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atingiu a derrubada de capoeira na propriedade 
do L.P; Que não foi o L.P quem primeiro colocou 
fogo em sua derubada de capoeira, que seria 
preparada para ser utilizada como pasto; Que o 
depoente e L.P apenas colocaram contra-fogo , a 
fim de evitar que o mesmo fugisse de controle.” 8

Referido depoimento foi confirmado em juízo, 
conforme termo de fls. 71, sendo que a sua tese coin-
cide com a do acusado, conforme interrogatório de fls. 
65/6, ou seja, que se limitou a fazer contra-fogo, a fim 
de impedir que os outros focos de incêndio entrassem 
em sua propriedade.

Pelos depoimentos transcritos, bem como dos de-
mais elementos probatórios, tem-se que, independen-
temente de ter sido ou não o primeiro a atear fogo, ou 
simplesmente de ter posto o contra-fogo, na esperança 
de proteger a sua propriedade, resta incontroverso que 
a conduta do acusado foi a responsável pelo incêndio 
que destruiu a propriedade do Sr. L.L.N.N, tendo em 
vista que, até o momento em que o acusado ateou fogo 
em sua propriedade, seja para limpar a sua área, seja 
apenas para controlar outros focos de incêndio, não 
havia nenhum foco de incêndio próximo a invadir a 
propriedade do Sr. L.L.N.N

Isso porque, apesar do acusado sustentar que haviam 
outros focos de incêndio próximos à sua proprieda-
de, tese confirmada parcialmente pelas testemunhas 
de defesa, tem-se que o fogo só passou a avançar 
às terras de L.L.N.N a partir do momento em que o 
acusado lançou fogo em sua propriedade, ainda que a 
finalidade tenha sido justamente o de combater outros 
focos, dando a impressão à este magistrado que o réu 
perdeu o controle da situação, de modo que o fogo de 
alastrou por propriedades vizinhas à dele.

- Da Tipificação Legal.
Assim, a materialidade e a autoria dos fatos estão 

devidamente comprovadas.
Por outro turno, assiste razão ao Ministério Público 

em discorda da classificação legal dos fatos emprestada 
pelo antigo titular da Promotoria. De fato, o crime pre-
visto no art. 41 da Lei nº. 9.605/98, tem como núcleo 
provocar incêndio em mata ou floresta. Ocorre que, 
pelo laudo de fl. 48, o fogo destruiu pastagens, curral 
de madeira, galpões e criação de frangos, conjectura 
confirmada pelas fotografias e vídeo acostados aos autos.

8  Fls. 23.

Assim, por matas ou florestas deve-se compreender 
grande quantidade de árvores aglomeradas, consoante 
ensinamento de Guilherme de Sousa Nucci 9, de modo 
que são elementares incompatíveis com pastagens, 
curral de madeira, galpões etc.

Dessa forma, os fatos em análise devem ser sub-
sumidos à figura penal prevista no art. 250 do CP 
(incêndio), em sua modalidade dolosa (eventual). De-
ve-se registrar que o elemento subjetivo do incêndio é 
o dolo de perigo, ou seja, a vontade de gerar um risco 
não tolerado por terceiros. 

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊN-
DIO EM CASA DESTINADA À HABITAÇÃO. 
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MA-
TERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENA-
ÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
A FORMA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. 
DOLO. DEMONSTRAÇÃO.ISENÇÃO DE 
PENA. ART. 181, I DO CÓDIGO PENAL. 
INAPLICABILIDADE. CRIME CONTRA A 
INCOLUMIDADE PÚBLICA. DOSIMETRIA. 
EXCESSO. NÃO CONSTATAÇÃO. MANU-
TENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRI-
VATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS 
DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. IMPROVI-
MENTO. I. Existindo nos autos provas suficientes 
da autoria e da materialidade delitiva, de rigor a 
conservação da condenação imposta no juízo de 
origem. II. Restando incontroverso que o agente 
intencionalmente provocou incêndio em casa 
destinada a habitação, expondo a perigo a in-
tegridade de terceiros e o patrimônio, evidente 
o dolo da conduta, pelo que inviável a desclas-
sificação para a forma culposa. III. Inaplicável 
ao caso a isenção de pena insculpida no artigo 
181, I do CP, uma vez que referido dispositivo 
abrange somente delitos contra o patrimônio, 
tratando-se o presente de crime contra a inco-
lumidade pública. IV. Estando a dosimetria da 
pena de acordo com os ditames do art. 59 e 68, 
ambos do CP, a manutenção de seu quantum é 
medida que se impõe. V. Inviável a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritivas 

9  NUCCI, Guilherme de Sousa. Leis Penais e Processuais 
Penais Comentadas. Vol. 2. 9ª ed. Forense: 2016. p. 636.
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de direito quando não atendidos, na espécie, 
os requisitos do art. 44 do Código Penal, ante 
a manutenção da pena em patamar superior a 4 
(quatro) anos, além do fato de se tratar de crime 
doloso. VI. Apelação Criminal improvida. (Ap 
0144272016, Rel. Desembargador(a) VICENTE 
DE PAULA GOMES DE CASTRO, SEGUNDA 
CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2016, 
DJe 05/10/2016).

Na hipótese dos autos, não está claro que o acusado 
quis o resultado, mas, por outro lado, está claro que 
o acusado assumiu o risco de produzi-lo, nos termos 
do art. 18, I, do CP, visto que, independentemente 
de ter colocado fogo ou contra-fogo, o acusado pôs 
fogo sabendo que haviam outros focos de incêndio na 
região, conforme termo de interrogatório de fls. 65/66, 
ou seja, assumiu o risco e colocou mais fogo na região 
onde já tinha fogo, ainda que tivesse como finalidade 
subjacente a defesa de sua propriedade.

E mais, as testemunhas vizinhas ao acusado, em 
seus depoimentos, afirmaram que foram avisadas pelo 
acusado que, na data do ocorrido, iria colocar fogo 
em determinada área de sua propriedade para limpar 
e abrir pasto, de modo que, ainda que se considere 
que não tenha sido o acusado quem tenha iniciado o 
fogo, o mesmo ignorou a existência de outros focos de 
incêndio e ateou fogo, cuja intensidade foi de tal monta 
que desceu pela propriedade do acusado e alcançou 
propriedades vizinhas.

Ademais, as demais elementares do tipo estão 
comprovadas, pois a conduta do acusado provocou 
incêndio, expondo toda uma coletividade a perigo 
concreto, tanto que o fogo avançou por diversas pro-
priedades, destruindo tudo por onde passava, conforme 
depoimentos das testemunhas, calhando consignar que 
o laudo apontou que, somente na propriedade do Sr. 
LUCIANO, o fogo consumiu aproximadamente 1,76 
hectares.

Por fim, em relação à qualificadora do §1º, II, “h”, 
do CP, cumpre afasta-la, pois não restou demonstra-
do pela acusação de que as referidas circunstâncias 
(lavoura, pastagem, mata ou floresta) habitavam no 
dolo (ainda que eventual) do acusado, sob pena de 
configurar a responsabilidade penal objetiva, o que, 
por óbvio, é vedado.

Dessa forma, com suporte no art. 383, do CPP, sem 
modificar a descrição dos fatos contidos na denúncia, 

retifico a definição jurídica dos mesmos, atribuindo-lhes 
o art. 250, caput, do CP.

- Da Dosimetria e do Dispositivo.
Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para 

condenar L.A.P pelo crime de incêndio (art. 250, caput, 
do CP).

Passo a dosar a pena.

- Aplicação da Pena.
O réu é imputável, tinha plena consciência da ili-

citude de sua conduta, sendo exigível comportamento 
diverso, nada estando, porém, a determinar alto grau de 
CULPABILIDADE. O réu não registra ANTECEDEN-
TES. Nada consta acerca de sua CONDUTA SOCIAL 
e PERSONALIDADE, presumindo-se normais. MOTI-
VOS comuns à espécie. CIRCUNSTÂNCIAS comuns 
ao delito. As CONSEQUÊNCIAS são as normais ao 
crime. A VÍTIMA em nada contribuiu para o delito. 

Sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 
do Código Penal favoráveis ao réu, fixo a pena-base no 
mínimo legal: 3 anos de reclusão, ficando assim esta-
belecida, por não haver outras causas de modificação. 

Multa. Fixo a sanção pecuniária em 10 dias-multa, 
considerando as circunstâncias judiciais já analisadas 
(art. 59 do CP), no valor mínimo legal (um trigési-
mo do salário mínimo vigente à época do fato), por 
desconhecer as condições econômicas do réu (arts. 
49, §1º, e 60, do CP) - quantia esta a ser corrigida 
monetariamente desde a data do fato (art. 49, §2º), 
pelo IGP-M. 

Regime. Considerando que a pena é inferior a 
quatro anos, e que não há reincidência, o regime inicial 
de cumprimento da pena é o aberto, conforme art. 33, 
§2º, letra “c”, do Código Penal.

Sursis. Deixo de aplicar “sursis” com base no 
art. 77, inc. III, do CP, porque a pena privativa de 
liberdade será substituída na forma do art. 44 do CP, 
que inclusive é mais favorável ao réu L.A.P. 

Pena restritiva de direitos (art. 44 do CP). Presentes 
as condições do art. 44 do Código Penal, substituo a 
pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas 
de direito (art. 44, §2º), devendo o apenado L.A.P: a) 
prestar serviços à comunidade, pelo período da pena 
aplicada (art. 46 do CP), na forma a ser definida no 
processo de execução. O número de horas de serviço 
a serem cumpridas é de 1080 (uma hora de tarefa por 
dia de condenação - art. 46, §3º, do CP). A medida 
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poderá ser cumprida em menor tempo, mas não em 
menos de 1 ano e 6 meses (art. 46 §4º, do CP); b) efetuar 
prestação pecuniária no valor de 5 salários mínimos, 
a ser corrigido pelo IGP-M a partir de hoje, em favor 
de entidade pública ou privada com destinação social, 
a ser definida quando da execução.

Quanto à prisão. Não é caso de se decretar prisão 
do réu L.A.P, até porque a pena privativa de liberdade 
foi substituída por restritiva de direitos. 

- Dispositivo.
Julgo procedente a denúncia para CONDENAR 

L.A.P pelo crime de incêndio (art. 250, caput, do Código 
Penal), à pena de 3 anos de reclusão e ao pagamento 
de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo. 
Substituo a pena privativa de liberdade por prestação 
de serviços à comunidade, pelo período da condenação 
e prestação pecuniária no valor de 5 salários mínimos, 
em favor de entidade pública ou privada com destinação 

social, a ser definida quando da execução. 
Provimentos finais:
Custas pelo réu.
Não sendo localizado o réu, determino sua inti-

mação, da sentença, por edital, com prazo de 90 dias 
(art. 392, inc. IV e §1º, do CPP).

Diligências para cumprimento após o trânsito em 
julgado: a) preencher o relatório e remeter ao instituto 
de estatística; b) comunicar ao TRE para suspensão 
dos direitos políticos (art. 15, inc. III, da CF); c) lançar 
o nome do réu L.A.P no rol dos culpados; d) expedir 
/ formal processo de execução. 

Remeta-se cópia da sentença/acórdão ao Sr. L.L.N.N.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
São João dos Patos (MA), 15 de dezembro de 2016.

RANIEL BARBOSA NUNES
Juiz de Direito da Comarca de São João dos Patos
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DECISÃO.DANOS MORAIS

PROCESSO Nº 0014554-59.2015.8.10.0001 (156942015)

Proc. nº 14554-59.2015.8.10.0001 Ação DECLARA-
TÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS 
MORAIS E LIMINAR Demandante: RONILDO BAR-
BOSA FELIPE Demandado(a): CEMAR - COMPANHIA 
ENERGETICA DO MARANHÃO DECISÃODefiro o 
pedido de assistência judiciária.Cuida-se de demanda 
judicial em que informa a parte demandante ter sido 
realizada uma inspeção técnica em sua residência, 
com posterior aplicação de consumo registrado no 
valor de R$ 982,98 (Novecentos e oitenta e dois reais 
e noventa e oito centavos), que reputa ser indevido, 
especialmente por irregularidades no procedimento de 
apuração por parte da concessionária.Requerendo, em 
sede de liminar, que a parte demandada se abstenha 
de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes, 
bem como de fornecer o serviço prestado, enquanto 
perdurar a presente demanda.Era o que cumpria relatar. 
Decido.De acordo com o artigo 300 do NCPC, para 
que se conceda a tutela de urgência, deve-se obedecer 
aos requisitos dispostos, quais sejam: a probabilidade 
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 
útil do processo.Compulsando os autos, facilmente se 
constata a existência de perigo de dano, especialmente 
no que diz respeito ao corte no fornecimento de energia 
à residência da parte demandante, face a adimplência 
da fatura de consumo, referente ao débito, objeto da 
presente lide.Contudo, ao se analisar a probabilidade 
do direito, não se verifica a mesma facilidade, posto 
que conforme os documentos de fls. 22/23, o calculo 
efetuado pela parte demandada, aponta a existência de 
faturamento posterior a irregularidade no patamar de 
811 kw, que somente poderia ser constatado mediante 
histórico de consumo, referente ao aludido período, 
informação que não se encontra nos autos.Diante da 
ausência de tal informação, aliada ao fato de que as 

faturas posteriores seguem um patamar considerável 
de consumo, não há como concluir o requisito de pro-
babilidade do direito autoral, ao menos, no presente 
momento.Assim, ao menos em princípio, a cobrança 
relativa à recuperação de receita afigura-se legítima.
Porém, considerando o transcurso de tempo superior 
a 90 (noventa) dias do período em que teria havido 
registro de consumo inferior ao efetivamente devido, 
posto que a cobrança versa sobre valores supostamente 
devidos, desde novembro/2013, não se mostra razo-
ável compelir o consumidor ao pagamento da dívida 
sob pena de aplicação da medida de coercibilidade 
de suspensão do fornecimento de energia elétrica, à 
similitude do disposto no art. 172, §2º do normativo 
acima referido.Com efeito, referida medida decorre 
da necessidade de arrecadação para manutenção do 
respectivo sistema de distribuição, que, salvo melhor 
juízo, decorrido o prazo acima mencionado, já foi 
devidamente absorvido pela concessionária de energia 
elétrica, não havendo, a princípio, riscos à sua ma-
nutenção.Demais disso, consoante entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça - STJ, por constituir dívida 
diversa do consumo atual e regular, a concessionária 
de energia elétrica, com vistas a compelir ao paga-
mento do montante apurado, deve servir-se de meios 
normais de cobrança, sendo-lhe vedada a suspensão 
do serviço público essencial (AgRg no REsp 1381468/
RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 
14/08/2013).Todavia, importante frisar, por constituir, 
teoricamente, contraprestação pecuniária efetivamente 
devida pelo consumidor, a concessionária de energia 
elétrica pode tomar outras medidas tendentes a compelir 
ao pagamento da dívida, tais como inclusão em cadastro 
de proteção ao crédito.Diante do exposto, DEFIRO 
PARCIALMENTE o pedido liminar, ora pleiteado, 
DETERMINANDO que a CEMAR - COMPANHIA 
ENERGÉTICA DO MARANHÃO, em relação à con-
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ta-contrato n.º 34314241, registrada em nome de RO-
NILDO BARBOSA FELIPE, se abstenha de promover 
a interrupção do fornecimento de energia elétrica por 
inadimplência da dívida de R$ 982,98 (Novecentos 
e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos), com 
vencimento em 16/052015, ou, caso já o tenha feito, 
que promova o restabelecimento do serviço, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cominação 
de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), com possibilidade de bloqueio eletrônico de 
valores.Preenchidos os requisitos essenciais da petição 
inicial - e não se tratando de hipótese de improcedência 
liminar do pedido, nem de matéria que não possa ser 
resolvida por autocomposição -, DESIGNO O DIA 
23/06/2017, às 08h30, SALA 05, para a realização 
da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, no CENTRO 
JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DO 
FÓRUM DES. SARNEY COSTA (TÉRREO DO FO-
RUM) (CPC, art. 334, caput), ato para o qual as partes 
- a parte autora, na pessoa do advogado; a parte ré, por 
correspondência com aviso de recebimento - deverão 
ser intimadas a comparecer, pessoalmente, ou por meio 
de representante devidamente habilitado para negociar 
e transigir, sob pena de reconhecimento de ausência a 
este ato processual.Deverão ser as partes advertidas de 
que o não comparecimento injustificado à audiência de 
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por 
cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 
da causa, ressalvado o disposto no art. 334, §4º, do 
CPC/2015.Em caso de obtenção de autocomposição 
entre as partes ora litigantes, remetam-se conclusos 
para homologação por sentença; em contrapartida, não 
havendo composição consensual, fica a parte ré adver-
tida, desde logo, de que poderá oferecer contestação, 
por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma 
do art. 335 do CPC/2015, sob pena de revelia e, por 
consequência, de presunção de veracidade das alega-
ções de fato formuladas pela parte autora (CPC/2015, 
art. 344), ressalvado o disposto no art. 345 do referido 
normativo.Decorrido o prazo para apresentação de 
contestação, devidamente certificado, determino a con-
clusão do feito.Por fim, devem ser as partes cientificadas 
de que o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
do Fórum Des. Sarney Costa localiza-se na Av. Prof. 
Carlos Cunha, s/n, Térreo, Calhau, São Luís. FORUM 
DES. SARNEY COSTA, CEP: 65076-820, FONE: (98) 
3194-5676, Email: 1cejusc-slz@tj.ma.jus.brSERVE O 
PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO 
E DE CITAÇÃO.Publique-se. Cumpra-se.

São Luís/MA, 31 de Março de 2017.

Alexandre Lopes de Abreu
Juiz Titular da 15ª Vara Cível Resp: 186718
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DECISÃO.PASSAGEM FORÇADA

PROCESSO Nº 2997-22.2015.8.10.0051

DECISÃO:
Trata-se de Ação de Instituição de Passagem Forçada 
proposta por J.R.S.R em face de V.M.C.L, já qualifi-
cados nos autos, alegando, em síntese, que, na quali-
dade de proprietário de um terreno encravado lindei-
ro ao do réu, foi por este impedido de utilizar a única 
passagem de acesso à estrada principal existente na 
propriedade, e desde sempre empregada para tal fina-
lidade. Destarte, requer a declaração da existência de 
direito à passagem através do imóvel do réu, bem 
como o arbitramento de um valor, a título de indeni-
zação, para o fim de utilizar a aludida servidão. Pos-
tula, ainda, o deferimento do pedido de concessão dos 
benefícios da assistência judiciária gratuita. Pede a 
procedência do pedido. Acompanhando a inicial vie-
ram os documentos anexados às fls. 5/11. Pelo despa-
cho de fl. 13 foi concedida a gratuidade processual e 
designada audiência de justificação. Pelo despacho de 
fl. 30 foi determinada a citação da parte ré. Na con-
testação acostada às fls. 37/39, a parte ré: (a) alega 
que, apesar de o requerente possuir um terreno encra-
vado, este jamais tentou conversar amigavelmente com 
o réu, para que pudessem chegar a um acordo quanto 
ao ingresso do autor à via pública; (b) assevera que a 
passagem postulada pelo requerente, pelo meio do seu 
terreno, configura um entrave à utilização do poço e 
do açude ali localizados, pois desenvolve diversas 
atividades, como criação de gado, tanque e criação de 
peixes, além de perder metade do terreno, pois a outra 
metade ficaria inacessível, razão pela qual oferta que 
a estrada de ingresso à via pública deveria ser feita 
pelo lado esquerdo de seu imóvel; e, por fim, (c) pos-
tula o valor de R$ 1.000,00 (MIL REAIS) por mês, a 
título de indenização, pelo uso da passagem. Pede a 
condenação do autor ao pagamento dos consectários 

legais. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da 
justiça gratuita. Junta os documentos de fls. 40/42 
Réplica às fls. 48/49. Saneamento à fl. 51 e verso. O 
autor formula às fls. 67/69 pedido de tutela de urgên-
cia, em caráter incidental. Junta os documentos de fls. 
70/76. Laudo circunstanciado de vistoria às fls. 77/84. 
É o que cabia relatar. Passo a decidir. Defiro o pedido 
de gratuidade processual ao réu, por se tratar de pre-
sunção juris tantum das alegações formuladas pelo 
mesmo em sua peça de defesa, atendendo aos requi-
sitos dos artigos 98 e seguintes, CPC/2.015. O autor 
assevera que, em razão da inviabilidade de ingresso 
ao seu terreno pelo réu, pelo meio do imóvel deste, 
prática realizada pelo requerente há mais de 50 (CIN-
QUENTA) anos, sem qualquer oposição, até a chega-
da do requerido, seu bananal está morrendo, as safras 
de tamarino e de limão estão perdidas por mais um 
ano. Destarte, requer a tutela provisória de urgência, 
em caráter incidental, consistente em determinar seja 
o réu compelido a permitir ao mesmo a passagem pelo 
meio do seu terreno para ter acesso à via pública, sem 
qualquer ônus e, caso haja impedimento, seja deter-
minada a requisição do uso de força policial para 
acompanhá-lo, além de ordem de prisão pelo crime 
de desobediência perpetrado pelo requerido, até o 
deslinde do feito. Segundo a nova sistemática proces-
sual a tutela provisória pode fundamentar-se em ur-
gência ou evidência; a tutela provisória de urgência 
pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual 
pode ser concedida em caráter antecedente ou inci-
dental (art. 294, CPC/2.015), este último tipo onde se 
encaixa o presente caso. O regime geral das tutelas 
de urgência está preconizado no art. 300, CPC/2.015, 
que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 
concessão, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência 
será concedida quando houver elementos que eviden-
ciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
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o risco ao resultado útil do processo. {g. n.} Discor-
rendo a respeito, FREDIE DIDIER JÚNIOR, PAULA 
SARNO BRAGA e RAFAEL ANDRADE DE OLI-
VEIRA esclarecem: A probabilidade do direito a ser 
provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é 
a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O 
bem conhecido fumus boni juris (ou fumaça do bom 
direito). O magistrado precisa avaliar se ´há elemen-
tos que evidenciem´ a probabilidade de ter acontecido 
o que foi narrado e quais as chances do êxito do de-
mandante (art. 300, CPC). (...) O que importa é que, 
de uma forma geral, o juiz se convença suficiente-
mente de que são prováveis as chances de vitória da 
parte e apresente claramente as razões da formação 
do seu convencimento................................................. 
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a 
existência de elementos que evidenciem o perigo que 
a demora no oferecimento da prestação jurisdicional 
(periculum in mora) representa para a efetividade da 
jurisdição e a eficaz realização do direito. (...) Além 
de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil re-
paração. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula 
Sarno e OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de 
direito processual civil. V 2, 11. ed., Salvador: Jus-
PODIVM, 2016, pp. 608-610) {g. n.} No caso em 
tela, a situação narrada e os documentos acostados às 
fls. 70/75, percebe-se, com meridiana clareza, a com-
provação do perigo da demora, que reside no fato de 
que o autor perderá suas safras de tamarino e limão, 
bem como a sua plantação de bananas. Do mesmo 
modo, a probabilidade do direito suscitado pelo autor 
aflora de um juízo de cognição exauriente, já angula-
rizada a relação processual pela citação, o que, com 
muito mais razão, justifica a antecipação. Com efeito, 
a partir de uma simples análise dos documentos acos-
tados aos autos verifica-se existirem elementos sufi-
cientes a dar suporte à tese apresentada na inicial, 
mormente porque o requerido reconhece que o imóvel 
do requerente é encravado, lindeiro ao seu, conforme 
se depreende da contestação de fls. 37/39, enquanto 
o Boletim de Ocorrência Policial n.º 641/2017, ane-
xado à fl. 76, e as fotografias acostadas às fls. 8/11, 
atestam que o requerente se encontra impossibilitado 
de ingressar à via pública, através do imóvel do réu, 
pela mesma trilha utilizada há mais de 30 (TRINTA) 
anos, fato este, inclusive, não impugnado pelo reque-
rido em sua peça de defesa. Nesse sentido: EMENTA: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PAS-

SAGEM FORÇADA - TUTELA ANTECIPADA - 
PRESENÇA DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO 
DO PEDIDO - Ante a existência de prova que con-
duza à verossimilhança das alegações da parte agra-
vante, no sentido de que a área de sua propriedade 
não tem condições, pelo menos por hora, de oferecer 
saída para a via pública, bem como no sentido de que 
o bloqueio de sua passagem ocasionará sérios preju-
ízos, na medida em que não terá mais como escoar a 
sua produção e terá até dificuldades de acessar sua 
propriedade, deve ser mantida a decisão que deferiu 
a concessão de tutela antecipada, a fim de que seja 
tolerada a passagem pela trilha já existente. (TJMG, 
AI n.º 10508120027364001, DÉCIMA QUARTA 
CÂMARA CÍVEL Relator: Desembargador VALDEZ 
LEITE MACHADO, data do julgamento: 15/8/2.013, 
data da publicação: 23/8/2.013) {g. n.} EMENTA: 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDI-
DO DE TUTELA ANTECIPADA PARA QUE PU-
DESSEM PASSAR PELA ÁREA DO IMÓVEL DOS 
AGRAVADOS PARA TEREM ACESSO A SUA 
PROPRIEDADE. A CONCESSÃO DA ANTECIPA-
ÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, COMO MEDI-
DA EXCEPCIONAL QUE É, DEPENDE DA VERI-
FICAÇÃO PELO MAGISTRADO DOS REQUISITOS 
ELENCADOS NO ARTIGO 273 DO CPC. HÁ FUN-
DAMENTAÇÃO RELEVANTE DOS RECORREN-
TES, NA MEDIDA EM QUE HÁ NOS AUTOS A 
COMPROVAÇÃO DO ENCRAVAMENTO DO 
IMÓVEL, EM RAZÃO DO BLOQUEIO DA PAS-
SAGEM DE ACESSO À SUA ÁREA. FOTOS ACOS-
TADAS ÁS FLS.86/100 COMPROVAM DE FORMA 
SATISFATÓRIA O BLOQUEIO DA ENTRADA DO 
IMÓVEL DOS ORA RECORRENTES. HÁ TAMBÉM 
O PERIGO RESULTANTE DA DEMORA DO PRO-
VIMENTO JURISDICIONAL FINAL, HAJA VISTA 
QUE OS AGRAVANTES ESTÃO SENDO IMPEDI-
DOS DE ADENTRAR EM SUA PROPRIEDADE. 
EM QUE PESE O FEITO ESTAR SENDO DEVI-
DAMENTE INSTRUÍDO EM SEDE DE AÇÃO 
PRINCIPAL, O QUE DARÁ AO MAGISTRADO 
SINGULAR UMA CERTEZA PLENA ACERCA DOS 
FATOS, ENTENDO QUE A MEDIDA LIMINAR 
DEVE CONCEDIDA AOS AGRAVANTES, MESMO 
PORQUE NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM IRRE-
VERSIBILIDADE DESTA, UMA VEZ QUE CASO 
O PEDIDO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE, OS 
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AGRAVANTES SIMPLESMENTE TERÃO O ÔNUS 
DE RETORNAR O TERRENO DA PASSAGEM AO 
SEU ESTADO ANTERIOR. RECURSO CONHECI-
DO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO 
COMBATIDA E CONCEDER A TUTELA ANTE-
CIPADA ALMEJADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 
AI n.º 201230147212, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL 
ISOLADA, Relatora: Desembargadora GLEIDE PE-
REIRA DE MOURA, data do julgamento: 10/6/2.014, 
data da publicação: 11/6/2.014) {g. n.} EMENTA: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUIÇÃO 
DE PASSAGEM FORÇADA - IMÓVEL RURAL 
ENCRAVADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 
PARA A CONCESSÃO DE LIMINA - Ausência de 
provas das alegações apresentadas pelo agravante - O 
direito de passagem forçada, previsto no Código Civil, 
artigo 1.285, também é garantido nos casos em que o 
acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, 
em razão de obstáculos naturais, reconhecido pelo 
recorrente, consideradas inclusive as necessidades de 
exploração econômica - Recurso não provido. (TJSP, 
AI n.º 990093206471, TRIGÉSIMA SÉTIMA CÂ-
MARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: Desem-
bargador ROBERTO MAC CRACKEN, data do jul-
gamento: 7/4/2.010, data da publicação: 26/4/2.010) 
{g. n.} Por outro lado, importa observar que, na con-
tenda em análise está ausente o perigo de dano inver-
so, eis que a concessão da antecipação de tutela não 
causará dano ao réu, que não possa ser revertido, em 
caso de improcedência do pedido, consoante previsão 
inserta no § 3.º do art. 300 do CPC/2.015. Entretanto, 
no que se refere ao pedido do requerente para se de-
terminar a prisão do requerido, acaso reste caracteri-
zado o crime de desobediência perpetrado pelo mes-
mo, tenho que não pode ser acatado. Com efeito, o 
não atendimento à ordem judicial somente poderia 
configurar o crime de desobediência (art. 330, CP) se 
inexistisse a respectiva sanção civil ou se, para tanto, 
houvesse disposição legal expressa ressalvando a pos-
sibilidade da aplicação cumulativa de sanções civil e 
penal, o que, no litígio posto em exame, não se ob-
serva, haja vista a previsão de fixação, inclusive de 
ofício, de multa cominatória diária (astreintes), caso 
não atendido o comando judicial. Sobre o tema, pre-
leciona DAMÁSIO DE JESUS: Inexiste desobediên-
cia se a norma extrapenal, civil ou administrativa, já 
comina uma sanção sem ressalvar sua cumulação com 
a imposta no art. 330 do CP. Significa que inexiste o 

delito se a desobediência prevista na lei especial já 
conduz a uma sanção civil ou administrativa, deixan-
do a norma extrapenal de ressalvar o concurso de 
sanções (a penal, pelo delito de desobediência, e a 
extrapenal) (Direito Penal. Vol. 4, 6.ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 187 p.) Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO 
DE INSTRUMENTO MULTA COMINATÓRIA De-
cisão que deferiu a tutela provisória de urgência an-
tecipada, com imposição de multa - Pretensão de 
afastamento da multa cominatória ou de redução do 
seu valor. DESCABIMENTO: A fixação de multa pelo 
descumprimento é plenamente cabível. Visa o cum-
primento da ordem judicial e busca dar efetividade ao 
comando. Valor bem fixado pelo Juízo. Decisão man-
tida. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA Agravante pede 
que seja afastada a responsabilização por desobedi-
ência. ADMISSIBILIDADE: Não cabe o reconheci-
mento de crime de desobediência. Descumprimento 
que autoriza a adoção de outras medidas pelo Juízo. 
O crime de desobediência só pode ser reconhecido na 
jurisdição criminal mediante o devido processo legal. 
Decisão reformada neste aspecto. NULIDADE DA 
DECISÃO Alegação de ausência de fundamentação 
Cerceamento de defesa. INOCORRÊNCIA: A decisão 
agravada não apresenta vício a acarretar a nulidade, 
porque não se visualiza qualquer prejuízo à agravan-
te. A decisão está motivada. Nula é a decisão despro-
vida de qualquer fundamentação, o que não é o caso 
dos autos. Ademais, a r. decisão recorrida permitiu a 
defesa dos interesses da agravante por meio do pre-
sente recurso. RECURSO PARCIALMENTE PRO-
VIDO (TJSP, AI n.º 2154287-28.2016.8.26.0000, 
TRIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO 
PRIVADO, Relator: Desembargador ISRAEL GÓES 
DOS ANJOS, data do julgamento: 30/8/2.016, data 
da publicação: 2/9/2.016) {g. n.} EMENTA: AGRA-
VO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 
INDENIZAÇAO POR DANO MORAL. INSCRIÇAO 
INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 
DECISAO QUE, ANTECIPANDO OS EFEITOS DA 
TUTELA, FIXOU PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 
PARA O BANCO CANCELAR O APONTAMENTO. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES 
DA LIMINAR. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA 
DE FATO CONTRÁRIO AO DIREITO DO AUTOR 
(ARTS. 273 E 333, INCS. I E II, DO CPC). DESA-
CERTO, TODAVIA, QUANTO À IMPUTAÇAO DE 
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CRIME DE DESOBEDIÊNCIA EM CASO DE DES-
CUMPRIMENTO DA ORDEM. PRECEDENTES 
DA CÂMARA E DO STJ. FIXAÇAO, DE OFÍCIO, 
DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA (ART. 461, 
4º, DO CPC), CASO NAO ATENDIDO O COMAN-
DO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PRO-
VIDO. O descumprimento de ordem judicial consubs-
tanciada em uma obrigação de fazer está sujeito às 
sanções civis especificamente previstas no art. 461, 
4º e 5º do Código de Processo Civil tal como, por 
exemplo, a aplicação de multa diária, não sendo viá-
vel, portanto, mesmo em tese, enquadrar a conduta 
como crime de desobediência (art. 330, CP), tanto 
mais se, para a hipótese, não há qualquer disposição 
legal expressa possibilitando a aplicação cumulativa 
de sanções civil e penal (TJSC, AI n.º 2012.0279011, 
QUARTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, Relator: 
Desembargador ELÁDIO TORRET ROCHA, data do 
julgamento: 28/2/2.013) {g n.} EMENTA: AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPA-
ÇÃO DE TUTELA DETERMINANDO A INTER-
NAÇÃO DO APELADO EM CTI. MULTA POR 
DESCUMPRIMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIO-
NAL AO CASO. AFASTADA A POSSIBILIDADE 
DE PRISÃO POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA 
Parcial Provimento do Recurso..............................................
(TJRJ, AI n.º 0043460-13.2015.8.19.0000, VIGÉSIMA 
QUINTA CAMARA CÍVEL, Relatora: JDS. Desem-
bargadora ISABELA PESSANHA CHAGAS, data do 
julgamento: 11/11/2.015, data da publicação: 3/12/2.015) 
{g. n.} EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ônus 
da prova. Impossibilidade de impor ao demandado a 
produção de prova negativa antes da realização de 
prova mínima pela parte autora. Questão já decidida 
em recurso anterior julgado por esta Corte. Agravo de 
instrumento nº 70049668155 RESPONSABILIZAÇÃO 
POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JU-
DICIAL. Não caracterizado. Agravo provido (TJRS, AI 
n.º 70055499669, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA 
CÍVEL, Relator: Desembargador RICARDO TORRES 
HERMANN, data do julgamento: 30/10/2.013) {g. n. 
Dessa forma, incabível ao caso em análise cominação 
de penalidade por crime de desobediência. Por fim, 
relativamente à permissão ora postulada pelo autor, 
para que tenha acesso à via pública, sem qualquer 
ônus, também não pode prosperar. De fato, o preceito 

do art. 1.285, CC/2.002, assegura ao “dono do prédio 
que não tiver acesso a via pública, nascente ou por-
to, pode, mediante pagamento de indenização cabal, 
constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo 
será judicialmente fixado, se necessário”. Assim, a 
passagem forçada não constitui um ônus gratuito: o 
proprietário do prédio por onde se estabelece tem direito 
a indenização cabal. Desta feita, considerando que o 
valor mensal de R$ 1.000,00 (MIL REAIS) postulado 
pelo réu à fl. 62/63, a título indenizatório, se apresenta, 
neste momento, inviável de ser acolhido, pois sugerido 
sem qualquer parâmetro, devendo a importância de 
R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), a ser 
paga mensalmente pelo autor, mais condizente com 
a situação posta em análise; ressalve-se que se trata 
apenas de um arbitramento provisório, o qual poderá 
ser alterado, tomando por base elementos de prova 
ainda a serem colhidos. Nesse sentido: EMENTA: 
APELAÇÃO CÍVEL - PASSAGEM FORÇADA - 
IMÓVEL ENCRAVADO RELATIVIZAÇÃO - ACES-
SO PROVISÓRIO – INDENIZAÇÃO Na esteira do 
posicionamento jurisprudencial, o encravamento im-
prescindível ao deferimento da passagem forçada não 
precisa ser absoluto, desde que se prove que o acesso 
existente é precário impedindo o trânsito de veículos 
e pessoas. O constrangimento do proprietário para a 
passagem forçada impõe indenização pela restrição do 
domínio. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJMG, 
AC n.º 1.0051.14.0006233/001, DÉCIMA CÂMARA 
CÍVEL, Relator: Desembargador ÁLVARES CABRAL 
DA SILVA, data do julgamento: 24/3/2.015, data da 
publicação: 17/4/2.015) {g. n.} Diante do exposto, e 
considerando tudo mais que dos autos consta, DEFI-
RO, PARCIALMENTE, O PEDIDO DE TUTELA 
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, formulado em caráter 
incidental pelo autor, para determinar ao réu, V.M.C.L, 
que se abstenha de impedir a passagem do requerente, 
J.S.R.S, à via pública, através de seu terreno, devendo 
o acesso se dar pelo mesmo caminho que o autor vem 
utilizando ao longo dos anos, no prazo de 48 (QUA-
RENTA E OITO) horas, até o deslinde do feito, sob 
pena de multa diária, que ora fixo em R$ 100,00 (CEM 
REAIS), em caso de descumprimento desta decisão. 
O autor deverá observar que a passagem pautar-se-á 
pelo critério do menor prejuízo ao réu, sob pena de 
revogação da tutela ora concedida. O autor deverá 
pagar ao réu, mensalmente, a título de indenização pela 
aludida constituição de passagem forçada, a importân-



ESTUDOS JURÍDICOS:
temas, julgados e discussões

157

cia de R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), 
até o deslinde do feito, devendo o réu informar nos 
autos uma conta bancária para o autor realizar o res-
pectivo depósito. O réu deverá comprovar nos autos a 
informação prestada à fl. 65. Designo a realização de 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
para o dia 30 de maio de 2.017, às 15h:30, na sala 
das audiências deste juízo. INTIMEM-SE AS PAR-
TES, pessoalmente, bem como seus advogados, via 

DJe, sobre o teor da presente decisão. A PRESENTE 
DECISÃO SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO. Pedreiras/MA, 10 de 
maio de 2.017.

ANA GABRIELA COSTA EVERTON
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara

Comarca de Pedreiras/MA
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA.ADAPÇÃO 
DE FROTA PARA DEFICIENTES

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2930-04.2001.8.10.0001 
(29302001)

DECISÃOVIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA 
LTDA. e EXPRESSO GUANABARA S/A interpuseram 
Embargos de Declaração em face da sentença de fls. 
979-982.A embargante Viação Nossa Senhora Apare-
cida Ltda. alega que a sentença foi omissa ao afirmar 
que “nenhuma das contestantes alegou já ter adaptado 
sua frota às pessoas com deficiência, de modo que é 
desnecessária a produção de prova, o que autoriza o 
julgamento antecipado do mérito” (fls. 979-v), posto 
que, em momento apropriado juntou demonstração 
de adaptação de 20% da sua frota, em conformidade 
com a Lei Estadual. Requereu exclusão dos efeitos da 
condenação.Alega ainda contradição entre a fundamen-
tação, que exige comprovação de acessibilidade de 
20% da frota às pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida (Lei Estadual nº 5.990/94), e o dispositivo, 
que determina a adaptação de toda a frota de veícu-
los de transporte coletivo rodoviário (Lei Federal nº 
10.048/2000). Observa que a Lei Federal foi silente 
quanto ao percentual disposto pela Legislação Estadu-
al. Requer seja declarada em sentença a necessidade 
de adaptação de somente 20% da frota.A embargante 
Expresso Guanabara S/A alega erro material quando a 
sentença, prolatada de forma ultra petita, determina a 
adaptação em 100% da frota enquanto a petição inicial 
pugna por acessibilidade em apenas 20%. A sentença 
visa garantir o direito fundamental das pessoas com 
deficiência física ou mobilidade reduzida de deslocar-se 
livremente e adequadamente por meio dos serviços de 
transporte coletivo intermunicipal; direito que estava 
sendo restringido pela não adaptação dos ônibus. Para 
tanto, fundamentou-se na legislação Estadual de 1994 
e Federal de 2000 e 2004 que regulam a acessibilidade 
em transportes coletivos.A Lei Estadual 5.990/94 inicia 

o processo de acessibilidade dos ônibus interestadu-
ais, indicando o percentual de 20% de adaptação da 
frota antiga como requisito para novas concessões ou 
renovações. Porém, a Legislação Federal posterior 
determina a total adaptação da frota, utilizando-se de 
prazos, há tempos expirados, e de intervenção direta na 
fabricação dos veículos. Nesse sentido, resguardando 
diretos fundamentais das pessoas com deficiência física 
ou mobilidade reduzida, a sentença foi cristalina ao 
aplicar a legislação federal vigente, consoante Consti-
tuição Federal e Acordo Internacional, em detrimento 
da Lei Estadual:”Logo, existindo legislação específica 
e fundamentação legal para exigir das empresas de 
transporte coletivo urbano e rodoviário a garantia da 
acessibilidade à pessoa com deficiência ou mobilida-
de reduzida, a fim de assegurar o acesso aos direitos 
fundamentais à utilização do transporte coletivo, im-
põe-se o julgamento procedente da demanda, com a 
determinação de que toda a frota das empresas ré seja 
acessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, nos termos preconizados pela legislação federal 
superveniente já mencionada. (fls. 981-982)”Portanto, 
os argumentos das embargantes não merecem prosperar, 
pois pautam-se em alternativas iniciais de adaptação 
da frota impostas em Lei Estadual, confrontando a 
Legislação Federal superveniente que determinou a 
acessibilidade na totalidade dos veículos. Pelo exposto, 
REJEITO, os Embargos de Declaração interpostos por 
VIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. 
e EXPRESSO GUANABARA S/A.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.São Luís/MA, 17 de abril de 2017.

Juiz MANOEL MATOS DE ARAUJO CHAVES-
Respondendo pela Vara de Interesses Difusos e Co-
letivosPortaria CGJ/MA 1410/2017.
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DECISÃO.VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

O Ministério Público Estadual, com base em In-
quérito Policial, ofereceu denúncia contra H. M. L. S. 
sob a acusação de prática do crime previsto no art.129, 
§1º, I e III c/c §10º do mesmo artigo do Código Penal, 
na forma da Lei 11340/2006. 

Conforme consta na inicial acusatória, a vítima 
A. da S. e S. S., sofreria violência doméstica desde o 
período no qual coabitou com o denunciado, conforme 
demonstram boletins de ocorrência realizados em 2007 
e 2008, razão pela qual decidiu por fim ao casamento, 
separando-se de fato no início de 2009.

Consta, ainda, que no período compreendido 
entre junho de 2009 até os dias atuais, nesta cidade, 
por diversas formas e em vários locais, o denunciado, 
prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a 
saúde da vítima, causando-lhe lesão psíquica de natu-
reza grave e debilidade de função psíquica, conforme 
cópia de relatório de atendimento médico, pareceres 
médicos e relatório pericial de lesão à saúde psicológica.

Os autos noticiam que a violência psicológica e 
moral sofrida pela vítima, transcenderia a questão da 
honorabilidade da mulher, mantendo-a aprisionada 
pelo medo em relação a um próximo ataque, vez que 
o denunciado se referia à vítima, de forma colérica, 
chamando-a de “louca e desequilibrada” perante ad-
vogado, juiz e promotor de justiça. 

Por fim, a inicial acusatória informa que desde o 
ano de 2012 o denunciado vem fazendo uso sistemático 
e doloso do sistema de justiça para injuriar, caluniar 
e difamar a vítima, apontando a propositura de ações 
judiciais por parte do denunciado e seus respectivos 
números. 

Era o que cabia relatar. Decido. 
De início, insta mencionar que a doutrina admite 

que a lesão corporal não se restringe somente ao as-
pecto físico, resguardando também a saúde psicológica 

e mental. 
Desse modo, o delito restaria consumado no mo-

mento da real ofensa à integridade física ou à saúde 
física ou mental do indivíduo. Assim, a imputação 
realizada pelo órgão ministerial encontra respaldo no 
ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, esclarece Bento de Faria: “O dano 
ao corpo ocorre quando a lesão determina qualquer 
prejuízo à integridade do conjunto orgânico da pessoa. 
Dano à saúde é a desordem causada às atividades psí-
quicas ou ao funcionamento regular do organismo”1. 

Entretanto, muito embora não se discuta a possi-
bilidade de lesão corporal por dano à saúde psíquica, 
observa-se que, no caso em análise, a denúncia imputa 
ao denunciado o aludido delito atrelando sua prática 
ao “uso sistemático e doloso do sistema de justiça para 
injuriar, caluniar e difamar a vítima (...)”.

Contudo, sabe-se que o direito de ação é direito 
assegurado constitucionalmente, podendo qualquer 
pessoa buscar o Estado a fim de obter um provimento 
jurisdicional, não podendo tal direito ser condicionado 
ao mal estar psíquico que causa na parte adversa, vez 
que o mal estar – que não transborda a normalidade 
– é praticamente inerente aos conflitos judiciais, no-
tadamente em um contexto de divórcio que envolve 
filhos menores.

Trata-se, portanto, do que Jakobs chamou de risco 
permitido, o que romperia o nexo causal entre conduta 
e resultado, segundo a Teoria da Imputação Objetiva.

Explica-se: 

“ A vertente do risco permitido, anunciada por 
Jakobs, diz respeito aos contatos sociais que, 
embora perigosos sob um certo aspecto, são 
necessários e mesmo assimilados pela socie-
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dade. Posto que uma sociedade sem riscos não 
é possível e que ninguém se propõe seriamente 
a renunciar à sociedade, uma garantia normativa 
que implique a total ausência de riscos não é 
factível”2.  

Dessa forma, se cada pessoa se comporta de acordo 
com o papel que lhe foi atribuído pela sociedade e se 
tal comportamento se mantiver dentro dos padrões 
aceitos e assimilados pela mesma, um eventual resul-
tado lesivo não pode ser atribuído a quem assim agiu. 

É o caso dos autos. O denunciado se utilizou de 
um direito constitucionalmente previsto para buscar 
provimentos jurisdicionais que, infelizmente, influen-
ciaram na saúde psíquica da vítima. Contudo, agiu 
dentro do previsto pelo próprio ordenamento.

No mais, ainda que se admita que houve “uso abu-
sivo do sistema de justiça”, conforme narra a denúncia, 
entende-se que, mesmo assim, o resultado não pode ser 
imputado ao denunciado, vez que o resultado (lesão 
psíquica), não é um desdobramento natural da conduta 
supostamente perpetrada (propor ações judiciais). 

A doutrina esclarece:
Além da análise do risco gerado, é necessário 
verificar se a ocorrência do resultado deve ser 
atribuída ao perigo criado ou incrementado pela 
conduta. Quer isto dizer que a imputação somente 
ocorrerá se, além da criação ou incremento de 
um risco proibido, o resultado for uma extensão 
natural da conduta empreendida. Logo, não será 
causa o comportamento do agente se o evento 
causado fisicamente pela sua conduta não estiver 
na linha de desdobramento causal normal da sua 
ação ou omissão3.

Dessa forma, não é natural que a propositura de 
ações judiciais culmine em violência psíquica, tratando-
-se de resultado que excede a linha de desdobramento 
da conduta. 

Ademais, não bastasse a Teoria da Imputação 
Objetiva, a Teoria da Tipicidade Conglobante afirma 
que além da subsunção formal do fato ao tipo penal e 
a relevância da lesão ou perigo de lesão, é imprescin-
dível verificar se o comportamento é antinormativo, 
ou seja, não determinado ou incentivado por qualquer 
ramo do direito. 

Acerca do tema, esclarece Zaffaroni4: 

(…) tipicidade implica antinormatividade (con-
trariedade à norma) e não podemos admitir que 
na ordem normativa uma norma ordene o que a 
outra proíbe. Uma ordem normativa, na qual uma 
norma possa ordenar o que a outra pode proibir, 
deixa de ser ordem e de ser normativa e torna-se 
uma desordem arbitrária. As normas jurídicas 
não vivem isoladas, mas em um entrelaçamento 
em que umas limitam as outras, e não podem 
ignorar-se mutuamente. 

Assim, considerando que o ordenamento jurídico 
é um só e, portanto, deve ser interpretado de maneira 
sistemática, não se pode dissociar a norma penal da 
ordem normativa como um todo, razão pela qual não 
se pode imputar a alguém um resultado por exercer 
direito assegurado pelo mesmo ordenamento. 

Grande parte da doutrina prefere compreender o 
acima mencionado como matéria afeta ao campo da 
ilicitude, tratando o exercício regular de um direito 
e o estrito cumprimento do dever legal como causas 
de exclusão da mesma.

O exercício regular de um direito concretiza a 
máxima: “onde existe o direito não há crime”. Trata-se 
de causa de justificação que compreende condutas do 
cidadão comum autorizadas pela existência de direi-
to definido em lei e condicionadas à regularidade do 
exercício desse direito5, definição que perfeitamente 
se amolda ao caso em análise.

A inicial acusatória narra, ainda, a existência de 
violência patrimonial, alegando, em síntese, “per-
seguição processual” do denunciado em relação à 
vítima, fazendo com a que a mesma tenha necessida-
de constante de contratar advogados para sua defesa, 
vez que o denunciado advoga em causa própria. No 
mais, consta alegação de que a vítima periodicamente 
precisa contratar médicos e psicólogos em virtude do 
seu quadro clínico.

Diante do alegado, frisa-se que as violações patri-
moniais ocorridas no âmbito da violência doméstica e 
familiar raramente se apresentam separadas das demais 
formas de violência, servindo como verdadeiro meio 
para agredir física ou psicologicamente a vítima.

As violações patrimoniais narradas na denúncia 
(contratação de médicos, psicólogos e advogados) 
seriam, então, verdadeiras consequências das lesões 
psíquicas supostamente perpetradas pelo denunciado. 
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Entretanto, se as próprias lesões não lhe podem ser 
imputadas diante dos argumentos já mencionados, 
também não podem ser suas consequências. 

Ademais, havendo violações patrimoniais autônomas, 
estas possuem a natureza dos demais crimes contra o 
patrimônio e assim devem ser tratadas6. Ainda, além 
das consequências penais, a Lei 11.340/2006 prevê 
medidas protetivas ao patrimônio da mulher, previstas 
em rol meramente exemplificativo constante no art.24.   

Por fim, não bastassem os argumentos acima 
elencados, e admitindo-se que o acesso à justiça é 
passível de desvirtuamento quando utilizado de forma 
descabida para caluniar, injuriar ou difamar, observa-
-se que a denúncia narra os fatos de forma genérica, 
utilizando-se de expressões gerais, senão vejamos: 

“(…) no período compreendido entre junho de 
2009 até a presente data, nesta cidade, por di-
versas formas e em vários locais, o denunciado, 
prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu 
a saúde de sua esposa, A. da S. e S. S., causan-
do-lhe lesão psíquica de natureza grave (...)”

(…) ficou evidenciado nos autos que as ações 
perpetradas pelo agressor tem como objetivo 
prejudicar e perturbar o pleno desenvolvimento 
de sua esposa, afetando profundamente sua saúde 
física e psicológica (…). 

Sabe-se que o art. 41 do Código de Processo Penal 
determina que a denúncia contenha a exposição do 
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, 
sendo insuficiente a mera remissão a elementos de 
prova constantes no inquérito policial ou outra peça 
informativa.

A descrição dos fatos na petição inicial deve ser 
cristalina, de maneira que o juiz da sua simples leitura 
possa observar se ali há ou não a narração de um fato 
com todas as suas circunstâncias, não necessitando 
fazer a leitura de qualquer outro documento que não 
aquela, a fim de saber, exatamente, do que o réu está 
sendo acusado.

O Supremo Tribunal Federal não se descura de 
apontar que a falta da exposição do fato criminoso, 
com todas as suas circunstâncias implica em vul-
neração aos princípios do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido: 

Para que se examine a aptidão de uma 
peça acusatória, portanto, há de se inter-
pretar o disposto no art. 41 do Código 
de Processo Penal, verbis: “Art. 41. A 
denúncia ou queixa conterá a exposição 
do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado 
ou esclarecimentos pelos quais se possa 
identificá-lo, a classificação do crime e, 
quando necessário, o rol das testemu-
nhas.” Essa fórmula pode ser encontrada 
em texto clássico de João Mendes de 
Almeida Júnior, o qual revela uma bela 
e pedagógica sistematização. Assevera 
João Mendes que a denúncia: “É uma 
exposição narrativa e demonstrati-
va. Narrativa, porque deve revelar 
o fato com todas as suas circunstân-
cias, isto é, não só a ação transitiva, 
como a pessoa que a praticou (quis), os 
meios que empregou (quibus auxiliis), 
o malefício que produziu (quid), os 
motivos que o determinaram a isso 
(cur), a maneira porque a praticou 
(quomodo), o lugar onde a praticou 
(ubi), o tempo (quando). (Segundo 
enumeração de Aristóteles, na Ética a 
Nicomaco, 1. III, as circunstâncias são 
resumidas pelas palavras quis, quid, 
ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, 
quando, assim referidas por Cícero 
(De Invent. I)). Demonstrativa, porque 
deve descrever o corpo de delito, dar 
as razões de convicção ou presunção e 
nomear as testemunhas e informantes.” 
(ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. 
O processo criminal brasileiro, v. II. Rio 
de Janeiro/São Paulo: Freitas Bastos, 
1959, p. 183).7

Desta forma, denúncias genéricas, que não descrevem 
os fatos na sua devida conformação, não se coadunam 
com os postulados básico do Estado de Direito.

Por todo o exposto, diante da generalidade da inicial 
acusatória, bem como da inexistência de justa causa 
em razão da atipicidade da conduta do denunciado8, 
decorrente da ausência de nexo causal, REJEITO a 
denúncia, nos termos do artigo 395, I e III, do Código 
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de Processo Penal.
Intimem-se. 
Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Au-

torizo o secretário judicial a assinar “de ordem” os 
mandados que se fizerem necessários.

São Luís (MA), 27 de julho de 2017.

ROMMEL CRUZ VIÉGAS
Juiz de Direito
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