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 LUCIANA SILVA TAMBURINI, nos autos da ação 

de indenização proposta contra JOÃO CARLOS DE SOUZA CORREA, 

ante as conclusões do v. acordão de fls. 262/278, complementadas pelo v. 

acordão de fls. 328/345 da Eg. 14ª Câmara Cível, quer manifestar, com fulcro 

no artigo 105, inciso III, alínea a) da Constituição Federal e na forma do arti-

go 541 do Código de Processo Civil e artigos 255 do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça, RECURSO ESPECIAL, expondo e requeren-

do a V.Exa. o seguinte: 

 

 

I – TEMPESTIVIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. 

 

1. A irresignação está apresentada tempestivamente.  

Confira-se. 
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1.1. Contra o v. acordão de improvimento do agravo inter-

no (fls. 262/278), oferecidos embargos declaratórios (fls. 312/325), o prazo 

para o recurso especial ficou interrompido (Código Processo Civil, artigo 

538).  Julgados e rejeitados os embargos por v. acordão (fls. 328/345), publi-

cado no DJ de 05.12.2014 (sexta-feira), esse prazo recursal teve início a 

09.12.2014 (terça-feira), considerada a ausência de expediente forense nos 

dias 06.12, 07.12 (sábado e domingo) e 08.12.2014 (Dia da Justiça), para 

suspender-se, adiante, no 11º dia (recesso forense (20.12.2014 a 

06.01.2015)).  Retomado seu curso a 07.01.2015, o termo ad quem ocorrerá 

em 10.01.2015 (sábado), prorrogado para o primeiro dia útil subsequente 

– 12.01.2015. (Código de Processo Civil, artigos 179, 184, 506 e 508). 

 

 

II – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

 

2. Nos termos do substabelecimento com reserva, a re-

corrente se faz agora também representar pelo primeiro advogado firma-

tário do recurso, com escritório à Av. Graça Aranha 145/704 – Rio de Janei-

ro, cujo nome pede constar na autuação para os fins e efeitos de ulterio-

res intimações eletrônicas, ante o disposto na lei 11419/2006 e Resolução 

nº 1/2006 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

III – A CAUSA. SÍNTESE DA PRETENSÃO AUTORAL E DA OBJE-

ÇÃO (RECONVENÇÃO) OPOSTA PELO RÉU. INDICAÇÃO DOS 





MENEZES CÔRTES E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 

  

  

3 

JULGADOS COM DESTAQUE PARA O CONJUNTO DECISÓRIO 

RECORRIDO. 

 

3. Na noite de 12 de fevereiro de 2011 os agentes do 

DETRAN – RJ realizavam Operação Lei Seca, em determinado ponto em 

torno da Lagoa Rodrigo de Freitas. A recorrente, funcionária pública esta-

dual, lotada no Detran-RJ, no desempenho de suas atribuições, em estri-

ta observância de sua obrigação de atuar, reteve veículo Freelander, de 

cor preta, por estar a trafegar sem placas identificadoras. 

 

 

3.1. Ao exame da documentação, constatou que o veícu-

lo era conduzido pelo réu (sem portar carteira de habilitação, embora regu-

larmente habilitado), e estava com a licença provisória de trânsito vencida.  

Ponderou, então, sobre o dever de apreendê-lo, ponderação recusada pe-

lo réu-reconvinte, já então identificado ser magistrado, que atribuía o fa-

to ao próprio Detran-RJ. 

 

3.1.1. A serena (e ingênua) observação da agente do Detran 

de que, como juiz, não poderia desconhecer a lei (ignorantia iuris nemi-

nem excusat) – a) a infração grave, consistente em trafegar com veículo des-

provido de placas identificadoras; b) o dever, como servidora pública, no de-

sempenho do mister, de apreender o veículo, foi lamentavelmente tomada 

pelo réu-reconvinte como desacato, com ordem de prisão da recorrente e 

solicitação de auxílio da polícia militar para esse efeito! 
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3.1.2. Perante a autoridade policial (14ª Delegacia Policial) o 

magistrado “justificou” a ordem: 

 

“Estava voltando do Plantão Judiciário de sua Co-

marca de Búzios, dirigindo o veículo Freelander, 

cor preta, sem placa...  Ressalta o declarante que por 

se tratar de veículo novo, o mesmo está sem placa.  

Que fora dada uma portaria do Detran para que o 

mesmo transitasse com seu veículo até que viesse o 

documento definitivo, bem como as placas confeccio-

nadas, o que inclusive somente estava aguardando.  

Que ao entendimento do declarante a falta de placa 

ocorreu por culpa exclusiva do Detran, já que o de-

clarante tinha recolhido todos os impostos pertinentes 

ao primeiro emplacamento.  Que a funcionária da Lei 

Seca, Sra. Luciana Silva Tamburini afirmou ao de-

clarante que o prazo de validade da portaria havia 

expirado e por este fato o referido veículo seria 

apreendido.  Que o declarante informou que não te-

ria culpa e que só entregaria o automóvel à autori-

dade policial uma vez que não tinha dado causa ao 

ocorrido” (declarações – nº 014-01130/2011-01 14ª 

Delegacia Policial, fls. 20 termo circunstanciado). 

 

 





MENEZES CÔRTES E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 
 

  

  

5 

3.2. Do episódio, resultaram duas ações indenizatórias 

(dano moral).  A primeira, da Agente do Detran – RJ em face do magistrado, 

à alegação de que sua condução à Delegacia Policial decorreu de ato abusivo 

praticado pelo magistrado, ofensivo à sua honra. A segunda, do Magistrado 

(por reconvenção)  contra a Agente, à alegação de ter sido por ela desacatado, 

recebendo tratamento grosseiro e debochado (você é juiz de direito e não co-

nhece a lei?). 

 

 

3.3. A Eg. 14ª Câmara Cível, por decisão monocrática 

do Relator (CPC, artigo 557), confirmou a sentença de primeiro grau para 

dar por improcedente a ação e procedente a reconvenção.  Pronunciou ter a 

funcionária pública agido com abuso de poder zombando do cargo desempe-

nhado pelo magistrado. 

 

3.3.1. Ao apreciar o agravo interno tirado pela autora-

reconvinda, assentou, para improvê-lo, ter a autora-reconvinda se excedido 

no desempenho de suas funções, ao desdenhar do conhecimento jurídico 

do réu, menosprezar seu saber jurídico e a função exercida na sociedade, 

observando  que o magistrado, nos termos da Lei Complementar nº 35, in-

ciso VIII, deve guardar conduta irrepreensível e que, ao se despir da toga 

não se desvencilha da relevância de sua função na sociedade. 

 

3.3.2. Por fim, instada a completar o ofício jurisdicional pro-

clamou estarem suas conclusões arrimadas no artigo 131 da lei adjetiva 

civil, ter a autora-reconvinda vulnerado a regra inscrita no artigo 331 do 
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Código Penal a acarretar, nos termos do princípio insculpido no artigo 

5º, inciso V da Carta da República, o dever de indenizar o réu-

reconvinte. 

 

3.3.3. Contra esse inusitado conjunto decisório, voltaram-

se as vozes mais respeitadas do País, todas a censurar o espírito e a cons-

ciência conturbados com que se conduziram os e. julgadores,  em ordem a 

relembrar a palavra de um gênio, que não era jurista, o grande VIEIRA: 

 

“Quem julga com o entendimento pode julgar bem e 

pode julgar mal; quem julga com a vontade, nunca po-

de julgar bem.  A razão é muito clara.  Porque quem 

julga com o entendimento, se entende mal, julga mal, 

se entende bem, julga bem.  Porém quem julga com a 

vontade, ou queira mal ou queira bem, sempre julga 

mal; se quer mal, julga como apaixonado, se quer bem, 

julga como cego” (Sermão do Segundo Domingo do 

Advento, Ed. Lello 1959, vol I, pg. 162) 

 

 

IV – FUNDAMENTO E CABIMENTO DO RECURSO. CONSTITUI-

ÇÃO FEDERAL, ARTIGO 105, INCISO III, ALÍNEA A). CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, ARTIGO 541. REGIMENTO INTERNO DO SU-

PERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ARTIGO 255. 
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4. O recurso especial submete à Corte Superior a questão 

de saber se no Estado de Direito, onde todos são iguais perante a lei, deve o 

servidor público, no desempenho de seu mister, se retrair se magistrado for o 

infrator. 

 

 

4.1. Em outros termos. Flagrado o magistrado dirigindo 

(sem habilitação) veículo desprovido de placas identificadoras, deve o mes-

mo permanecer a salvo de qualquer constrangimento, “pela relevância de sua 

função na sociedade”? Ao exigir o cumprimento de ordem legal, ao relembrar 

ao magistrado que, por sua função, deveria conhecê-la, encerra desacato a ati-

tude da servidora pública?;  menosprezo a seu saber jurídico?; desprezo à re-

levância da função na sociedade? 

 

 

4.2. Para a solução desta questão, rectius, do exame e jul-

gamento do recurso especial, denecessário será o reexame de matéria proba-

tória. Cuida-se, unicamente, da aplicação de regras de direito substantivo e 

adjetivo, prequestionadas no curso da lide e até mesmo  diante do julgamento 

do recurso, quando a infração à norma legal ocorreu, tudo em ordem a afastar 

o veto inscrito nas Súmulas 7 e 211 do Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

4.3. A este propósito, cumpre reproduzir a lição de JOSÉ 

CARLOS BARBOSA MOREIRA de ser a interpretação o procedimento 
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pelo qual se determinam o sentido e o alcance da regra de direito, a sua com-

preensão e a sua extensão: 

 

“dizer que ela abrange ou não abrange certo aconteci-

mento é, portanto, interpretá-la.  Admitir a abrangência 

quando o fato não se encaixa na moldura conceptual é 

aplicar erroneamente a norma, como seria aplicá-la er-

roneamente não admitir a abrangência quando o fato se 

encaixasse na moldura conceptual. Em ambos os ca-

sos, viola-se a lei, tanto ao aplicá-la a hipótese não 

contida em seu âmbito de incidência, quanto ao deixar 

de aplicá-la à hipótese nele contida.” (Temas de Direi-

to Processual – 2ª série, Saraiva 1980, pg. 235). 

 

 

4.4. Há mais. O texto normativo, no dizer do insigne GE-

ORGES ABBOUD (Introdução a teoria e filosofia do direito, pg. 315), é o 

programa da norma, representa o enunciado legal; sua constituição é ante ca-

sum e sua existência é abstrata. A norma é produto de um complexo processo 

concretizado em que são envolvidos o programa normativo e o âmbito nor-

mativo. A norma não é nem está contida na lei. Somente após a interpretação 

jurídica, destinada a solucionar caso concreto, é que surge a norma jurídica. 

 

4.4.1. Nessa ordem de ideias, com ponderada crítica à distin-

ção entre norma e fato ou entre questões puramente normativas e questões fá-
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ticas, disserta JOSÉ EMILIO MEDAUAR OMMATI, com espeque na dou-

trina de Friedrich Müller e Klaus Gunther: 

 

“...os textos jurídicos e os fatos se ligam em um movi-

mento bastante interessante. Para Müller, para eu al-

cançar a norma-decisão para o caso, primeiro eu devo 

trabalhar com os textos normativos que podem ser re-

lacionados caso a caso, com o intuito de, através da in-

terpretação, construir o programa da norma. Contudo, 

esse programa da norma ainda não é suficiente para o 

aparecimento da norma-decisão. Preciso fazer referên-

cia aos fatos do caso, ou para dizermos com Klaus 

Günter, reconstruirmos o caso em sua maior completu-

de e riqueza possível. Essa referência aos fatos do caso 

é o que Müller denomina de âmbito da norma. A nor-

ma-decisão só será construída da junção e da relação 

entre o programa da norma (os textos e as interpreta-

ções dos textos normativos) e o âmbito da norma (to-

dos os fatos relevantes para a decisão do caso). É por 

isso que, para Müller, texto normativo e fato se pres-

supõe mutuamente; há uma interdependência entre fato 

e norma. Daí porque não se torna mais aceitável essa 

separação entre norma e fato ou entre questões pura-

mente normativas e questões fáticas.” (Crítica à dis-

tinção entre reexame e revaloração de prova na ju-

risprudência do STJ – RP 130/258) 
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4.5. No âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

recolhem-se reiteradas manifestações de inaplicação da Súmula 7 em situ-

ações assemelhadas a dos autos. Por todos: 

 

a) “A hipótese vertente não trata apenas de matéria pu-

ramente de fato. Em verdade, cuida-se de qualificação 

jurídica dos fatos, que não se confunde com matéria de 

fato. A distinção entre “juízo de fato” e “juízo de va-

lor” mostra-se intensamente controvertida, principal-

mente em face da sistematização que se pretende im-

primir às ciências sociais e, sobretudo, ao Direito. O 

“fato” e o “direito” revelam-se qualitativa e material-

mente análogos, pois, consoante os ensinamentos de 

Antonio Castanheira Neves, não tem sentido “o que-

rer reduzir a realidade, o mundo real (não apenas 

‘ideia’ transcendental ) do homem real (não do ‘sujeito 

em geral’ ou gnoseológico) a ‘puro facto’ ou vê-lo 

apenas como a matéria de puros juízos-de-facto. O que 

nela verdadeiramente é dado não são os átomos per-

ceptivos e independentes da determinação abstracta, 

mas situações, acontecimentos, unitárias realidades de 

sentido (Questão-de-facto –questão-de-direito ou 

problema metodológico da juridicidade, Coimbra: 

Almedina, 1967, p. 500). 
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Embora tradicionalmente se distinga “questão de fato” 

da questão de saber “o que aconteceu” (fato) se sub-

sume à norma jurídica (direito), por vezes, uma situa-

ção de fato somente pode ser descrita com as expres-

sões da ordem jurídica. Assim, para que se possa per-

guntar com sentido pela “existência” de um aconteci-

mento, é preciso que esse acontecimento seja aprecia-

do, interpretado e valorado de forma jurídica (cf. Karl 

Larenz, Metodologia da ciência do direito, 2. ed., 

Fundação Calouste Gulbenkian, p. 295-296).  

Há hipóteses, portanto, em que a “seleção” da situação 

de fato atinge uma tal profundidade que, ao final da 

sua análise, também já realizou a apreciação jurídica.” 

“(...) Na lição de José Afonso da Silva, “os erros do 

juiz podem derivar de uma má interpretação das ques-

tões de fato ou da má compreensão de direito. Signifi-

ca dizer que o juiz, por qualquer circunstância, não 

compreende o sentido das condutas (fatos) sob seu co-

nhecimento (erro de fato), ou não compreende o senti-

do dos esquemas genéricos, o Direito escrito, invoca-

dos, no processo, e que orientam aquelas condutas, e 

lhe servem de guia na interpretação das várias intenci-

onalidades objetos do seu juízo (erro de direito)” (Do 

recurso extraordinário no direito processual brasi-

leiro, Ed. RT, p. 131). 
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Assim, é viável o presente recurso especial, uma vez 

que a errônea interpretação ou capitulação dos fa-

tos penetra na órbita da qualificação jurídica des-

tes, conforme a assertiva de Gabriel Marty de “que 

tout problème de qualification est question de 

droit” (La distinction du fait et du droit, Paris, Re-

cueil Sirey, 1929, p. 204-205). 

Como concluiu José Miguel Garcia Medina, depois 

de examinar no corpo de sua monografia, de modo 

percuciente  matéria, “excluem-se das questões de fato 

a qualificação jurídica dos fatos, pois quando se quali-

fica erroneamente um fato há, em consequência, apli-

cação incorreta da lei” (cf. O prequestionamento nos 

recursos extraordinário e especial, 2. ed., Ed. RT, 

item n. 37, pg. 306). (STJ – 2ª Turma, AgRg no Resp 

1279.422, Relator Min. Humberto Martins, julga-

mento unânime 13.02.2012, do voto pela manuten-

ção da decisão agravada com improvimento do 

agravo regimental). 

 

b) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO POR DANO MORAL CAUSA-

DO A MAGISTRADO. OFERECIMENTO DE 

REPRESENTAÇÃO POR SUPOSTA PARTICI-

PAÇÃO EM FRAUDE EM LIQUIDAÇÃO DE 
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SENTENÇA. CUMPRIMENTO DO DEVER FUN-

CIONAL. 

I- A despeito dos prejuízos que poderiam causar não se 

pode tolher o livre exercício das funções destinadas 

ao Ministério Público na defesa do erário, in casu, o 

ajuizamento da representação contra magistrado por 

suposta participação em fraude. 

II- Não obstante não se possa examinar provas no es-

pecial, pode-se apreciar a avaliação que das mesmas 

se tenha feito, dessumindo-se que inexistem elemen-

tos que comprovem a divulgação dos fatos objeto da 

investigação fora do circunlóquio da representação. 

III – Recurso especial provido.” (STJ, 1ª Turma, Resp 

668.640, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 

06.02.2006). 

 

Destacam-se desse julgado: 

 

b1) “...de tanto quanto me foi possível entrever desse 

caso (...) ocorreu o estrito cumprimento do dever le-

gal ou, como queiram outros, o exercício regular de 

um direito que exclui a antijuridicidade da conduta. 

Poder-se-ia dizer: bem, estamos analisando fato? 

Não, não estamos analisando fato. O fato é esse. Não 

estamos discutindo se houve ou não, mas sim, se esse 

fato é ou não ilícito (...) sob uma ótica estritamente in-
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fraconstitucional há que considerar esse fato, sem ana-

lisá-lo; qualificá-lo juridicamente como ilícito seria 

violar a regra que exclui a antijuridicidade do exer-

cício regular do Direito ou do estrito cumprimento 

do dever legal.” (trecho do voto Min. Luiz Fux). 

 

b2) “pode parecer surpreendente o conhecimento do 

recurso, mas temos que colocar o que é a Súmula 7 e 

o que é a ajustagem do Direito à prova que lá foi 

feita. Não estamos analisando a prova, mas fazendo 

uma avaliação do fato como conhecido e sua har-

monia com o ordenamento jurídico.  

Em campo de dano moral, sabemos, há uma gama de 

situações, que é vivida e que necessita ser analisada de 

acordo com os princípios fixados no campo da respon-

sabilidade civil. Não podemos conceber que seja um 

dano moral quando alguém quiser uma função pú-

blica, tem responsabilidade de zelar por esta função 

e se depara com uma situação, como disseram V. 

Exas., que precisa ser apurada. Se extravasa senti-

mentos inadequados, essa apuração faz parte de 

quem exerce função pública” (trecho do voto do 

Min. José Delgado). 
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4.6. A esses argumentos e ponderações, a recorrente se 

permite trazer a escorreita lição de MIGUEL REALE, para quem:  

 

“é sempre possível distinguir a questão de direito a 

qual pode ser posta com abstração de fato, cuja estru-

tura não se discute; ou então para saber, em tese, quais 

os requisitos que deve reunir num fato para ter ou não 

a qualificação pretendida pelas partes. É claro que 

muitas vezes não é fácil, podendo mesmo ser extre-

mamente difícil, extremar um questão da outra. Em 

casos excepcionais, quando as questões de fato e de 

direito se acham estreita e essencialmente vincula-

das, a tal ponto de uma exigir a outra, é sinal que 

existe algo a ser esclarecido em tese, sendo aconse-

lhável o julgamento prévio do Tribunal, ou a admissão 

do recurso especial ou extraordinário” (Lições Pre-

liminares de Direito, Saraiva, 2002, pg. 211). 

 

 

V . FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 

 

 

 Demonstrado o cabimento do recurso especial é tempo 

de discorrer sobre os fundamentos para a reforma da decisão recorrida. 
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5. VIOLAÇÃO À LETRA DO ARTIGO 557, CAPUT DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. 

 

5.1. Ao combater a r. decisão monocrática (fls. 222/228), 

sublinhou a recorrente que nenhuma das hipóteses contempladas no indigita-

do dispositivo legal autorizava a sua prolação.  Afinal, o recurso de apelação 

que tirara contra a sentença de piso não era manifestamente inadmissível ou 

prejudicado, nem trazia, no seu âmbito, tema em testilha com a jurisprudência 

do Tribunal do Rio de Janeiro ou dos Tribunais Superiores (fls. 244). 

 

 

5.2. Para desprovê-lo, enunciou o Colegiado o acerto da-

quela decisão, porque: 

 

“efetivada dentro dos poderes que a lei processual pre-

vê ao Relator, posto que pautada na orientação juris-

prudencial colacionada em sua fundamentação. Prece-

dentes do STJ.” (fls. 262). 

 

 

5.3. Tal fundamentação é estarrecedora porque contrá-

ria a verdade! Em realidade, a decisão monocrática agravada não fizera, nem 

de forma esconsa, qualquer menção de estar arrimada em jurisprudência do 

TJRJ ou de Tribunal Superior! 
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5.4. Note-se. O v. aresto do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça (AgRg AI 611510), trazido à colação pelo d. Colegiado, sequer ser-

viria a forrar a argumentação expendida, na medida em que se deixara de pro-

ceder às recomendações contidas no julgado paragonado, de “compatibilizar 

os pedidos deduzidos nas razões recursais com a orientação jurisprudencial 

firmada no tribunal”. 

 

 

5.5. Admite a recorrente, por certo, que a reforma legislati-

va introduzida no artigo 557 da lei adjetiva civil, teve por escopo reduzir o 

tempo de julgamento dos recursos. A celeridade, contudo, não deve ser indis-

criminada; há de ceder terreno à garantia constitucional do contraditório 

sempre que não configuradas, de modo diáfano, as circunstâncias autorizado-

ras do julgamento monocrático. 

 

 

5.6. A adoção discricionária da monocratização das deci-

sões de 2º grau e a sistemática do agravo interno provocam gravame às garan-

tias constitucionais, seja pela restrição ao contraditório e à ampla defesa; seja 

pela supressão da oralidade (sustentação oral, meio idôneo de influir eficaz-

mente na decisão) e de revisor (quando se tratar de apelação), posta à margem 

a “falsa colegialidade”, expressão forjada pelo insigne LEONARDO GRE-

CO. 
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5.7. O inolvidável PONTES DE MIRANDA, sobre a im-

portância e relevância do exame múltiplo do recurso, tem precioso ensina-

mento: 

 

“A ciência ensina-nos, hoje, que a assembléia não nos 

veio da reflexão; foi a reflexão que veio da assembléia. 

Portanto, o homem é que é produto da assembléia.  Es-

sa prioridade do exame múltiplo ao mesmo tempo, em 

relação ao exame de um só, se transforma em superio-

ridade sempre que desejamos maior certeza.  A cole-

gialidade para a decisão dos recursos obedece a esse 

pendor íntimo do homem quando se deseja guiar pela 

“razão”.” (Comentários ao Código Processo Civil, 

Forense, Tomo VII, pg. 11) 

 

 

5.8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

presente esses princípios e postulados, tem entendimento sobre a inaplica-

bilidade do artigo 557, caput, da lei adjetiva civil, em situações asseme-

lhadas a dos autos: 

 

a) “Ofende o art. 557, caput, do CPC, a decisão monocrá-

tica que se limita a afirmar a conformidade da decisão 

impugnada com o entendimento dos Tribunais, dei-

xando de proceder à indispensável demonstração da 

existência de orientação sedimentada no âmbito daque-
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la Corte ou de Tribunal Superior a respaldar a tese ado-

tada.” (STJ – 1ª Turma, REsp 617.471, Min. Teori 

Zavascki, DJU 21.06.04) 

 

b)  A existência de um único precedente não autoriza o 

julgamento monocrático pelo relator.” (STJ - 3ª Tur-

ma, AI 664.251 – AgRg., Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJU 07.05.07) 

 

c)  Processo Civil - Recurso Especial - Artigo 557 do 

CPC - Aplicação -Impossibilidade - Recurso não 

manifestamente improcedente. 

 É sabido que a nova sistemática dos recursos, introdu-

zida pela Lei 9.756/1998, permite ao relator decidir 

monocraticamente o recurso em que se discute matéria 

cuja jurisprudência é reiterada. Portanto, "será dever 

do relator abster-se de julgar de plano sempre que não 

veja uma situação manifesta, isto é, límpida e indiscu-

tível" (Cândido Rangel Dinamarco, in Aspectos Po-

lêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis de acordo com a 

Lei 9.756/1998, coordenação de Teresa Arruda Alvim 

Wambier e Nelson Nery Jr., 1ª edição, RT, p.132). 

Não merece subsistir o v. acórdão recorrido, pois o 

Egrégio Tribunal a quo, ao negar provimento ao agra-

vo de instrumento interposto da decisão monocrática 

que negou seguimento a recurso com base no artigo 
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557 do CPC, reconheceu não haver jurisprudência 

consolidada acerca da matéria versada nos autos, pelo 

que não há falar em recurso manifestamente improce-

dente. (STJ – 2ª Turma, REsp 169976, Relator Min. 

Franciulli Netto, julg. 11.09.01 – RSTJ 151/185) 

 

 

5.9. A conclusão do v. acordão recorrido, no rejeitar o 

agravo interno e chancelar as aligeiradas e desfundamentadas expressões 

da decisão monocrática, bem se vê, vulnerou a regra inscrita no artigo 

557, caput, do CPC.   A consequência será sua cassação, com retorno dos au-

tos à Eg. 14ª Câmara Cível para novo julgamento da controvérsia, com regu-

lar processamento da apelação. 

 

 

6. VIOLAÇÃO À LETRA DO ARTIGO 131 E 535, II, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. 

 

6.1.  O v. acórdão recorrido diz-se arrimado no teor do arti-

go 131 do Código de Processo Civil; que o convencimento foi formado pelo 

resultado da análise da pova produzida. 

 

 

6.2. A  motivação das decisões tem de ser vista sob dois 

planos. O primeiro diz respeito às causas determinantes da decisão, o proces-
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so psicológico de formação da convicção do julgador. O segundo é o discurso 

justificador, isto é, aquilo que se escreve em seguida. 

 

 

6.3. É evidente que o princípio do livre convencimento 

não pode ser pretexto para se decidir contra a lei, ou com respeito, apa-

rente, a seu texto. Cabe ao julgador a responsabilidade de conhecer toda 

a realidade subjacente. Só assim, assinalava o insigne Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, ele cumpre a sua função de dizer o di-

reito (A decisão judicial – RF 351/19/30). 

 

 

6.4. Afinal, se a verdade material é o fim último do proces-

so e indispensável em prol do prestígio das decisões judiciais, inadmissível 

deixar de conhecer a prova na sua inteireza para formar a convicção. Como 

assinala MICHELE TARUFFO:  

 

“Demonstrado que a apuração da verdade dos fatos no 

processo é possível bem como que tal apuração é ne-

cessária, disso deriva que o processo é justo se siste-

maticamente orientado a fazer com que se estabeleça a 

verdade dos fatos relevantes para a decisão; é, por lado 

injusto, na medida em que for estruturado de modo a 

obstaculizar ou limitar a verdade, já que nesse caso o 

que se obstaculiza ou se limita é a justiça da decisão 
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com que o processo se conclui.” (Uma simples ver-

dade – juiz e a construção dos fatos, pg. 143). 

 

 

6.5. Transcreva-se a aguda observação  de  THEOTONIO 

NEGRÃO:  

 

“O exame exauriente de um aspecto da causa que dê 

sustento ao dispositivo nem sempre será suficiente pa-

ra a completeza da motivação.  Afinal, podem existir 

outros aspectos influentes na solução da controvérsia.  

Por isso, toda vez que o julgador houver deixado de 

enfrentar argumentos autonomamente suficientes para 

o acolhimento de pretensão deduzida em juízo, ele de-

verá apreciá-los quando provocado por meio de em-

bargos de declaração.  Tal apreciação ganha ainda 

mais relevo quando se tratar de argumentos apresenta-

dos pela parte vencida no julgamento. 

Em síntese: “O Tribunal não está obrigado a responder 

questionário das partes.  Entretanto, deve examinar 

questões, oportunamente suscitadas, e que, se acolhi-

das, poderiam levar o julgamento a um resultado di-

verso do ocorrido” (STJ-2ª T., REsp 696.755, rel. Min. 

Eliana Calmon, j. 16.3.06, deram provimento, v. u., 

DJU 24.4.06, p. 386) (cf. nota 3 art 535 do CPC) 
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6.6. A jurisprudência sedimentou a necessidade do pro-

vimento dos embargos de declaração, quando verificada omissão do jul-

gado na análise de questões relevantes para a solução da lide: 

 

a) “Não examinadas por inteiro as provas e circunstân-

cias da causa, cabe suprir, em embargos de declaração, 

a omissão” (RSTJ 55/269). 

 

b) “Há omissão no julgamento se o órgão julgador não 

aprecia aspectos importantes da causa que possam in-

fluenciar no resultado da demanda” (STJ-1ª T., REsp 

690.919, rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.2.06, deram 

provimento, v. u., DJU 6.3.06, p. 190).  No mesmo 

sentido: STJ-2ª T, REsp 678.277, rel. Min. Eliana 

Calmon, j. 2.2.06, deram provimento, v. u., DJU 

6.3.06, p. 323. 

 

c) “Embargos declaratórios.  Omissão.  Tanto podem 

referir-se à parte dispositiva como aos motivos da de-

cisão.  Sentença e acórdão haverão de examinar os vá-

rios fundamentos relevantes deduzidos na inicial e na 

contestação, justificando por que são desacolhidos” 

(STJ-3ª T., REsp 30.220-5-MG, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, j. 8.2.93, deram provimento, v. u., DJU 

8.3.93, p. 3.118).” 
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6.7. Pois bem. Os embargos declaratórios foram rejeita-

dos pelo Colegiado pela  tese de estar desobrigado de enfrentar e analisar 

os argumentos deduzidos e toda a prova carreada. Deixou, com isso, à 

mingua de análise, elementos fidedignos existentes nos autos: a) o teor do 

depoimento de Leandro Carlou (Coordenador da Operação Lei Seca),  única 

testemunha presencial dos fatos; b) o teor das declarações do próprio magis-

trado, perante a autoridade policial; c) o extenso e inocultável rol de ocorrên-

cias em que já se envolvera o réu-reconvinte (objeto de apuração no CNJ) e 

que levou eminentes Desembargadores, integrantes do Órgão Especial do 

TJRJ, no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, votar pela sua 

aposentadoria compulsória! 

 

 

6.8.  Ora, a livre convicção será garantia da liberdade de 

consciência do julgador e também para os jurisdicionados, se as decisões 

forem proferidas em conformidade com a verdade racionalmente revela-

da. Quando eivada  de vícios graves, como na espécie, o princípio da livre 

convicção não lhe serve de arnês!  Em realidade o douto órgão colegiado só 

esteve convencido da necessidade de coonestar a conduta do colega, ao deci-

dir pela improcedência da ação e pela procedência da insidiosa reconvenção! 

 

 

7.  A VIOLAÇÃO À LETRA DOS ARTIGOS 535, II, 131 E 405, CAPUT 

E § 2º, I DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. 
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7.1. Gize-se. Para a formação do  indigitado convencimen-

to, louvou-se no testemunho da sra. Alice Maria Saldanha Tamborinde-

guy!!! 

 

 

7.2. O ponto foi objeto dos embargos declaratórios, com 

expressa invocação à regra contida no artigo 405, caput e § 2º, I do Códi-

go de Processo Civil. Afinal, diante da violação dessa regra pelo v. aresto, 

era necessário complementar o oficio jurisdicional (CPC, artigos 458, II, 463, 

II e 535, II). 

 

 

7.3. A pertinência dos embargos era, de resto inquestioná-

vel, face à jurisprudencia predominante: 

 

a) “Surgida a questão federal no acordão do Tribu-

nal de origem e não opostos embargos de declara-

ção, ressente-se o recurso especial do necessário 

prequestionamento.” (STJ – Corte Especial, ED 

no REsp 241052 AgRg, Ministro Fernando Gon-

çalves, DJU 18.08.2003). 

 

b) “Não se conhece do recurso especial, por ausência 

de prequestionamento, no tópico referente à nuli-

dade por julgamento extra-petita, tendo em vista 
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que, mesmo em se tratando de questão surgida no 

próprio acordão recorrido, deveria a parte pro-

vocar a sua apreciação pelo tribunal de origem 

quando opôs embargos declaratórios.” (STJ – 5ª 

Turma, REsp 492.979, Min. Felix Fisher, DJ 

03.05.2004) 

 

c) “é assente que a questão de direito surgida no 

acórdão recorrido, ainda que verse nulidade proces-

sual, se submeta ao pressuposto recursal específi-

co do prequestionamento, para viabilizar o proces-

samento do recurso especial.” (STJ – 3ª Turma, 

REsp 363.614, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU, 

22.04.02). 

 

 

7.4. Apontou-se  nos embargos ser a testemunha um  su-

jeito imparcial do processo; ser terceiro, desvinculado das partes e dos inte-

resses em conflito, que, no cumprimento de um dever de cidadão, colabora 

com a administração da Justiça na apuração da verdade (CPC, artigo 339). 

 

 

7.5. Pessoas como o cônjuge, se chamadas como teste-

munhas, ou não diriam a verdade ou, para não transigirem com a própria 

consciência, di-la-iam e o fariam com quebra, inevitável, da estima que se 
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presuma existir e que é de conveniência social permaneça inalterada.  É por 

essa razão que a lei as afasta da lide. 

 

 

7.6. Como leciona JOÃO CARLOS PESTANA DE 

AGUIAR: 

 

“Iniciando o quadro de pessoas impedidas de depor, 

encontram-se no inciso I do § 2º, o cônjuge, os pa-

rentes da linha reta e os colaterais, até o terceiro grau 

de alguma das partes, por consanguinidade ou afinida-

de. Conclui a lei pela presumível inidoneidade do 

testemunho dessas pessoas em decorrência do jus 

conjugi, do jus sanguinis e do jus familiae. Há inclusi-

ve legislações, como a italiana e a argentina que esten-

dem o impedimento ao cônjuge separado (...) fácil é de 

se depreender a parcialidade de seu testemunho. 

Daí sua imprestabilidade pelo que consagra nosso 

direito já de muito tradicional regra atribuída a Pom-

pônio: nullus idoneus in re intelligitur (As Provas no 

Cível, Forense, 2003, fls. 244/245) 

 

 

7.7. Nesse contexto, grifaram os embargos, o “testemu-

nho” da indigitada senhora, esposa do réu-reconvinte, era desvalioso e vi-

ciara a formação do convencimento do julgador (Código de Processo Ci-
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vil, artigo 131). “Testemunho” descomedido, com total falta de isenção e 

serenidade, com inverdades e mistificações a serviço do interesse incon-

fessável, teria de ser desconsiderado. 

 

 

7.8. Uma justiça que reconhece os próprios erros e se cor-

rige, que não os procura manter e defender com fórmulas vãs, é uma justiça 

edificante, que só confiança poderá inspirar. 

 

 

7.9. O v. acordão integrativo, deslembrado desses postu-

lados, sem a grandeza de admitir o erro, claro como a luz solar, desviou-

se do dever de emitir juízo sobre o tema federal, para enunciar fundamen-

tação risível e contraditória, verbis: 

 

“todas as questões fáticas discutidas nos autos restaram 

especificamente analisadas no julgado embargado, que 

contou, inclusive com a transcrição de vários depoimen-

tos das testemunhas, descabendo qualquer alegação de 

análise deficiente das provas produzidas.” (fls. 331). 

....................................................................................... 

Outrossim, o verbete nº 52 da súmula da jurisprudên-

cia desta Corte assim elucida: 

Inexiste omissão a sanar através de embargos 

declaratórios quando o acordão não enfrentou 

todas as questões arguidas pelas partes, desde 
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que uma delas tenha sido suficiente para o 

julgamento do recurso. 

O intuito da embargante é o prequestionamento do te-

ma” (fls. 345).” 

 

 

7.10. O mais grave foi reproduzir o teor do v. aresto  pa-

ra do mesmo fazer constar, ostensivamente, como alicerce do juízo con-

denatório, o “testemunho” da pessoa que se encontrava, pela lei, impedi-

da de depor!!! 

 

 

7.11. Afronta notável da regra legal epigrafada, como os 

embargos declaratórios haviam realçado, apropriadamente. 

 

 

8. VIOLAÇÃO À LETRA DOS ARTIGOS 93, 113 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL E 331 DO CÓDIGO PENAL. 

 

8.1. Na sequência dos equívocos de natureza grave em que 

incidiu, proclamou a Eg. 14ª Câmara Cível: 

 

“(...) a embargante afirma que o acórdão não apontou o 

dispositivo legal por ela infringido. Ora, quanto ao de-

sacato por ela perpetrado em face do réu reconvinte, 
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o acórdão foi enfático ao determinar que houve 

afronta ao artigo 331 do Código Penal” (fls. 330) 

(...) 

“diante das provocações da demandante, nada mais 

restou ao réu a não ser determinar a condução da ser-

vidora à 14ª Delegacia de Policia para que fosse lavra-

do termo circunstanciado pelo crime de desacato, pre-

visto no artigo 331 do Código Penal, na forma dos ar-

tigos 61 e 69 da lei 9099/95, diante do menor potencial 

ofensivo do delito. 

Note-se que o preceito primário do referido tipo penal 

consiste em “desacatar funcionário público no exer-

cício da função ou em razão dela.” 

Nesse passo, ao desdenhar do conhecimento jurídico 

do réu, afirmando “você é juiz e desconhece a lei?”, o 

que restou incontroverso nos autos, frise-se, a autora, 

de fato, zombou dolosamente da condição do autor, 

menosprezando seu saber jurídico e a função por ele 

exercida na sociedade, se distanciando da seriedade e 

urbanidade que se exige de um servidor público no 

exercício de suas funções.” (fls. 338/339) 

 

 

8.2. É cediço serem os órgãos jurisdicionais  portadores de 

jurisdição, cada um a exercendo dentro de determinada esfera. As normas que 
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cuidam especificamente dos limites em que a jurisdição deve ser exercida por 

cada órgão jurisdicional são regras de competência. 

 

 

8.3. A competência é, assim, a medida em que pode e deve 

ser exercida pelo juiz,  delimitando a lei esse exercício para que cada um de-

dique apenas parcela dessa função. Afinal, se cada órgão jurisdicional pudes-

se decidir qualquer causa, caótico seria o exercício da jurisdição. 

 

 

8.4. A propósito, preleciona JOSÉ FREDERICO MAR-

QUES: 

 

“A jurisdição ordinária divide-se em penal e civil. 

Aquela tem por objeto a resolução de litígios penais, 

esta, a de litígios não penais (...) Jurisdição penal e ci-

vil distinguem-se uma da outra apenas ratione mate-

riae, visto que funcional e estruturalmente, são em tu-

do idênticos (...) Ainda que um juiz tenha atribuições 

abrangendo as duas jurisdições, não lhe é dado decidir 

lides não penais no processo penal e vice-versa. A lei 

não permite o processo e julgamento de litígio penal e 

não penal em simultaneus processos. Assim sendo, 

embora o juiz da causa penal possa processar e julgar 

causas não penais, não há, por força de lei, cumulação 

processual para ambas serem julgadas no mesmo pro-
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cesso” (Manual de Direito Processual Civil, edição 

1974, vol. I, pg. 67/69) 

 

 

8.5. A solução esposada pelo v. acórdão recorrido à luz 

desses princípios, como se vê, carece de foros de juridicidade. Fria e medita-

da análise da realidade, aliada a crueza dos fatos evidencia, aliás, o insopitá-

vel desejo do Eg. Colegiado punir a autora-reconvinda, de castigá-la, pelo fa-

to de, no exercício de seu mister como servidora pública, durante Operação 

Lei Seca, pretender apreender veículo conduzido por magistrado, desprovido 

de placas identificadoras, com licença provisória vencida. 

 

8.5.1. A Eg. Câmara Cível olvidou o princípio da autonomia 

das instâncias civil e criminal com o afirmar, textualmente, ter a autora - re-

convinda afrontado a letra do artigo 331 do Código Penal! 

 

 

8.6. A adoção deste critério, a bem dizer, “eclético”, teve 

a gênese do seu equívoco justamente no fato de decidir causa de natureza 

civil como se cuidasse de procedimento de natureza criminal, a encerrar, 

com isso, vulneração frontal ao teor do artigo 93 e 113 da lei adjetiva, cer-

to a admissibilidade da arguição de incompetência absoluta a qualquer tem-

po e grau de jurisdição. 

 

a) “superado o juízo de admissibilidade, o recurso es-

pecial comporta efeito devolutivo amplo, já que cum-
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prirá ao Tribunal julgar a causa aplicando o direito à 

espécie (art. 257, RISTJ; Súmula 456 do STF) (...) a 

devolutividade do recurso especial, em seu nível verti-

cal, engloba o efeito translativo consistente na possibi-

lidade atribuída ao órgão julgador, de conhecer de ofí-

cio as questões de ordem pública” (STJ – 1ª Turma, 

Resp 869.534, Min. Teori Zavaski, DJU 10.12.07) 

 

b) “ao tomar conhecimento do recurso especial o STJ 

deve apreciar de ofício, nulidades relacionadas com os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Não 

é razoável que – mesmo enxergando vício fundamental 

do acórdão recorrido – o STJ nele opere modificação 

coméstica , perpetuando-se a nulidade” (RSTJ 103/65) 

 

c) “matéria de ordem pública pode ser suscitada em 

qualquer fase do processo, até mesmo no recurso ex-

traordinário ou recurso especial e ainda que não pre-

questionada” (STJ – RJTAMG 64/473) 

 

8.6.1 É relevante frisar que a autora- reconvinda não foi 

processada na esfera criminal pelo suposto desacato ou qualquer outra 

infração. De efeito, a digna autoridade policial, lavrado o termo circuns-

tanciado,  logo  percebeu, sem dificuldade, a verdade em todos os seus as-

pectos e matizes, uma verdade que desvelava, em extensão e profundida-

de, as dimensões do infortúnio da ora recorrente por haver, no cumpri-
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mento de seu dever funcional, observado ao magistrado infrator a neces-

sidade de apreender o veículo que conduzia, desprovido de placas identifi-

cadoras e com licença provisória vencida, infração que o mesmo teria natu-

ralmente de conhecer pela função exercida. 

 

8.6.2. No âmbito criminal teve-se o fato como atípico; que 

a situação fora criada, urdida e arquitetada pelo réu-reconvinte, com evidên-

cia irrecusável aos dotados de bom senso, raciocínio lógico e mediana agude-

za intelectual.  

 

8.6.3. Na realidade, só a erupção vulcânica de ira ou o or-

gulho imperial e intangível do magistrado poderão explicar o fenômeno 

provocado em pleno palco da Operação Lei Seca. 

 

8.6.4.  Os embargos declaratórios da autora-reconvinda, ali-

ás, lembraram provérbio segundo o qual, diante de uma realidade adversa, 

sábio é aquele que, tendo fracassado em mudá-la, se resigna a conviver 

com ela; e timbraram que o provérbio só não diz que nome se deve dar a 

quem, nas mesmas circunstâncias, fabrica uma realidade paralela para 

escapar da servidão dos fatos! 

 

 

8.7. De toda sorte, é preciso sublinhar que o “desacato” não 

restou configurado. 
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8.7.1. O depoimento do Coordenador da Operação Lei Se-

ca, Tenente Leandro Carlou, único a presenciar os fatos, foi enfático no as-

severar a lisura da ação da servidora pública, a autora-reconvinda. 

 

8.7.1.1. Os demais testemunhos, de Robson Pires Vianna e 

Almir Peixoto Freitas, padecem de credibilidade. Não presenciaram os fa-

tos; são policiais militares que acorreram ao local, por solicitação do réu-

reconvinte, no sentido de conduzir a autora-reconvinda à Delegacia Poli-

cial,  ou seja, depois do “desacato”. 

 

8.7.1.2. Em desabono  maior desses testemunhos, realça-se  ser 

a memória o que resta quando nós esquecemos e não há memória sem esque-

cimento. A memória ou o que restou dos fatos, é armazenada em partes e, ao 

tentar recuperá-la, contam-se fragmentos, para a construção dos fatos. O cé-

rebro, no ato de reter e conservar a memória, pode modificar a realidade, in-

corporando ou esquecendo fatos e/ou detalhes. Quem nada assistiu, decorrido 

tempo, pode modificar a realidade; passa a narrar o que imagina ter visto.  

 

 

8.8. Por outro lado, a virtude que se exige de um magis-

trado é a da verdadeira humildade, que o eleva e dignifica e engrandece o 

mais sublime dos ofícios humanos – a verdadeira humildade que consiste em 

rever e confessar os próprios erros – virtude cuja prática sincera será o lídimo 

motivo de orgulho do magistrado, pois que o aproxima da perfeição humana. 

A esse atributo  seria de acrescer, como qualidade primacial, como requi-
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sito ínsito ao exercício de sua missão, a serenidade, sem a qual não conse-

guirá guardar a isenção e a imparcialidade. 

 

8.8.1. Ora, só um magistrado, inadaptado por tempera-

mento ao exercício do espinhoso ofício e possuído de orgulho imperial e 

intangível, pode receber como ofensa a revisão ou a emenda da decisão 

que haja proferido ou ato de ofício que tenha praticado.   

 

8.8.2. Por identidade de princípio, só o magistrado que não 

ostenta os atributos da humildade e serenidade, pode sentir-se ofendido 

(desacatado) diante da afirmação feita por servidora pública, no exercí-

cio de sua função, de que teria de apreender veículo que conduzia, porque 

desprovido de placas identificadoras e com licença vencida. A observação 

feita ao magistrado, do presumido conhecimento da regra legal, guarda 

conexão com o ato da apreensão, e encerraria, no máximo, simples irre-

verência. 

 

8.8.3. A reforçar a ausência de qualquer intenção de desaca-

tar (ofender), permite-se a autora-reconvinda, reproduzir expressões proferi-

das pelo ínclito Ministro NILSON  NAVES, no julgamento de habeas-

corpus. Depois de recordar Montaigne – “a palavra é metade de quem a pro-

nuncia, metade de quem a escuta”  e Oscar Wilde – “se soubéssemos quantas 

e quantas vezes as nossas palavras são mal interpretadas, haveria muito mais 

silêncio no mundo”, concluiu S. Exa.: 
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“se se admite irritação (...), se se admite excesso, se se 

admite emprego impróprio de palavras, meu entendi-

mento é no sentido de que o denunciado não ofendeu a 

função legislativa ou o Poder lá representado pelos 

eminentes deputados... faltando ao caso o real sentido 

de desacatar (ofender, menosprezar, humilhar, menos-

cabar)”.  

 

 

9. A LEI COMPLEMENTAR 35/79, ARTIGO 35, INCISO VIII. 

 

9.1. O  ulterior desconcerto do v. aresto recorrido foi a refe-

rência, obiter dictum,  do tema epigrafado: 

 

“(...) mesmo que não estivesse no exercício da jurisdi-

ção da qual é investido, o magistrado ostenta essa con-

dição em todos os momentos da sua vida, mormente 

quanto ao dever de manter conduta irrepreensível na 

vida pública e particular, na forma do artigo 35, VIII 

da Lei Complementar nº35/1979 (Lei Orgânica da Ma-

gistratura Nacional). 

Assim, ao se exigir do juiz conduta exemplar durante o 

expediente forense, e fora dele, a norma em comento 

estabelece que, ao se despir da toga, o magistrado não 

se desvencilha da relevância da sua função na socieda-
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de, mantidos deveres e prerrogativas, mesmo que em 

horário de descanso. 

Ora, não se discute, nem se poderia imaginar um deba-

te a respeito da natureza humana do servidor público 

investido da jurisdição, entretanto, restou evidente, no 

caso em análise, que a autora pretendia, com tal com-

portamento, afrontar e enfrentar o magistrado que re-

tornava de um plantão judiciário noturno.” (fls 340) 

 

 

9.2. É inacreditável, mas os deveres impostos pela Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional ao magistrado – de observância de 

conduta irrepreensível – foram utilizados pelo v. acórdão contra a servido-

ra pública ora recorrente, como se a mesma fosse a destinatária da regra 

específica! 

 

 

9.3. Em outros termos. Para o v. acórdão vergastado, à au-

tora-reconvinda, no exercício de suas funções, no estrito cumprimento do de-

ver legal, cabia observar o dever do magistrado manter conduta irrepreensível 

na vida pública e particular, conduta de que não se desvencilha mesmo quan-

do despido da toga, pela relevância da função. E, dentro desse contexto, não 

poderia apreender o veículo conduzido pelo magistrado nem lhe fazer qual-

quer referência ao necessário conhecimento da legislação de regência!!!  
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 À autora-reconvinda só acorrem as palavras do Minis-

tro CEZAR PELUZO: 

 

“Qualquer texto é suscetível de muitas interpretações, 

mas com certeza não é suscetível de qualquer interpre-

tação, ainda quando provenha de inteligência privile-

giada” (RTJ 195/904). 

 

 

VI- CONCLUSÃO. 

 

10. Forte nas considerações expendidas, espera a autora-

reconvinda, beneficiária da Justiça Gratuita, que V. Exa., recolhida eventual 

contraminuta do réu-reconvinte, emita juízo positivo de admissibilidade do 

recurso especial, ao entendimento de estarem prequestionadas as questões 

federais suscitadas, com observância do enunciado na Súmula 211 do STJ. A 

questão central lançada no recurso é direito, sem vez para aplicação da Súmu-

la 7 do STJ. 

 

 

10.1. Com a inabalável convicção do recurso merecer trâmi-

te, aguarda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por uma das EE. 

Turmas, haverá de provê-lo para cassar o julgado recorrido por vulnera-

ção à letra do artigo 557 do CPC, determinando o retorno dos autos à Corte 

de origem para processamento e jugamento da apelação, com designação de 

revisor e sustentação oral, ou, pelo princípio da celeridade processual, pa-
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ra reformar a decisão vergastada e  proclamar, de logo, improcedente a 

reconvenção, forte à consideração de pautar-se a conduta da autora re-

convinda no estrito cumprimento do dever funcional, no exercício regu-

lar de um direito, sem qualquer desvio; conduta lícita, sem violação a 

dispositivo penal/civil. 

 

 

10.2.  Os incômodos de que carpe o réu-reconvinte, magis-

trado, com extenso rol de procedimentos disciplinares, objeto de apuração pe-

lo Conselho Nacional de Justiça, desautorizam indenização (dano moral); são 

consequência e resultado direto da violação de regra legal de trânsito – con-

duzir veículo desprovido de placas identificadoras, com licença provisória 

vencida. 

 

 

  P. Deferimento. 

  

 Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2015. 
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