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Futuros Juízes e Juízas de Direito, aqui faremos um estudo do perfil da banca para a prova do 
TJPE. Analisaremos a trajetória de cada um dos examinadores, observando suas predileções e 
áreas de atuação, como forma de procurar compreender o estilo e possíveis conteúdos a serem 
cobrados.  

Vocês ainda receberam outro material composto do resumo de alguns dos principais textos escritos 
por cada um dos seus examinadores, como complemento e detalhamento deste material. 

O estudo da banca em provas como a do TJPE é essencial para uma boa preparação! Vamos com 
tudo! 
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1. JONES FIGUEIREDO ALVES 

O Desembargador Jones Figueiredo Alves é Mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa (FDUL, 2015), com dissertação intitulada " Identidade pessoal 

na sociedade de informação: dimensões de autodeterminação e ilicitude civil", é graduado em 

Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito do Recife (1970) e em Ciências das Comunicações 

Sociais (Jornalismo) pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP (1968). Ele é magistrado 

de carreira, na qual ingressou no ano de 1975, é o Decano do Tribunal de Justiça de Pernambuco, 

integrando a Corte desde 1999 e foi seu Presidente no biênio 2008/2010. Atuou como diretor 

geral da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) nos biênios 2006/2007 e 2018/2020. Atualmente 

ele preside a Seção Cível, o 2º Grupo de Câmaras Cíveis e a 4ª Câmara Cível, além de ser membro 

permanente da Corte Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

Em 2017, tornou-se membro da Academia Brasileira de Direito Civil (ABDC). Dirigiu o Centro de 

Estudos Judiciários (CEJ) do Tribunal de Justiça de Pernambuco entre 2000 e 2004, permanecendo 

na direção deste também durante os biênios 2014/2015 e 2016/2017. Integrou missão humanitária 

da Organização das Nações Unidas (O.N.U.) para contribuição judiciária à administração da Justiça 

de Moçambique, na África, junto ao Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ) do Tribunal 

Supremo daquele país. Assessorou a Comissão Especial da Câmara dos Deputados para a 

aprovação do projeto do Código Civil, ficando à disposição daquela Casa Legislativa, contribuindo 

com a redação dos Relatórios Preliminar e Geral do projeto e do seu texto final.  

Autor de diversas obras jurídicas em Direito Civil e Direito Processual Civil. Os mais recentes 

trabalhos acadêmicos do desembargador se desenvolvem principalmente nas áreas de direito da 

personalidade, direito de família e de sucessões.  
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LIVROS 

ALVES, Jones Figueiredo; MONTENEGRO, M. Manual das Audiências Cíveis. 2ª. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. v. 01. 248p. 

ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz (Org.). Novo Código Civil Questões 

Controvertidas vol. 8 - Direito de Empresa. 1. ed. São Paulo: Método, 2010. v. 08. 496p. 

Silva, Sérgio Paulo R. (Org.); Albuquerque, Cíntia Daniela B. (Org.); Guimarães, Felippe A. G. (Org.); 

Carmeiro Leão Sobrinho, Haroldo (Org.); ALVES, Jones Figueiredo (Org.) ; Pereira de Lira, Jorge 

Américo (Org.) . Manual de Decisões Judiciais Cíveis. 2ª. ed. São Paulo: Método, 2010. v. 1. 608p. 

ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz (Org.). Novo Código Civil Questões 

Controvertidas vol. 7 - Direito das Coisas. Série Grandes Temas de Direito Privado. 1. ed. São 

Paulo: Método, 2008. v. 08. 512p. 

ALVES, Jones Figueiredo; Pereira de Lira, Jorge Américo (Org.); Cardoso, Teodomiro N. (Org.); 

Figueiredo, Luiz Carlos V. (Org.); Matos, Blanche M. P. (Org.); Nogueira, Roberta V. F. R. (Org.). 

Manual de Audiências Judiciais Criminais. 1ª. ed. São Paulo: Método, 2007. v. 02. 350p. 

ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz (Org.). Novo Código Civil Questões 

Controvertidas vol. 6 - Parte Geral do Código Civil. 1ª. ed. São Paulo: Método, 2007. v. 08. 640p. 

ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz (Org.). Questões Controvertidas no Código Civil 

- volume 5 - Responsabilidade Civil. São Paulo: Método, 2006. v. 08. 608p. 

ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz. Código Civil Anotado. 2. ed. São Paulo: Método, 

2005. v. 1. 1042p. 

ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz (Org.). Questões Controvertidas no Código Civil 

- volume 3 - Família e Sucessões. São Paulo: Método, 2005. v. 08. 464p. 

ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz (Org.). Questões Controvertidas no Código Civil 

- volume 4 - Obrigações e Contratos. São Paulo: Método, 2005. v. 08. 480p. 
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ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz (Org.). Questões Controvertidas no Código Civil 

- volume 1. 1. ed. São Paulo: Método, 2004. v. 08. 512p. 

ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz (Org.). Questões Controvertidas no Código Civil 

- volume 2. São Paulo: Método, 2004. v. 08. 464p. 

ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz. Novo Código Civil Confrontado. 3. ed. São 

Paulo: Método, 2003. v. 01. 688p. 

 

ARTIGOS 

ALVES, Jones Figueiredo. Movimentos transnacionais de trabalhadores e seus novos significantes: 

impactos na sociedade e na economia. REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO (SÃO PAULO), v. 47, 

p. 79-97, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. A doutrina da família multiespécie e a identidade animal. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. Herdeiros carentes de vitimas de crimes são famílias desprotegidas. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. A regulação jurídica das vulnerabilidades esquecidas. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. A morte do país na tragédia diária de óbitos e de órfãos. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-', 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. Direito Civil em tempos de pandemia. O que resta das categorias 

jurídicas?. REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, v. 134, p. 19-35, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. As formações conceituais dos institutos de Direito de Família. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1, 2021. 



 

 

 

 

 

 

6 
93 

ALVES, Jones Figueiredo. Direitos de avosidade em integração familiar intergeracional. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. A economia dos alimentos de família para uma nova hermenêutica (Parte 

1). CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. A Economia dos Alimentos de família para uma nova hermenêutica 

(parte 2). CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. Divórcio post mortem, um direito potestativo. CONSULTOR JURÍDICO 

(SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. Violências contra a mulher e as novas criminalizações tardias. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. A herança digital como um novo instituto de Direito Sucessório. Revista 

do Advogado - AASP, v. Ano XLI, p. 66-73, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. A herança digital como instituto de Direito Sucessório e a doutrina 

zenista. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. O padrastio enquanto estado familiar e sob os limites da paternidade 

socioafetiva. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. Reprodução assistida para as famílias ectogenéticas reclama legislação. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2021. 

ALVES, Jones Figueiredo. Honorários Advocatícios: Contratuais, sucumbenciais e recursais. 

Natureza e diálogo das verbas. A contribuição do CPC para a dignificação da verba honorária.. 

REVISTA DA ESMAPE, v. 26, p. 73-86, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. O novo direito empresarial e a regulação dos contratos empresariais 

pela função econômica dos negócios jurídicos. Apontamentos essenciais imediatos. REVISTA DA 

ESMAPE, v. 26, p. 101-117, 2020. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Primeiras aplicações relativizadas em face das inovações processuais do 

CPC/2015. Uma nova zona de penumbra?. REVISTA DA ESMAPE, v. 26, p. 143-161, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. A 'Família Ética' em Melhor Reaprendizado no Confinamento. REVISTA 

NACIONAL DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, v. 35, p. 05-11, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Exclusões etaristas dentro dos confinamentos familiares. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Uma releitura dos alimentos avoengos da pessoa idosa. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Intolerância, do chaude-colle à violência no confinamento familiar. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Um novo tempo da família revisitada ao ultrapasse da pandemia. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. A humanidade não consegue respirar quando vidas negras não 

importam. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Em proteção da família, a dispensa das regras ordinárias. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Uma jurisprudência de família (re)construída na pandemia. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. A família na atual crise de direitos humanos. CONSULTOR JURÍDICO 

(SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Os tratamentos normativos da morte para as famílias em luto. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Vidas perdidas para Covid-19 reclamam melhores respostas do Direito. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 
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ALVES, Jones Figueiredo. A família pede guarda provisória da lei em proteção urgencial. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. O uso off label de medicamentos em combate da pandemia da Covid-

19. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Memória Judiciária do TJPE nos arredores de dois séculos. 

Documentação e Memória/TJPE, v. 5, p. 97-102, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Evandro Gueiros no primado da toga. Documentação e Memória/TJPE, 

v. 05, p. 103-107, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Orfandades precoces clamam por seus órfãos da pandemia. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. O problema do superendividamento familiar e a mora da dí(vida). 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Pai, aquele que se a(pai)xona e o seu estatuto jurídico. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Na (re)valoração jurídica do 'viver no conviver', a convivência como bem 

da vida. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. As duas eficácias das transações e dos acordos familiares. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Desconstituições da filiação em rupturas do vínculo paterno-filial. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo; CUNHA, Mônica Maria de Pádua Souto da . A Justiça em Pernambuco 

do Oitocentos: os crimes contra a segurança da honra (1831-1850). Lex-Cult, v. 4, p. 259-287, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Autoridade parental e vacinação obrigatória. CONSULTOR JURÍDICO 

(SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Os ajustes fenomênicos de gêneros e de agêneros. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. A família como bem jurídico, em sua ?casa de morada?. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Reengenharia da gestão do tempo familiar nos tempos fluídos. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. As famílias raras e seus itinerários resilientes. CONSULTOR JURÍDICO 

(SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. As necessidades deônticas que o Direito de Família demanda. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Um novo regime de bens e a cidadania registral. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Ressarcimento integral de danos pelo agente ofensor como direito do 

Estado. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2019. 

ALVES, Jones Figueiredo. É desnecessária a exigência de lei para formalizar o divórcio impositivo. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2019. 

ALVES, Jones Figueiredo. Programa do TJ-PE introduz no Sistema jurídico o instituto da 

?notificação parental?2019. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2019. 

ALVES, Jones Figueiredo. Sogra continuará sendo sogra vida afora, pois a afinidade não se 

extingue. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2017. 

ALVES, Jones Figueiredo. Negligência dos pais no mundo virtual expõe criança a efeitos nocivos 

da rede. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2017. 

ALVES, Jones Figueiredo. Direito precisa enfrentar abusos criminógenos de comportamento. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2017. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Violência contra a mulher precisa ser reprimida com tenacidade pela lei. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2017. 

ALVES, Jones Figueiredo. Paternidade e Vínculo Biológico ? Valores Distintos (STF ? RE 898.060-

SP) - Jurisprudência Comentada. REVISTA NACIONAL DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, v. 

13, p. 135-137, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Veículos inteligentes exigem um novo Direito. CONSULTOR JURÍDICO 

(SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Instituto jurídico do aconselhamento emocional deve ser privilegiado. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. À procura de uma lei de adoção para crinças desprovidas de proteção 

integral. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Namoro Qualificado. Revista Síntese: Direito de Família, v. 1, p. 37-38, 

2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Abraço de torcedores na Euro resgatou princípio da fraternidade. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Violência invisível contra mulher exige mais atenção. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Uniões septuagenárias e separação absoluta de bens por pacto 

antenupcial. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Normas registrais oferecem garantias aos filhos de reprodução assistida. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Casal de avô e neta, na Flórida, desafia impedimentos previstos às 

uniões. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Estado civil de convivente de acordo com o Código de Processo Civil 

de 2015. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Invasões digitais iniciam era de busca por controle total de informações. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. O prolongamento da existência por meio de testamentos familiares. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. A maternidade por opção e a mulher que nela existe. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Com denúncia-decência, mulher vitimizada fala em nome de quem 

silencia. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Consolidado, padrastio agora precisa de um estatuto jurídico. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Pensão alimentícia conta com maior proteção no novo CPC. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1, 2016. 

ALVES, Jones Figueiredo. Negócios Jurídicos existenciais. Os contratos gestacionais e as diretivas 

antecipadas de vontade. REVISTA DO CEJ (RECIFE), v. 5, p. 165-180, 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. As Demandas de Multiparentalidade no Direito de Família Pós-Moderno. 

A Realidade Transcendente dos Fatos da Vida em Protagonismo da Doutrina e da Jurisprudência. 

REVISTA NACIONAL DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, v. 7, p. 32-42, 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Inibitória de Alimentos. REVISTA NACIONAL DE DIREITO DE FAMÍLIA 

E SUCESSÕES, v. 6, p. 92-93, 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Famílias mútuas, uma espécie extraordinária de multiparentalidade. 

REVISTA NACIONAL DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, v. 5, p. 65-75, 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Família e CPC imediato. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2015. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Jornada de Direito Civil trouxe importantes enunciados sobre Direito de 

Família. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Casamento do incapaz é mais que simples exercício de um direito. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Alimentos de ventre. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Separação-lázara. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. 'Marito mammone'. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Justiça justificada por homens fiéis (texto de discurso). ADVOCATUS, v. 

1, p. 109-114, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. IGPM deve ser usado para recompor valor de pensão alimentícia. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Pernambuco fixa regras claras para reconhecimento de união estável. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Oficinas do CNJ evitam separações malconduzidas. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Doutrina precisa reger famílias geradas com troca de bebês. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Novo CPC traz avanços para área da família. CONSULTOR JURÍDICO 

(SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Banco de dados de DNA pode facilitar ações de paternidade. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Testamento genético celebra a dignidade da vida. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Adoção especial reclama mecanismos mais eficazes. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Direito de convivência com filho não se limita a mera visita. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Casal parental merece maior atenção do Direito de Família. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Alienação parental deve considerar ilicitude ou síndrome. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Direito não deve pretender desconstituir fatos da vida. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Violência psicológica torna mulheres reféns absolutas. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Convivência preliminar contratada não é união estável. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Ex-cônjuge pode exigir alimentos por necessidade posterior. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Direito de família avançou em construções doutrinárias. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Vidas Interrompidas. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Alimentos diferidos. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. A recusa da tolerância como ato ilícito e a ilicitude da intolerância nas 

relações de família Aplicação tópica e significante à teoria dos danos. REVISTA DA ESMAPE, v. 18, 

p. 466-562, 2013. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Uma Justiça Afirmativa de Futuro. REVISTA DO CEJ (RECIFE), v. 6, p. 9-

17, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Dívida de cônjuges: diálogo processual com o direito civil. Primeiras 

reflexões. REVISTA DO CEJ (RECIFE), v. 6, p. 100-129, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Parecer. Nova vaga criada, em aumento de composição do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco, tornando ímpar a participação do quinto constitucional. Critério objetivo 

de definição da instituição ao provimento da vaga. REVISTA DO CEJ (RECIFE), v. 6, p. 130-148, 

2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Paternidade socioafetiva tem igualdade com biológica. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Direito à felicidade deve ter a família como base normativa. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Crédito alimentar exige jurisprudência socialmente responsável. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Novo texto constitucional não define família. CONSULTOR JURÍDICO 

(SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Adoção de sobrenomes socioafetivos é comum no Brasil. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Paternidade não deve ser reconhecida por presunção. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Parentesco natural ou civil merece amparo jurídico. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Pai que posterga reconhecimento deve indenizar filho. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Multas inibem práticas abusivas do poder parental. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Busca de filhos não naturais encontra avanço tecnológico. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. O nome ao natimorto é um direito humanitário. CONSULTOR JURÍDICO 

(SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Casamento não tem prazo de validade. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO 

PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Dignidade do idoso é pauta de urgência. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO 

PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Partilha inglesa confere justiça em solução de equidade. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. País deve criar centros médicos para violência doméstica. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Licença-maternidade à co-mãe é proteção à criança. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Legislação sobre Direito de Família não evoluiu em 2012. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Filiações plurais. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. O DNA não mais absoluto?. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Paternidade à revelia. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Estatuto do Pai. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Filhos que abandonam. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2013. 

ALVES, Jones Figueiredo. Lide e novo domicilio. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2013. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Animal só pode ser proibido em condominio se for perigoso. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2012. 

ALVES, Jones Figueiredo. A Lei 8.560 em prol da dignidade dos filhos. CONSULTOR JURÍDICO 

(SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2012. 

ALVES, Jones Figueiredo. Dupla conforme dá rapidez e efetividade ao processo. CONSULTOR 

JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2011. 

ALVES, Jones Figueiredo. Um Filósofo de Justiça. Homenagem ao Des. Alfredo Sérgio Magalhães 

Jambo. Informativo Migalhas, v. 1, p. 1-1, 2011. 

ALVES, Jones Figueiredo. A familia no contexto da globalização e suas repercussões no direito. 

REVISTA JUSTIÇA & CIDADANIA, v. 1, p. 10-15, 2009. 

ALVES, Jones Figueiredo. Da jurisdição de família como instrumento de efetividade da função 

social do direito. REVISTA DO CEJ (RECIFE), v. 1, p. 110-123, 2008. 

ALVES, Jones Figueiredo. Do adimplemento substancial como fator obstativo do direito à 

resolução do contrato. REVISTA DO ADVOGADO, v. 1, p. 124-131, 2008. 

ALVES, Jones Figueiredo. O Juiz como Justiça viva: Esboço de discurso por uma jurisdição 

eticizante e inclusiva. REVISTA DA ESMAPE, v. 11, p. 115-147, 2006. 

ALVES, Jones Figueiredo. Tutela Jurídica da Criança e do Adolescente no Novo Código Civil. 

Inovações e Controvérsias. ARGUMENTUM REVISTA CIENTÍFICA, v. 1, p. 131-148, 2005. 

ALVES, Jones Figueiredo. A nova teoria do direito contratual com o atual Código Civil. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2003. 

ALVES, Jones Figueiredo. Psicologia aplicada ao Direito de Família. Jus Navigandi (Online), v. 1, 

p. 1-1, 2002. 

ALVES, Jones Figueiredo. Juizado Informal de Família. REVISTA JUSTIÇA & CIDADANIA, v. 1, p. 

10-11, 2001. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Criação dos Juizados Informais de Família. Resolução 150/2001-TJPE. 

CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-1, 2001. 

ALVES, Jones Figueiredo. Discurso. Oração de Justiça. Posse no cargo de Desembargador no 

Tribunal de Justiça, em Sessão Solene do Tribunal Pleno, de 09.02.1999 (Diário da Justiça, do 

Diário Oficial, de 20.02.1999, op. 02);. Coleção Memória Judiciária - CEJ-TJPE, v. 7, p. 52-63, 1999. 

ALVES, Jones Figueiredo. A Reforma do Código Civil: apreciação das emendas do Senado Federal 

ao projeto. Enfoque das modificações essenciais propostas.. Jus Navigandi (Online), v. 1, p. 1-2, 

1999. 

CAPÍTULOS DE LIVROS  

ALVES, Jones Figueiredo. Alimentos para a mulher apartada da casa do marido. In: CUNHA, 

Mônica Maria de Pádua Souto da. AMARAL, Carlos Alberto Vilarinho. (Org.). Tribunal de Justiça de 

Pernambuco;: 200 anos de história, Vol. 1.. 1ªed.Recife: Tribunal de Justiça de Pernambuco, 2021, 

v. 1, p. 386-397. 

ALVES, Jones Figueiredo. Uma Justiça por excelência. Discurso em Solenidade de Posse no cargo 

de Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco; Teatro Sta. Izabel, 21.07.2008.. In: CEJ - 

Centro de Estudos Judiciários - Tribunal de Justiça de Prnambuco. (Org.). Memória Judiciária. 

Gestores da Justiça: Presidentes do TJPE 1970/2021 - ISSN 2175-3873. 1ed.Recife: CEJ - Tribunal 

de Justiça de Pernambuco, 2021, v. 14, p. 512-520. 

ALVES, Jones Figueiredo. Confinamento como locus de (des)uniões em novos arranjos. In: Larissa 

Maria de Moraes Leal; Lorena Guedes Duarte (Coord.).. (Org.). Impactos da pandemia covid-19 no 

Direito de família e das Sucessões. 1ed.Brasília: OAB Conselho Federal, 2020, v. 1, p. 1-474. 

ALVES, Jones Figueiredo. As ilicitudes nas relações paternais, o abandono afetivo e a 

responsabilidade civil especial familiar. In: Marcelo Marques Cabral; Jones Figueirêdo Alves; Danilo 

Rafael da Silva Mergulhão. (Org.). Direito Privado e Constituição: A pavimentação de um direito 

privado solidário sob a ótica constitucional. Homenagem aos trinta anos da Constituição Federal 
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Brasileira. 1ªed.São Paulo: Editora Thompson Reuters Brasil/Revista dos Tribunais - RT, 2019, v. 1, 

p. 163-175. 

ALVES, Jones Figueiredo. Alimentos: Alimentos diferidos ou pós-divórcio. In: LAGRASTA NETO, 

Caetano; SIMÃO, José Fernando. (Org.). Dicionário de Direito de Família. Vol. 1 (A-H).. 1ed.São 

Paulo: GEN/Atlas, 2015, v. 1, p. 62-64. 

ALVES, Jones Figueiredo. Casal Parental. In: LAGRASTA NETO, Caetano. SIMÃO, José Fernando. 

(Org.). Dicionário de Direito de Família. Vol. 1 (A-H). ISBN 978.85-97-00164-8. 1ed.São Paulo: 

GEN/Editora Atlas, 2015, v. 1, p. 174-176. 

ALVES, Jones Figueiredo. Divórcio: Divórcio e Alimentos diferidos. In: LAGRASTA NETO, Caetano; 

SIMÃO, José Fernando. (Org.). Dicionário de Direito de Família. Vol. 1 (A-H). ISBN 978.85-97-

00164-8. 1ed.São Paulo: GEN/Editora Atlas, 2015, v. 1, p. 293-295. 

ALVES, Jones Figueiredo. Família por design. In: LAGRASTA NETO, Caetano; SIMÃO, José 

Fernando. (Org.). Dicionário de Direito de Família. Vol. 1 (A-H). ISBN 978.85-97-00164-8. 1ed.São 

Paulo: GEN/Editora Atlas, 2015, v. 1, p. 411-413. 

ALVES, Jones Figueiredo. Famílias mútuas. In: LAGRASTA NETO, Caetano; SIMÃO, José 

Fernando. (Org.). Famílias mútuas. 1ed.São Paulo: GEN/Editora Atlas, 2015, v. 1, p. 418-420. 

ALVES, Jones Figueiredo. União Estável: companheiros e sobrenome. In: LAGRASTA NETO, 

Caetano; SIMÃO, José Fernando. (Org.). Dicionário de Direito de Família. Vol. 1 (A-H). ISBN 

978.85-97-00164-8. 1ed.São Paulo: GEN/Editora Atlas, 2015, v. 1, p. 960-962. 

ALVES, Jones Figueiredo. O casal parental como nova figura jurídica de família e os meios 

probatórios da ilicitude civil e do produto patológico da Alienação Parental. Uma perspectiva luso-

brasileira. In: 12. SIMÃO, José Fernando; BELTRÃO, Silvio Romero. (Org.). Direito Civil. Estudos 

em Homemagem a José de Oliveira Ascensão - ISBN 978-85-224-9851-2. 1ed.São Paulo: Editora 

Atlas, 2015, v. 2, p. 219-236. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Discurso da Toga. Oração de Justiça. Posse no cargo de Desembargador 

no Tribunal de Justiça, em Sessão Solene do Tribunal Pleno, de 09.02.1999 (Diário da Justiça, do 

Diário Oficial, de 20.02.1999, p. 02). In: CEJ - Centro de Estudos Judiciários. (Org.). Memória 

Judiciária. O Discurso da Toga - ISSN 2175-3873. 1ed.Recife: Ed. Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, 2011, v. 7, p. 52-63. 

ALVES, Jones Figueiredo. Discurso da Toga. A Justiça sob a égide da Paz. Saudação de recepção 

pelo TJPE aos novos Desembargadores: Milton José Neves e Magui Lins de Azevedo. Memória 

Judiciária: O Discurso da Toga - ISSN 2175-3873. 1ed.Recife: Ed. Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, 2011, v. 7, p. 131-137. 

ALVES, Jones Figueiredo. Discurso da Toga. Em catedrais da vida. Discurso de recepção em nome 

do TJPE ao novo Desembargador: Marco Cabral Maggi. In: CEJ - Centro de Estudos Judiciários - 

Tribunal de Justiça de Prnambuco. (Org.). Memória Judiciária: O Discurso da Toga - ISSN 2175-

3873. 1ed.Recife: CEJ - Tribunal de Justiça de Pernambuco, 2011, v. 7, p. 225-231. 

ALVES, Jones Figueiredo. Discurso da Toga. Os Cânones da Vida. Discurso de saudação, proferido 

em nome do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em data de 15.12.2004, em Sessão Extraordinária 

do Tribunal Pleno, na posse do desembargador Adalberto de Oliveira Melo. In: CEJ - Centro de 

Estudos Judiciários - Tribunal de Justiça de Prnambuco. (Org.). Memória Judiciária. O Discurso da 

Toga - ISSN 2175-3873. 1ed.Recife: CEJ - Tribunal de Justiça de Pernambuco, 2011, v. 7, p. 261-

267. 

ALVES, Jones Figueiredo. Discurso da Toga. Saudação como Presidente do TJPE aos cinco novos 

desembargadores entrantes na Corte de Justiça. In: CEJ - Centro de Estudos Judiciários - Tribunal 

de Justiça de Pernambuco. (Org.). Memória Judiciária. O Discurso da Toga - ISSN 2175-3873. 

1ed.Recife: CEJ - Tribunal de Justiça de Pernambuco, 2011, v. 7, p. 485-486. 

ALVES, Jones Figueiredo. Discurso da Toga. Saudação como Presidente do TJPE ao entrante Josué 

Fonsêca de Sena na Corte de Justiça. In: CEJ - Centro de Estudos Judiciários - Tribunal de Justiça 
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de Prnambuco. (Org.). Memória Judiciária. O Discurso da Toga - ISSN 2175-3873. 1ed.Recife: CEJ 

- Tribunal de Justiça de Pernambuco, 2011, v. 7, p. 543-547. 

ALVES, Jones Figueiredo; Diniz, Maria Helena ; Assunção, Alexandre G. A. ; Maluf, Carlos Alberto 

D. ; Figueira Jr., Joel D. ; DELGADO, Mário Luiz ; Veloso, Zeno ; Fiuza, Ricardo ; Lucca, Newton de 

; Silva, Regina Beatriz T. . Contratos. In: Ricardo Fiíza; Regina Beatriz Tavares da Silva. (Org.). 

Código Civil Comentado. 7ªed.São Paulo: Saraiva, 2010, v. , p. -2142. 

ALVES, Jones Figueiredo. Responsabilidade Civil no Direito de Família. In: MONTENGRO FILHO, 

Misael. PIRES FILHO, Ivon. MARANHÃO, Daniel de Albuquerque. (Org.). Responsabilidade Civil 

Temas Atuais. 1ªed.Recife: Bagaço/Escola da Advocacia do Recife, 2000, v. 1, p. 23-38. 

TEXTOS EM JORNAIS DE NOTÍCIAS/REVISTAS 

ALVES, Jones Figueiredo. Evandro Gueiros Leite no primado da toga. FOLHA DE PERNAMBUCO, 

Recife, p. 10 - 15, 04 jun. 2020. 

ALVES, Jones Figueiredo. Os crimes contra todos nós. Folha de Pernambuco, Recife, p. 8 - 8, 01 

dez. 2017. 

ALVES, Jones Figueiredo. Preços diferenciados pelo meio de pagamento. FOLHA DE 

PERNAMBUCO, Recife, p. 6 - 6, 23 jan. 2017. 

ALVES, Jones Figueiredo. Comunidadefamiliar. Diário de Pernambuco, Recife, 26 set. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Alimentos ao Idoso. Diário de Pernambuco, Recife, 12 set. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Divórcio potestativo. Diário de Pernambuco, Recife, 11 jul. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Estado de Convivente. Diário de Pernambuco, Recife, 06 jun. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Inibitória de alimentos. Diário de Pernambuco, Recife, 23 maio 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Namoro qualificado. Diário de Pernambuco, Recife, 25 abr. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Débitos alimentares. Diário de Pernambuco, Recife, 18 abr. 2015. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Culpa mortuária. Diário de Pernambuco, Recife, 11 abr. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Alimentos resilientes. Diário de Pernambuco, Recife, 28 fev. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Normas de otimização. Diário de Pernambuco, Recife, 21 fev. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Concepção a três. Diário de Pernambuco, Recife, 07 fev. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Prole, Proletário. Diário de Pernambuco, Recife, 24 jan. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Dano existencial. Diário de Pernambuco, Recife, 17 jan. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Herança Digital. Diário de Pernambuco, Recife, 10 jan. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Famíias experenciais. Diário de Pernambuco, Recife, 03 jan. 2015. 

ALVES, Jones Figueiredo. Alimentos: Contas Prestadas. Diário de Pernambuco, Recife, 27 dez. 

2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Os matronímicos. Diário de Pernambuco, Recife, 20 dez. 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Separação-lázara. Diário de Pernambuco, Recife, 13 dez. 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Comunhão de vida. Diário de Pernambuco, Recife, 22 nov. 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Ode ao afeto moral. Diário de Pernambuco, Recife, 15 nov. 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Reprodução assistida. Diário de Pernambuco, Recife, 14 nov. 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Imóvel financiado. Diário de Pernambuco, Recife, 25 out. 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Guarda compartida. Diário de Pernambuco, Recife, 14 set. 2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Audiência de admoestação. Diário de Pernambuco, Recife, 02 ago. 

2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. União estável: juntos e registrados. Diário de Pernambuco, Recife, 19 jul. 

2014. 

ALVES, Jones Figueiredo. Tempo de travessia. Diário de Pernambuco, Recife, 24 maio 2014. 
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ALVES, Jones Figueiredo. Separações mal conduzidas. Diário de Pernambuco, Recife, 03 maio 

2014. 

TJPE 

Como dito, o Desembargador integra a 4ª Câmara Cível, abaixo destacamos alguns de seus 

julgados: 

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CELPE. 
OSCILAÇÃO E FALTA DE ENERGIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. 
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 
ALEGADO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. DECISÃO UNÂNIME.1. Ao autor, cabe o 
ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência 
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do art. 373, 
I, do CPC. 2. Apesar das alegações em sua inicial, de que a empresa ré fornece serviço 
defeituoso, o autor não provou de que forma ela se deu, não apresentando prova 
mínima do alegado, bem como dispensou a produção de provas quando instada a se 
manifestar, não logrando êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações. 3. Em 
não havendo provas da ocorrência de ato ilícito perpetrado pela apelada, não há como 
reconhecer os danos morais requeridos.4. Majoração dos honorários advocatícios 
fixados pelo Juízo a quo para 15% do valor da causa em face da sucumbência recursal, 
restando suspensa a cobrança ante a concessão da gratuidade judicial.5. Improvimento 
do recurso. Manutenção da sentença. Decisão unânime. (TJPE, Apelação Cível 558998-
2, 0001342-83.2016.8.17.0730, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2022, Data 
da Publicação/Fonte: 08/03/2022, Relator: Des. Jones Figueirêdo Alves) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. CIVIL E 
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO CONSTITUÍDO. DÉBITO JUDICIAL. 
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE 
MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. FIXAÇÃO DECORRENTE DE LEI. ART. 293 DO 
CPC/73. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES CONTRATUAIS. APELO NÃO 
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Os juros de mora e a correção monetária estão 
incluídos, por força de lei, no pedido, ainda que não de forma expressa, razão pela qual 
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tal condenação não configura julgamento extra ou ultra petita1. 2. No curso do processo, 
a atualização do valor devido deve ser feita de acordo com índices próprios dos débitos 
judiciais, independentemente de pedido expresso do autor. Precedentes.3. No caso, o 
magistrado a quo deixou de fixar o termo inicial para tais encargos. Contudo, tratando-
se de ação monitória e tendo a parte autora anexado a planilha indicando o cômputo 
dos índices contratuais, a correção monetária deve ser aplicada a partir do ajuizamento 
da ação e os juros, por sua vez, devem incidir a partir da citação. Precedente.4. Assim, 
a incidência dos juros de mora deve ser feita na forma prevista no título até a citação, 
momento a partir do qual passaram a incidir os juros legais, fixados na sentença. A tabela 
ENCOGE, por seu turno, só se aplica como parâmetro da correção monetária a contar 
do ajuizamento da ação, incidindo, até então, o índice pactuado. Não houve, destarte, 
alteração, pelo juiz de primeiro grau, dos índices contratuais, mas tão somente 
aplicação, no curso do processo, dos encargos legais. 5. Apelo não provido. Decisão 
Unânime. (TJPE, Apelação Cível 560442-6, 0000024-32.2004.8.17.0780, 4ª Câmara 
Cível, Data de Julgamento: 07/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 26/10/2021, Relator: 
Des. Jones Figueirêdo Alves) 

 

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 
LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CELPE. OSCILAÇÃO E FALTA DE 
ENERGIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. 
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. 
RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS 
MAJORADOS. DECISÃO UNÂNIME. Ao autor, cabe o ônus da prova quanto ao fato 
constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito do autor. Inteligência do art. 373 do CPC Em não havendo provas 
da ocorrência de ato ilícito perpetrado pela apelada, não há como reconhecer os danos 
morais requeridos. Improvimento do recurso. Manutenção da sentença. Decisão 
unânime. Majoração dos honorários advocatícios, restando suspensa a cobrança ante a 
concessão da gratuidade judicial. (TJPE, Apelação Cível 558957-1, 0001538-

 

 

1 Enunciado n°. 254 da Súmula do STF: incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o 
pedido inicial ou a condenação. Na mesma linha, firmou-se o entendimento perante o STJ de que os 
juros de mora e correção monetária se tratam de pedidos implícitos, v.g. AgInt no REsp 1601631/RS, 
julgado em 13/09/2016. Vide também o Enunciado n°. 171 da Súmula do TJPE: “A matéria relativa aos 
juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial, da 
periodicidade e dos índices, realizada de ofício pelo Tribunal, não configura reformatio in pejus”. 
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53.2016.8.17.0730, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/10/2021, Data da 
Publicação/Fonte: 26/10/2021, Relator: Des. Jones Figueirêdo Alves)2 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE. MOVIMENTO GREVISTA. PERDA 
DO OBJETO NÃO EVIDENCIADA. GRATUIDADE JUDICIAL CONFERIDA AO 
SINDICATO. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. ENFERMEIROS. SERVIÇO ESSENCIAL. 
ESTADO DE PANDEMIA. AUSENCIA DE PROVA QUANTO AO ESGOTAMENTO DE 
NEGOCIAÇÕES PRÉVIAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO 
PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. Da gratuidade: Em se tratando de pessoa jurídica 
ou entidades sem fins lucrativos o Superior Tribunal de Justiça, assenta que cabível 
também a concessão do benefício, desde que concretamente demonstrado o estado 
de necessidade da requerente. Trata-se de presunção relativa, a exigir prova eficaz da 
hipossuficiência invocada. Nesse influxo, temos Súmula 481 do Superior Tribunal de 
Justiça, a saber: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem 
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 
processuais" (g.n.). Caso em que o Sindicato trouxe aos autos elementos capazes de 
comprovar a alegada hipossuficiência. Beneficio concedido. Da perda do objeto: De 
conformidade com o teor do Oficio nº 054/2020, ficou decidido a categoria 
(enfermeiros) estaria em Estado de Greve, com possibilidade de paralisação das 
atividades. Tal circunstância motivou o ajuizamento da ação diante da necessidade de 
continuidade dos serviços em momento crítico de pandemia decorrente do coronavírus. 
Em assim sendo, não há como desconsiderar a subsistência do interesse de agir do 
Estado em ver apreciado o seu pedido de ilegalidade do movimento, na medida em 
que este apenas não ocorreu em virtude de decisão liminar proferida em sede de 
plantão judiciário. De consequência, não há que se falar em perda superveniente do 
objeto da ação, a ensejar a extinção feito, sem resolução de mérito ou de configuração 
de litigância de má-fé. Rejeitada a preliminar. Mérito: Aos servidores públicos civis é 
assegurado o direito de greve, por expressa garantia constitucional. O tema, a 
propósito, está pacificado no âmbito do c. STF, que entendeu por aplicar àqueles as 
disposições contidas na Lei nº 7.783/89, enquanto perdurar a lacuna quanto à 

 

 

2 Veja que essa questão relativa à falta de prova quanto à oscilação ou falta de energia é um tema 
recorrente enfrentado pelo desembargador em seus julgados. Nos dois casos, Apelação Cível 558998-2 
e Apelação Cível 558957-1, o consumidor não se desincumbiu de demonstrar minimante o fato 
constitutivo de seu direito, motivo pelo qual restou afastado, em ambos, o pedido para condenar a 
concessionária de energia elétrica em indenização por danos morais. 
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regulamentação da greve de que trata o art. 37, VII, da CF/883. É de se reconhecer que, 
embora existam sérios problemas com o serviço público de saúde, a demandar tratativas 
e negociações almejando melhorias, não se pode admitir a paralisação de tal serviço, 
notadamente em razão pandemia. A greve em tais atividades traz consigo a 
responsabilidade, a ser assumida pelo comando do movimento grevista, de zelar pelo 
atendimento das necessidades inadiáveis da população. Direito que não pode ser 
exercitado indiscriminadamente, devendo ser sopesado e aliado aos princípios que 
regem a Administração Pública, tais como da eficiência, da supremacia do interesse 
público, da continuidade do serviço público, entre outros. Calha observar que para a 
deflagração da greve exige-se o exaurimento da via negocial, pois, trata-se de requisito 
indispensável à cessação coletiva do trabalho, conforme reza o art. 3° da Lei nº 
7.783/1989, verbis: "Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de 
recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho." À unanimidade de 
votos, julgou-se procedente o pedido autoral para declarar a ilegalidade do movimento 
instaurado Agravo interno prejudicado. Fixação da verba sucumbencial. (TJPE, 
Procedimento Ordinário 551310-0, 0000996-52.2020.8.17.0000, Órgão Especial, Data 
de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 26/10/2021, Relator: Des. Jones 
Figueirêdo Alves) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 
CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 
EXTINÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISPENSA. PRECEDENTES. RECURSO 
DESPROVIDO. Caso de extinção do feito por ausência dos pressupostos de constituição 
e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inciso IV, do CPC/2015, 
diante da falta de citação da parte executada, pela não indicação de endereço correto. 

 

 

3 Importante lembrar que, mesmo quando considerada legal, a greve no setor público importa na 
suspensão do vínculo funcional e, consequentemente, autoriza ao ente no qual labora o servidor a efetuar 
os descontos referentes aos dias não trabalhados. Nesse sentido, Orientação Jurisprudencial 11do TJPE: 
“O desconto dos dias parados em razão de greve pelos servidores públicos não está sob condição da 
declaração de ilegalidade do movimento grevista, porquanto os vencimentos do servidor representam a 
contraprestação pelo serviço efetivamente prestado”.  Orientação Jurisprudencial 47 do TJPE: “É dever 
da Administração proceder ao desconto dos dias de paralisação em razão de greve pelos servidores 
públicos”. (vide também: STJ, AgInt no AREsp 1456941/DF, Primeira Turma, Data do Julgamento: 
17/02/2020, Relator: Ministro Sérgio Kukina) 
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Intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito (art. 485 do CPC/2015) 
que não se exige. Apelo desprovido4. (TJPE, Apelação Cível 562055-1, 0000083-
37.1996.8.17.1350, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/09/2021, Data da 
Publicação/Fonte: 07/10/2021, Relator: Des. Jones Figueirêdo Alves) 

 

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. 
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 
INOCORRÊCIA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORADOS HONORÁRIOS 
DE SUCUMBÊNCIA. UNANIMIDADE.1. É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça que a cobrança de prêmio relativo a contrato de seguro é passível de 
processar-se pela forma executiva. 2. Ausente, portanto, razão para anulação do 
decisum que julgou improcedentes os embargos à execução.3. Apelo a que se nega 
provimento, à unanimidade. Majorados os honorários advocatícios para 15% do valor 
da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15. (TJPE, Apelação Cível 551118-6, 
0130211-06.2005.8.17.0001, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data 
da Publicação/Fonte: 10/09/2021, Relator: Des. Jones Figueirêdo Alves) 

 

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA COM RELAÇÃO A UM DOS 
APELANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO. 
MANUTENÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO ANTERIOR QUE NÃO VERSOU SOBRE A MATÉRIA. INDEFERIMENTO 
DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA RECONVENÇÃO. INÉRCIA NO 
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO MANTIDA. PUBLICAÇÕES 

 

 

4 Situação recorrente no âmbito da Justiça Estadual, em que a parte sustenta ser necessária a sua 
intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, para indicar o endereço correto do réu não 
localizado no endereço fornecido na inicial. Nesse caso, a jurisprudência consolidou-se perante o TJPE, 
no sentido de ser despicienda essa providência, bastando a intimação do advogado constituído para 
suprir essa lacuna. Inclusive, há Enunciado de Súmula da referida Corte Estadual que respalda essa 
conclusão (Enunciado n°. 170, da Súmula do TJPE: “A falta de citação do réu, pela não indicação de 
endereço correto após a intimação, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 
válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, hipótese que independe 
de prévia intimação pessoal do autor, bastando a intimação do seu advogado, nos termos do art. 485, 
IV do CPC, de 2015”). 
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OFENSIVAS À IMAGEM E À HONRA EM SITES E REDES SOCIAIS. DANOS MORAIS 
RECONHECIDOS. QUANTUM NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 
PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Se não há 
prova do prejuízo ou gravame que a sentença possa trazer ao apelante (necessidade x 
utilidade do recurso ausentes), na medida em que a decisão atacada lhe foi favorável, o 
recurso por ele interposto não deve ser conhecido, em virtude da ausência de interesse 
recursal (art. 932, inciso III do CPC/2015).2. As pessoas físicas rés devem ser mantidas 
no polo passivo da demanda, pois no julgamento do Agravo de instrumento a 
determinação do Tribunal foi no sentido de excluir os sócios tão somente do polo ativo 
do Agravo, vez que esse recurso foi interposto apenas pela pessoa jurídica, Lavie Moda 
LTDA - ME.3. Transitada em julgado a decisão do Tribunal que confirmou o 
indeferimento dos auspícios da justiça gratuita à empresa ré e havendo inércia de sua 
parte no tocante ao cumprimento da obrigação de pagar as custas processuais relativas 
à reconvenção, acertada a decisão do magistrado em não conhecer da pretensão 
contida na peça reconvencional.4. O direito à livre manifestação do pensamento, seja 
no interior ou fora da rede mundial de computadores, deve harmonizar-se com o direito 
à inviolabilidade da honra e da imagem. Nas redes sociais, especialmente, devem os 
usuários ser responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre 
manifestação de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à 
possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação 
aos direitos de terceiros.5. In casu, a veiculação da imagem da autora associada ao 
conteúdo postado extrapola o regular exercício da liberdade de expressão, visto que 
as colocações utilizadas mostram-se ofensivas e desrespeitosas à honra e à imagem da 
demandante, ultrapassando os limites da boa educação, urbanidade e polidez, 
configurando, pois, ato ilícito capaz de gerar danos morais indenizáveis (arts. 186, 187 
e 927, CC) (g.n.). 6. Em virtude da ausência de questionamento dos recorrentes no 
tocante à proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório fixado na 
origem, é vedado ao órgão ad quem pronunciar-se sobre a questão. 7. Não conhecido 
o apelo interposto por Marcos Vinício Rodrigues do Nascimento, diante da ausência de 
interesse recursal, e não provida a apelação interposta por Lavie Moda LTDA - ME, Odin 
Bezerra Batista e Gedai Bezerra Batista. À unanimidade.8.Ficam os honorários 
advocatícios sucumbenciais recursais majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor 
da condenação, conforme parágrafos 2º e 11, ambos do artigo 85 do CPC/15. (TJPE, 
Apelação Cível 556606-1, 0001477-57.2012.8.17.1370, 4ª Câmara Cível, Data de 
Julgamento: 22/07/2021, Data da Publicação/Fonte: 11/08/2021, Relator: Des. Jones 
Figueirêdo Alves) 
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EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO DE DECISÕES SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSÁRIO RETORNO 
À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO 
UNÂNIME. 1. O novo diploma processual civil contemplou a possibilidade, em seu art. 
355, I, de julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção 
de outras provas. 2. O art. 10, do CPC de 2015, dispõe que o juiz não pode decidir com 
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, visando impedir que decisões sejam tomadas com base apenas nas 
percepções do magistrado, e, portanto, com caráter surpresa e sem a devida 
participação dos litigantes. 3. Em não sendo observado o trâmite processual 
estabelecido pelo próprio juízo a quo, com a consequente prolação de sentença 
inesperada, deve o presente feito ser anulado a partir da sentença, retornando os autos 
ao Juízo de origem para o devido processamento do feito (g.n.). 4. Apelação provida. 
Decisão unânime. (TJPE, Apelação Cível 557891-4, 0002051-21.2016.8.17.0730, 4ª 
Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/07/2021, Data da Publicação/Fonte: 04/08/2021, 
Relator: Des. Jones Figueirêdo Alves) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO 
DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INVIABILIDADE. PRECUSÃO DA MATÉRIA. 
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. Caso 
em que, em despacho saneador, a alegação de prescrição restou analisada e afastada, 
sujeitam-se a preclusão consumava, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 
Nesse sentido: STJ - AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 
TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019; AgInt no AREsp 1285886/SP, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 
08/10/2018; AgInt no AREsp 1435606/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019. Recurso desprovido. 
(TJPE, Agravo Interno Cível 537175-9, 0009468-17.2013.8.17.1090, 4ª Câmara Cível, 
Data de Julgamento: 15/07/2021, Data da Publicação/Fonte: 03/08/2021, Relator: Des. 
Jones Figueirêdo Alves) 

 

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE LINHA 
TELEFÔNICA. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. ÔNUS DA 
PROVA. RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO 
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QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO FATO 
JURÍDICO DANOSO. TAXA SELIC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO 
UNÂNIME.1. Além de serem perfeitamente aplicáveis à hipótese as disposições do 
Código de Defesa do Consumidor e o instituto da inversão do ônus da prova, cabia à 
ré, também nos termos do art. 373, II, do CPC, provar que as alegações autorais não 
condizem com a verdade, ou seja, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do autor - e deste ônus ela não se desincumbiu. Não comprovou efetivamente a 
existência do contrato supostamente celebrado pelo autor, nem de qualquer débito 
pendente, capaz de ensejar a inscrição.2. Restando perfeitamente caracterizado o nexo 
de causalidade entre o evento danoso experimentado pelo autor e o atuar da parte ré - 
que, de maneira negligente, deixou de evitar a contratação, por terceiros fraudadores, 
de linha telefônica em nome daquele, o que deu causa à indevida negativação do seu 
nome em cadastros de devedores, diante do inadimplemento -, é de ser ela, a ré, 
responsabilizada pelo ato e pelos danos ocasionados ao autor. 3. O quantum 
indenizatório deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo 
fixado num valor que tenha o condão de reparar ou ao menos amenizar o dano e, em 
contrapartida, inibir o autor da conduta ilícita, evitar que ele volte a violar o direito de 
outrem. A verba indenizatória fixada pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 apresenta-
se razoável, inclusive dentro dos padrões balizados pela c. Quarta Câmara Cível deste 
Tribunal. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, aclarou-
se que os juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil fundada na prática 
de ato ilícito, fluirão a partir do fato jurídico danoso, a teor do art. 398 do Código Civil 
e da Súmula 54 do STJ. Até a data do arbitramento da verba indenizatória (data da 
sentença), será aplicado à razão de 1% a.m., como determinado em sentença. A partir 
daí, no entanto, será aplicada a taxa Selic, que por englobar, em sua composição, juros 
de mora e correção monetária, deverá substituir esses dois fatores5 (g.n.). A aplicação 
da taxa Selic encontra amparo no art. 406 do Código Civil c/c a Lei nº 9.250/95.5. Apelo 
parcialmente provido. Sem majoração da verba honorária advocatícia, à vista do 
provimento parcial do recurso. Decisão unânime. (TJPE, Apelação Cível 557711-1, 

 

 

5 Ao apreciar a Apelação Cível Processo n°. 0101676-27.2018.8.17.2001, julgamento em 06/03/2022, o 
Desembargador Jones Figueiredo utilizou a Tabela ENCOGE para correção monetária da indenização 
arbitrada e fixou como termo inicial dos juros de mora o evento danoso, mantendo o percentual fixado 
na sentença, de 1% (um por cento) ao mês. Vide Enunciado n°. 20 da CJF: “A taxa de juros moratórios 
a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao 
mês”. Na mesma linha, prevalece no TJPE o entendimento de que nas ações cíveis a atualização 
monetária ocorra pela Tabela ENCOGE, e os juros sejam fixados em 1% (um por cento) ao mês.  
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0004506-81.2013.8.17.1370, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/07/2021, Data 
da Publicação/Fonte: 03/08/2021, Relator: Des. Jones Figueirêdo Alves) 

2. DAISY MARIA DE ANDRADE COSTA PEREIRA 

Desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a Dra. Daisy é Ex-Procuradora de Justiça 
do Ministério Público de Pernambuco, cargo que exerceu de 2010 até 2014, assumindo o cargo 
de Desembargadora através do quinto constitucional. Atualmente, também é a Coordenadora da 
Mulher no TJPE e integra a 3ª Câmara Criminal da Justiça estadual. 

Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito do Recife - Universidade Federal de 
Pernambuco - UFPE (1985), Especialização em Direito Tributário pela Faculdade de Direito do 
Recife - UFPE; MBA em Gestão do Ministério Público, pela FCAP - UPE; Especialização em Direitos 
Humanos pela PUC Minas em convênio com o Reino Unido/Consulado Britânico; Especialização 
em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Direito de Lisboa. 

Seu trabalho "O Ministério Público e o Direito do Idoso como Direito de Personalidade" serviu de 
inspiração para o artigo 8º do Estatuto do Idoso, no sentido de que o Direito do Idoso é um direito 
de personalidade. O referido trabalho também inspirou um dos capítulos do Livro Introdução ao 
Direito do Idoso, publicado pela Editora Fundação Boiteux-SC. 

A Desembargadora Daisy foi membro do Ministério Público do Estado de Pernambuco de 1986 a 
2014. Ela foi promovida a Procuradora de Justiça por merecimento, atuando nesse cargo dentre 
2010 e 2014. Ocupou a função de Membro do Conselho Superior do Ministério Público e Membro 
Suplente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, onde assumiu o cargo de Corregedora-
Geral Substituta do Ministério Público de Pernambuco, biênio 2013/2015. 

 

A Desembargadora Daisy tem um reconhecido trabalho no enfrentamento da 
violência contra a mulher. Vale muito a pena conferir a palestra da doutora promovida 

pela Escola Judicial do TRT6, em 5 de novembro de 2020, com o tema: "A Violência Contra a 
Mulher a as Ações do Tribunal de Justiça de Pernambuco em tempos de Isolamento Social” 
(https://www.youtube.com/watch?v=PyelE58C2NA). A fala da examinadora começa a partir do 
minuto 44 do vídeo.  
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LIVROS E APRESENTAÇÕES DE TRABALHO 

AGUSTINI, F. C; PEREIRA, Daisy Maria de Andrade Costa. Introdução ao Direito do Idoso. 1ª. ed. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2003. v. 01. 198p . 

PEREIRA, Daisy Maria de Andrade Costa. Judicialização da Saúde. 2011. (Apresentação de 
Trabalho/Conferência ou palestra). 

PEREIRA, Daisy Maria de Andrade Costa. Internação Compulsória em Psiquiatria. 2009. 
(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

PEREIRA, Daisy Maria de Andrade Costa. Os Direitos Humanos e a Inclusão do Idoso. 2001. 
(Apresentação de Trabalho/Congresso). 

PEREIRA, Daisy Maria de Andrade Costa; MOURA, A. V. . A Intervenção Obrigatória do Ministério 
Público no Juízo da Administração Pública. 1999. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

PEREIRA, Daisy Maria de Andrade Costa. O Ministério Público e a Proteção do Idoso como Direito 
de Personalidade. 1999. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

PEREIRA, Daisy Maria de Andrade Costa; MOURA, A. V. . A Intervenção Obrigatória do Ministério 
Público no Juízo da Administração Pública. 1999. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

PEREIRA, Daisy Maria de Andrade Costa. O Ministério Público e a Proteção do Idoso como Direito 
de Personalidade. 1999. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL (MPPE E TJPE) 

No MPPE, atuou como Promotora de Justiça, inicialmente nas Comarcas de Angelim e Canhotinho. 
Em 1989, foi promovida, por merecimento, para a Comarca de Garanhuns onde atuou na 
Promotoria do Júri e da Infância e Juventude. Em 1996, foi promovida para a Comarca do Recife 
como Promotora Titular da Promotoria da Fazenda Pública. Dentre 1997 e 1998, respondeu pelo 
Distrito Estadual de Fernando de Noronha, onde desenvolveu um trabalho de levantamento das 
necessidades encontradas na referida ilha, o qual norteou toda posterior atuação do Ministério 
Público para o referido Distrito. Na ilha, destacou-se pela atuação na área ambiental, criança e 
adolescente e patrimônio público. 

Dentre os anos 1999 e 2007, ocupou a função de Assessora Técnica em Matéria Cível da 
Procuradoria Geral de Justiça, atuando, por delegação do Procurador Geral, junto ao Tribunal de 
Justiça de Pernambuco com assento nas sessões da Corte Especial e Grupos de Câmaras. No 
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mesmo período, também ocupou o cargo de Procuradora de Justiça Cível por convocação, 
respondendo pelas 2ª, 5ª, 7ª, 9ª, 12ª e 17ª Procuradorias de Justiça Cíveis. 

Em julho de 2010, Daisy Andrade assumiu o cargo de 2ª Procuradora de Justiça em Matéria 
Criminal para o qual fora promovida por merecimento, sendo posteriormente removida para o 
cargo de 11ª Procuradora de Justiça Cível. 

Também ocupou as funções de Coordenadora do Programa de Estágio de Direito, junto à Escola 
Superior do Ministério Público; membro do Conselho Técnico Pedagógico da mesma Escola; 
membro da Comissão de Elaboração de Provas para Estagiários do Ministério Público; palestrante 
em vários cursos de capacitação de Promotores de Justiça do Estado de Pernambuco, e de 
estagiários de Direito, falando sobre a atuação do Ministério Público no primeiro e segundo graus. 

Pouco antes de ser nomeada como Desembargadora do TJPE, a atuação da Dra. Daisy no 
Ministério Público foi como Membro do Conselho Superior do Ministério Público e Membro 
Suplente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, onde ocupou o cargo de Corregedora-
Geral Substituta do Ministério Público de Pernambuco, biênio 2013/2015. 

Por sua vez, no TJPE, a Desembargadora compõe a 3ª Câmara Criminal, abaixo iremos colecionar 
algumas ementas de julgados dos quais foi relatora: 

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE 
DE REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausência de fundamentação 
concreta e idônea para a exasperação da pena-base que implica a respectiva redução. 
2. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, 
contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, visto que 
violados patrimônios distintos6. 3. Na sentença, apesar de ter sido considerada, de forma 
inadequada, a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), a fração de aumento 
aplicada de 1/3 é mais benéfica do que a seria realmente devida, de forma que deve 

 

 

6 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. 
INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 
CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, 
não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes 
a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código 
Penal. 
(...) 
3. Agravo não provido. (STJ, AgRg no HC 520815/MS, Quinta Turma, Data do Julgamento: 17/12/2019, 
Relator: Ministro Jorge Mussi) 
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ser mantida, em face da vedação da reformatio in pejus. 4. Recurso parcialmente 
provido. (TJPE - Apelação Criminal 488173-2, 0000766-12.2017.8.17.0001, 3ª Câmara 
Criminal, Data de Julgamento: 08/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 25/11/2021, 
Relator: Des. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira) 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA 
DA PENA. NECESSIDADE DE REFORMA. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA 
MENORIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6. MAJORAÇÃO DA PENA 
EM FACE DAS CAUSAS DE AUMENTO NA FRAÇÃO MÍNIMA. SÚMULA 443 DO STJ. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Negativa da autoria que, dissociada dos 
demais elementos de prova reunidos nos autos, não se sustenta. 2."Nos crimes de 
natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando ajustada ao contexto probatório, há 
de prevalecer à negativa do acusado". Súmula nº 88 deste TJPE7. 3. Neste ponto, 
convém registrar o pacífico entendimento deste Tribunal, sedimentado nos termos de 
sua súmula nº 75: "É válido o depoimento de policial como meio de prova". 4.Ausência 
de fundamentação concreta e idônea para a exasperação da pena-base que implica a 
respectiva redução. 5. A Corte Superior de Justiça também firmou o entendimento de 
que 1/6 (um sexto) é um patamar razoável para ser utilizado como parâmetro para 
redução da pena pelas atenuantes. Sobretudo quando não houver fundamentação para 
adoção de uma fração inferior ou superior. 6. Nos termos da Súmula nº 443 do STJ: "O 
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige 
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação 
do número de majorantes". 7.Recurso parcialmente provido8.  (TJPE, Apelação Criminal 
543234-0, 0000435-06.2016.8.17.0570, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 

 

 

7 Súmula 082 do TJPE. “Nos crimes contra a liberdade sexual apalavra da vítima é de relevante valor 
probatório”. 

8 No voto da Desembargadora Daisy ela posiciona-se no sentido de considerar possível inquéritos 
policiais, atos infracionais e ações penais agravarem a pena do sentenciado, no que diz respeito à conduta 
social e personalidade do acusado, mesmo após a edição da Súmula n°. 444, do STJ. Segundo a 
magistrada, “o próprio STF já reconheceu a possibilidade de rever a sua posição sobre o tema que foi 
tratado no RE 591.054, para admitir que ações e inquéritos em andamento possam ser valorados de 
forma negativa contra o réu. Essa é a inteligência que se extrai do julgamento do Habeas Corpus N° 
94.620/MS e N° 94.680/SP”.  
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08/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 24/11/2021, Relator: Des. Daisy Maria de 
Andrade Costa Pereira) 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. AUTORIA 
COMPROVADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. 
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REFORMA. 
MAJORAÇÃO DA PENA EM FACE DAS CAUSAS DE AUMENTO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 
SÚMULA 443 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Negativa da autoria 
que, dissociada dos demais elementos de prova reunidos nos autos, não se sustenta. 2. 
"Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando ajustada ao contexto 
probatório, há de prevalecer à negativa do acusado". Súmula nº 88 deste TJPE. 3. Neste 
ponto, convém registrar o pacífico entendimento deste Tribunal, sedimentado nos 
termos de sua súmula nº 75: "É válido o depoimento de policial como meio de 
prova"(g.n). 4. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo tentado para 
o delito de tentativa de furto, esse igualmente, não merece guarida, porquanto ficou 
comprovado que o apelante e seu comparsa, mediante emprego de violência e ameaça, 
com utilização de arma de fogo, tiveram a posse dos bens das vítimas, ainda que por 
alguns instantes. 5. Ausência de fundamentação concreta e idônea para a exasperação 
da pena-base que implica a respectiva redução. 6. Nos termos da Súmula nº 443 do STJ: 
"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado 
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera 
indicação do número de majorantes" (g.n.). 7. Recurso parcialmente provido. (TJPE, 
Apelação Criminal 492533-7, 0000920-13.2012.8.17.0710, 3ª Câmara Criminal, Data de 
Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 23/11/2021, Relator: Des. Daisy 
Maria de Andrade Costa Pereira) 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE 
DE REFORMA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA 
MENORIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6. CONCURSO FORMAL 
DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausência de fundamentação 
concreta e idônea para a exasperação da pena-base que implica a respectiva redução. 
2. A Corte Superior de Justiça também firmou o entendimento de que 1/6 (um sexto) é 
um patamar razoável para ser utilizado como parâmetro para redução da pena pelas 
atenuantes. Sobretudo quando não houver fundamentação para adoção de uma fração 
inferior ou superior. 3. A Jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o 
aumento da pena decorrente do concurso formal próprio deve ser calculado tendo em 
vista o número de infrações penais cometidas. Assim, aplica-se a fração de aumento de 
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1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 
infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (STJ. HC 430.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). 
No caso, apesar de constar que foram inúmeras vítimas, só foram identificadas 03 (três), 
de modo que, em face do princípio do in dubio pro reo, a pena deve ser aumentada em 
1/5. (g.n.) 4. Recurso parcialmente provido.  (TJPE, Apelação Criminal 512317-1, 
0001676-37.2017.8.17.0810, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 19/10/2021, 
Data da Publicação/Fonte: 22/11/2021, Relator: Des. Daisy Maria de Andrade Costa 
Pereira). 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA 
DA PENA. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 
Negativa da autoria que, dissociada dos demais elementos de prova reunidos nos autos, 
não se sustenta. 2. "Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando 
ajustada ao contexto probatório, há de prevalecer à negativa do acusado". Súmula nº 
88 deste TJPE. 3. Neste ponto, convém registrar o pacífico entendimento deste 
Tribunal, sedimentado nos termos de sua súmula nº 75: "É válido o depoimento de 
policial como meio de prova". 4. Com o advento da lei 13.654, que entrou em vigor em 
23 de abril de 2018, o emprego de arma branca não é mais considerado majorante do 
crime de roubo. Assim, sendo a nova lei mais benéfica para o réu, é imperioso que ela 
retroaja para beneficiar o ora apelante. Dessa forma, excluo, de ofício, a majorante 
prevista no art. 157, § 2º I do CP, e reduzo a fração de aumento para o mínimo legal, 
qual seja, 1/3, ante a existência do concurso de agentes. 5. Consoante construção 
jurisprudencial, consolidou-se o entendimento de que a fração a ser aplicada, em razão 
do artigo 71 do Código Penal, guarda direta relação com a quantidade de crimes 
cometidos. No caso, em se tratando de 2 (duas) vítimas, a pena deve ser aumentada em 
1/6. 6. Estendo aos outros sentenciados Romário Ferreira e Jefferson Jorge Gomes da 
Penha a redução feita na terceira fase, tanto referente à lei 13.654, que entrou em vigor 
em 23 de abril de 2018, que deixou de considerar o emprego de arma branca como 
majorante do crime de roubo, quanto em relação ao crime continuado. 7. Recurso 
parcialmente provido. (TJPE, Apelação Criminal 522837-1, 0031591-07.2015.8.17.0001, 
3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 08/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 
22/11/2021, Relatora: Des. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira) 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA 
COMPROVADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO 
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DA CONSUNÇÃO OU DA ABSORÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE 
REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Negativa da autoria que, 
dissociada dos demais elementos de prova reunidos nos autos, não se sustenta. 2."Nos 
crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando ajustada ao contexto 
probatório, há de prevalecer à negativa do acusado". Súmula nº 88 deste TJPE. 3. Neste 
ponto, convém registrar o pacífico entendimento deste Tribunal, sedimentado nos 
termos de sua súmula nº 75: "É válido o depoimento de policial como meio de prova". 
(g.n.) 4.No caso dos autos, restou esclarecido que após tentarem praticar o assalto 
contra a vítima não identificada, os acusados foram presos em flagrante delito, portando 
um revólver calibre 38 (artigo da 14 Lei 10.826/03), estando assim a referida a arma no 
mesmo contexto fático do crime de roubo tentado, razão pela qual deve incidir, como 
requerido nas razões e contrarrazões recursais, o princípio da consunção ou da absorção, 
quando um delito é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro 
crime. 5.Ausência de fundamentação concreta e idônea para a exasperação da pena-
base que implica a respectiva redução. 6. Recurso parcialmente provido. (TJPE, 
Apelação Criminal 532665-8, 0001896-03.2018.8.17.0001, 3ª Câmara Criminal, Data de 
Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 19/11/2021, Relatora: Des. Daisy 
Maria de Andrade Costa Pereira) 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. CORRUPÇÃO DE 
MENORES. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE 
REFORMA. ATENUNANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 
1/6. CONCURSO FORMAL DE CIRMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 
Súmula nº 500 do STJ assim dispõe: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA 
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." 2. 
Ausência de fundamentação concreta e idônea para a exasperação da pena-base que 
implica a respectiva redução. 3. A Corte Superior de Justiça também firmou o 
entendimento de que 1/6 (um sexto) é um patamar razoável para ser utilizado como 
parâmetro para redução da pena pelas atenuantes. (g.n.) Sobretudo quando não houver 
fundamentação para adoção de uma fração inferior ou superior. 4.Com o advento da lei 
13.654, que entrou em vigor em 23 de abril de 2018, o emprego de arma branca não é 
mais considerado majorante do crime de roubo. Assim, sendo a nova lei mais benéfica 
para o réu, é imperioso que ela retroaja para beneficiar o ora apelante. Dessa forma, 
excluo, de ofício, a majorante prevista no art. 157, § 2º I do CP, contudo, mantenho a 
fração de aumento em 1/3, ante a existência do concurso de agentes. 5. Os acusados, 
mediante uma única ação, praticaram dois delitos (roubo majorado e corrupção de 
menor) e atingiu dois bens jurídicos diversos, tendo a corrupção de menores se dado 
em razão da prática do delito patrimonial. Dessa forma, deve ser aplicado o concurso 
formal de crimes previsto no art. 70 do CP. 6. Recurso parcialmente provido. (TJPE, 
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Apelação Criminal 511316-0, 0031270-35.2016.8.17.0001, 3ª Câmara Criminal, Data de 
Julgamento: 08/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 18/11/2021, Relatora: Des. Daisy 
Maria de Andrade Costa Pereira) 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REDUÇÃO 
DA REPRIMENDA-BASE, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº. 11.343/06. 
READEQUAÇÃO PARA O PATAMAR MÉDIO DE 1/4. PENA TOTAL 
REDIMENSIONADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O 
ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO 
PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. I - Pedido de redução da pena. Pena-base fixada 
no mínimo legal, obstada a redução na segunda fase, pela atenuante da confissão 
espontânea reconhecida na sentença do primeiro grau. Vedação contida na SÚMULA 
Nº 231/STJ. Ausente qualquer justificativa, como ocorreu na hipótese, a causa de 
diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/06 não poderá ser aplicada em 
seu patamar mínimo (1/6), devendo ser aplicada a fração de no percentual de 1/4 (um 
quarto), tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 09 (meses) de reclusão e 375 
(trezentos e setenta e cinco) dias-multa. II - Sendo o acusado primário, portador de 
circunstâncias judiciais favoráveis e diante da nova reprimenda aplicada, cabível o 
regime aberto para cumprimento para o início de seu cumprimento (art. 33, § 2º, "c", 
do Código Penal Brasileiro); III - Afastada a vedação contida no art. 44 da Lei nº. 
11.343/06, e, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do 
Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas 
restritivas de direitos, correspondente a prestação de serviços à comunidade e limitação 
de fins de semana, a serem definidas no Juízo das Execuções, recomendando, todavia, 
que a pena de prestação de serviços seja em uma instituição que tenha por missão o 
combate à venda e consumo de substancias de entorpecentes. IV - Apelo que se dá 
parcial provimento. (TJPE, Apelação Criminal 506194-1, 0004963-84.2016.8.17.0990, 
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da 
Publicação/Fonte: 16/11/2021, Relatora: Des. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira). 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 
CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. 
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU ILEGALIDADE 
PRONTAMENTE VERIFICÁVEL NA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. RETIFICAÇÃO 
FEITA DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. 
PROGRESSÃO REALIZADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PEDIDO 
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PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. APELOS NÃO PROVIDOS. I - A materialidade e 
a autoria dos crimes imputados aos apelantes estão demonstradas em harmoniosa prova 
dos autos, impondo-se suas condenações nos termos da Sentença. II - Havendo prova 
da participação de adolescente no intento criminoso, resta configurado o crime descrito 
no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes STJ. III - Existindo 
erro ou ilegalidade prontamente verificável na fixação da pena de multa, o seu 
redimensionamento é medida que se impõe. IV - A manutenção do regime mais gravoso 
para o apelante Rodrigo Luiz Pereira, é medida que se impões na a fundamentação 
idônea baseada na existência de outra condenação com pena unificada no Processo de 
Execução tombado pela NPU n.º 2018.0772.000336. V - Ao praticar o crime de roubo 
na companhia do menor, o agente praticou uma só ação e dois crimes, mostrando-se 
certa a incidência do concurso formal de crimes previsto no artigo 70 do Código Penal, 
desde que sua aplicação seja mais benéfica. Caso contrário mantem-se o concurso 
material, como no caso concrto. (g.n.) Aplicação da regra contida no parágrafo único do 
art. 70 do CP.VI - Apelos não providos. (TJPE, Apelação Criminal 512307-5, 0030607-
86.2016.8.17.0001, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 08/10/2021, Data da 
Publicação/Fonte: 12/11/2021, Relatora: Des. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira) 

 

Por fim, Daisy é a principal gestora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar, órgão colegiado não jurisdicional permanente de assessoria à Presidência 
do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em sua atuação como Coordenadora da Mulher, ela tem 
papel de destaque na organização de cursos e na participação e fomento de fóruns de debate 
contra a violência de gênero, em especial aquela praticada no âmbito doméstico e familiar contra 
as mulheres.  

 

3. STÊNIO JOSÉ DE SOUSA NEIVA COÊLHO 

O desembargador Stênio de Souza Neiva Coêlho graduou-se no curso de Direito em 1993, pela 
Universidade Católica de Pernambuco, e é pós-graduado em Direito Processual Civil, pela Escola 
Superior da Magistratura de Pernambuco. Construiu carreira sólida na advocacia, consultoria e 
assessoramento jurídico nas áreas de Direito Administrativo, Cível, Comercial, Trabalhista e 
Eleitoral. Teve acesso ao TJPE, no ano de 2012, pelo quinto constitucional, na vaga destinada à 
advocacia. Atualmente é membro da 4ª Câmara Cível e é o Coordenador da Infância e Juventude 
do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 
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Em 1990, foi aprovado em concurso público para o cargo de assistente judiciário do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco, o qual exerceu até o ano de 1996. No ano de 1997, foi aprovado no 
Concurso Público de Provas e Títulos para o Cargo de Juiz de Direito Substituto de 1ª Entrância, 
também do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Após ser nomeado para o cargo, Stênio 
Neiva solicitou a prorrogação da nomeação. Em 1999, renunciou ao cargo, sem nunca exercê-lo, 
em razão da estabilização profissional na advocacia. 

Entre os cargos públicos que ocupou estão o de secretário de desembargador do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco (1988 a 1993); assessor da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (1993 a 1996); Procurador Geral do Município de Jaboatão dos Guararapes-PE em 
comissão (2003 a 2004); secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Câmara Municipal de 
Jaboatão dos Guararapes-PE - em comissão (2007 e 2008); e juiz eleitoral da Classe Jurista do 
Tribunal Eleitoral de Pernambuco. Para esse cargo, foi nomeado pelo Presidente da República do 
Brasil, em 2010. Na Justiça eleitoral instalou a Ouvidoria e foi eleito, em 2012, pela Corte Eleitoral 
para o cargo de desembargador Ouvidor. 

 

TJPE 

Como dito, o Desembargador atualmente integra a 4ª Câmara Cível, abaixo destacamos alguns de 

seus julgados: 

PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NEGATIVA 
DE MEDICAMENTO.COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO INDICADO PELO 
MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. RECUSO DO PLANO DE SAUDE 
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 
entendimento no sentido de que, uma vez coberta pelo plano a moléstia que acomete 
a paciente, não é possível à operadora limitar o tratamento a ser utilizado, especialmente 
quando devidamente prescrito pelo médico responsável. 2. O fato de eventual 
tratamento médico não constar no rol de procedimentos da ANS não significa, por si só, 
que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol 
exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é 
prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao 
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consumidor9. 3. Diante da comprovada necessidade de a paciente utilizar o 
procedimento solicitado com urgência, segundo solicitação médica, não cabe ao Plano 
ingerir na recomendação médica, mas sim autorizar o tratamento. 4. Recuso não 
provido. Majoração dos honorários recursais. Decisão unânime. (TJPE, Apelação Cível 
564619-3, 0005105-86.2015.8.17.0420, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 
07/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 23/11/2021, Relator: Des. Stênio José de Sousa 
Neiva Coêlho) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C 
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO10 DAS PARCELAS INCONTROVERSAS EM JUÍZO 
C/C MANUTENÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMISSÃO DE 
PERMANÊNCIA. SÚMULA 472 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. RECURSO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE. -No tocante à comissão de permanência, é 
válida a sua estipulação no pacto celebrado. Entretanto, os demais encargos moratórios, 
previstos cumulativamente no contrato objeto desta lide, devem ser afastados, uma vez 
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trafega no sentido de que é vedada 
a cumulação. (Súmula 472 do STJ). -Não merece reparo a sentença recorrida. O Juízo 
singular laborou no costumeiro acerto ao entender pela manutenção da referida 
comissão, todavia, respeitando-se os limites fixados pelo STJ. - No que concerne à 
legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, o entendimento da Corte Superior é de 
que esta somente poderá ser cobrada uma única vez, quando do início da relação entre 
o consumidor e a instituição financeira. (REsp 1251331/RS). -No caso dos autos, não 
restou demonstrado pelo apelante de que se tratava do início do vínculo entre as partes, 
razão pela qual é devida a restituição do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
cobrado indevidamente. (TJPE, Apelação Cível 565040-2, 0006896-57.2013.8.17.0001, 

 

 

9 Pende sobre a 2ª Seção do STJ julgamento para definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo 
ou exemplificativo (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704). Segundo entendimento do relator, o Ministro 
Luís Felipe Salomão, rol da ANS é taxativo. Ao contrário dele, a Ministra Nancy Andrighi defende que o 
rol é meramente exemplificativo. Atualmente o julgamento encontra-se suspenso após pedido de vista 
do Ministro Villas Bôas Cueva, formulado na sessão do dia 23 de fevereiro de 2022. Por enquanto, há 
divergência entre as turmas do STJ, enquanto na 3ª a tendência é de que o rol deve ser exemplificativo, 
há precedentes da 4ª Turma no sentido de que ele é taxativo. 

10 Enunciado n°. 16 da Súmula do TJPE: “É possível a discussão da existência da dívida e do seu valor 
no âmbito da ação consignatória, mesmo que para isso seja necessário revisar cláusulas contratuais. 
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4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 
23/11/2021, Relator: Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho) 

 

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE 
CRÉDITO ENDOSSADO AO BANCO. ALEGAÇÃO DE ENDOSSO-MANDATO11. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENDOSSATÁRIO QUE LEVA O TÍTULO A PROTESTO 
POR FALTA DE PAGAMENTO SEM VERIFICAR REGULARIDADE. NEGLIGÊNCIA. 
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. VERBA 
HONORÁRIA MANTIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A instituição financeira não se 
desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que agiu como mera mandatária do 
endossante, titular do título de crédito. 2. Presume-se que a instituição tenha levado o 
título a protesto no exercício de direito próprio, decorrente de endosso translativo, 
tendo a obrigação de averiguar a regularidade da cártula que recebeu e sendo 
responsável pelas consequências advindas de eventual aponte indevido. Precedentes. 
3. O dano moral decorre do protesto indevido dotado de publicidade, surgindo em sua 
modalidade in re ipsa12, logo, desnecessária a produção de provas a respeito, pois 
presumidamente afeta a honra objetiva da pessoa jurídica prejudicada. 4. O quantum 
indenizatório de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais pelo juízo de 
primeiro grau deve ser mantido, pois patamar inferior não seria suficiente para inibir a 
conduta negligente do ofensor. 5. Manutenção da verba honorária fixada pelo juízo a 
quo em 20% sobre o valor da condenação, pois observados os parâmetros do art. 85, 
§2º, do CPC. Eventual redução ocasionaria ofensa ao princípio da justa remuneração 

 

 

11 Enunciado n°. 17 da Súmula do TJPE: “A Instituição bancária ainda que na qualidade de simples 
mandatária do sacador, responde por dano moral quando, tendo ou devendo ter ciência da quitação da 
dívida, encaminha o título a protesto ou inscreve o nome do sacado em órgãos de proteção ao crédito” 
(Aplicado o entendimento no julgamento do Apelação Cível 417313-1, 0001472-68.2012.8.17.0001, 4ª 
Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Relator: Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos). O 
Enunciado n°. 475 da Súmula do STJ vaticina o seguinte: “Responde pelos danos decorrentes de protesto 
indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal 
extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”. 
O de n° 476, por sua vez, estabelece o seguinte: “O endossatário de título de crédito por endosso-
mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de 
mandatário”. 

12 Enunciado n°. 131 da Súmula do TJPE: “O protesto indevido de título de crédito gera dano moral in re 
ipsa”.  
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profissional por configurar importância insignificante e vexatória.6. Recurso não provido.  
(TJPE, Apelação Cível 549286-8, 0050367-89.2014.8.17.0001, 2ª Câmara Cível, Data de 
Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação/Fonte: 19/11/2021, Relator: Des. Stênio 
José de Sousa Neiva Coêlho) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. 
REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. PRESUNÇÃO DE 
LEGITIMIDADE DA CÁRTULA. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DOS TÍTULOS. 
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. 
APLICAÇÃO DO TEMA 564/STJ. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS SUSCITADOS 
PELA APELANTE ACERCA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS QUE LEGITIMARAM A 
EMISSÃO DOS CHEQUES. ALTERAÇÃO, EX OFFICIO, DO TERMO INICIAL DOS 
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 942/STJ. IMPROVIMENTO 
DO RECURSO. DECISÃO UNÃNIME.1. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença, 
por cerceamento de defesa, pois embora de fato tenha ocorrido vício de intimação, por 
não constar nas publicações o nome dos novos advogados constituídos pela Apelante, 
restou demonstrada a ausência de prejuízo em seu desfavor; Inteligência do art. 282, 
§1º do CPC.2. Mérito: A lide em apreço versa sobre a cobrança de 34 (trinta e quatro) 
cheques emitidos pela ora Apelante, entre 29.01.2011 e 21.03.2012, no valor total de 
R$ 843.049,16 (oitocentos e quarenta e três mil, quarenta e nove reais e dezesseis 
centavos), os quais foram sustados ou retornados "sem fundos"; Sustenta a Apelante 
haver desacordo comercial que motivou a sustação dos cheques, ante a ausência de 
entrega das mercadorias negociadas (exceção do contrato não cumprido), inexistindo 
nos autos qualquer dado que comprove a efetivação da transação 3. Afigura-se inócua 
a discussão sobre a entrega ou não das mercadorias diante das características dos títulos 
de crédito (abstração e autonomia), prevalecendo a presunção de legitimidade da 
cártula que o sistema cambiário lhe confere; Aplicação do Tema 564/STJ.4. Ademais, a 
fundamentação da Apelante, acerca da ausência de entrega das mercadorias, 
contrapõe-se ao reconhecimento pela referida parte da existência do débito, bem como 
suas tentativas de negociação da dívida, o que denota a insubsistência de tal argumento. 
5. Alteração do termo inicial dos juros e correção monetária fixados pelo julgador 
primevo, para adequá-lo às disposições do Tema 942/STJ.4. Negado provimento ao 
apelo no processo 489444-0, alterando ex officio o termo inicial dos juros e correção 
monetária.  (TJPE, Apelação Cível 489451-5, 0063134-96.2013.8.17.0001, 2ª Câmara 
Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação/Fonte: 19/11/2021, Relator: 
Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho) 
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PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
CESSÃO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS ENTRE BANCOS. PROVA DA 
CESSÃO. ÔNUS QUE INCUMBE AO BANCO EXEQUENTE SOB PENA DE IMPOR AO 
EXECUTADO A PRODUÇÃO DE UMA PROVA IMPOSSÍVEL OU DIABÓLICA. ART. 373, 
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (S3) 1. A 
norma de direito processual faculta aos sujeitos do processo a produção de prova 
destinada a comprovar as suas alegações, estabelecendo o art. 373, I e II, do Código de 
Processo Civil, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de 
seu direito, enquanto ao réu é permitido se contrapor quanto à existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 2. É certo afirmar que é 
bastante complexa a operação de transferência de ativos e passivos financeiros entre 
instituições bancárias, mas isso não significa concluir que é impossível AO banco 
cedente provar em juízo aquilo que vendeu ou deixou de vender por ocasião do 
instrumento de cessão; 3. Caso em que, cabia ao Banco Banorte (cedente) quando 
instado a se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, mais precisamente sobre 
a sua ilegitimidade ativa arguida pelo executado, comprovar que, quando transacionou 
com o Banco Bandeirantes (cessionário) não transferiu o seu acervo passivo (cédulas 
rurais objeto da ação de execução), tarefa que era de fácil comprovação, pois custa crer 
que não dispunha de tal documento em seus arquivos. Senão comprovou que deixou 
de ceder a sua carteira de passivo financeiro, ônus que era seu, resulta evidente, a sua 
ilegitimidade ativa para a propositura do processo executivo; 4. A sucumbência deve 
ser fixada com base no parâmetro do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, 
segundo o qual os honorários sucumbenciais serão fixados entre o percentual mínimo 
de 10% e o máximo de 20%. Majoração dos honorários. Cabimento na hipótese; 5. 
Recurso improvido. (TJPE, Apelação Cível 562743-6, 0018365-28.1998.8.17.0001, 4ª 
Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 19/11/2021, 
Relator: Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. 
PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. PRECEDENTES. RECURSO 
A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. -A instituição financeira 
apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a licitude da 
cobrança, ao apresentar, quando da interposição de sua peça de bloqueio, contratos 
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diversos do objeto da presente lide13. -É pacífico na jurisprudência o entendimento de 
que, nas operações realizadas por instituições financeiras, cabem a estas provar que não 
houve falha na prestação do serviço, pois não se aplicam apenas os princípios civilistas 
que regem a responsabilidade civil, devendo aplicar também a regra estabelecida pelo 
Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a responsabilidade objetiva do 
prestador de serviços. -Considerando que os descontos indevidos implicaram em 
redução do montante a que faz jus a demandante, não há como desconhecer a 
preocupação e o desconforto por ela experimentados. -Tendo sido o dano injusto 
efetivamente demonstrado, notadamente na esfera extrapatrimonial, pertinente se 
mostra a manutenção da sentença na condenação em indenização pelos danos morais. 
-O valor arbitrado pelo Juízo singular, no entanto, revela-se excessivo. Diante das 
circunstâncias fáticas mencionadas, tenho como justa a fixação do montante 
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), estabelecido com moderação, à luz dos 
princípios de razoabilidade e proporcionalidade, e dentro dos parâmetros dos Tribunais, 
a fim de compensar a consumidora lesada sem ocasionar o seu enriquecimento 
indevido. (TJPE, Apelação Cível 565082-0, 0000089-64.2016.8.17.0470, 4ª Câmara 
Cível, Data de Julgamento: 07/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 18/11/2021, Relator: 
Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho) 

 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 
NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 
FATOS. POSSIBILIDADE. ART. 400 NCPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 
1. Os documentos são comuns às partes e dizem respeito a relação jurídica que as 
envolve, cabendo, portanto, o ajuizamento da ação cautelar visando a sua exibição. 2. 
É possível a aplicação da penalidade prevista no art. 400, NCPC, qual seja, o juiz admitirá 
como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar quando o requerido não efetuar 
a exibição. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJPE, Apelação Cível 524878-0, 
0000461-33.2013.8.17.0950, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data 
da Publicação/Fonte: 16/11/2021, Relator: Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho) 

 

 

 

13 Enunciado n°. 132, da Súmula do TJPE: “É presumida a contratação mediante fraude quando, instado 
a se manifestar acerca da existência da relação jurídica, deixa o réu de apresentar o respectivo contrato”. 
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PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E 
INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA MÍNIMA NÃO REALIZADA. ÔNUS 
DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. CERCEAMENTO DO DIREITO DE 
DEFESA. PEDIDO GENÉRICO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA. PERÍCIA TÉCNICA 
DESNECESSÁRIA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS INEXISTENTES. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA NÃO É ABSOLUTA, CABE À PARTE AUTORA COMPROVAR 
MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (s21) 1. Não há que se falar em 
cerceamento de defesa quando a prova pretendida pela parte revela-se desnecessária 
para o julgamento do feito e quando o acervo probatório já constante dos autos mostra-
se suficiente para a formação do convencimento do Julgador, uma vez que ele é o 
destinatário da prova14. 2. A autora não logrou formar um conjunto probatório suficiente 
a demonstrar a interrupção de energia elétrica na unidade consumidora, de modo que, 
ausente prova do fato constitutivo, impõe-se a improcedência da pretensão. Inteligência 
do artigo 373, I, do Código de Processo Civil15. 3. O pedido genérico para a produção 
de provas, sem a mínima justificativa, não remete à obrigatoriedade de o juiz acatar o 
pleito para a produção de prova pericial, sobretudo se não há questões controvertidas 
sobre determinado fato que exijam conhecimentos técnicos ou científicos 
especializados. 4. A inversão do ônus da prova não é absoluta. Ainda que exista previsão 
legal para a inversão do ônus da prova no regramento consumerista, tal situação não 
exime a autora de provar minimamente os fatos que constituem o seu direito. (g.n.) 5. 
Apelação a que se nega provimento. Votação unânime. (TJPE, Apelação Cível Apelação 
Cível 559069-0, 0002042-59.2016.8.17.0730, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 
25/08/2021, Data da Publicação/Fonte: 11/11/2021, Relator: Des. Stênio José de Sousa 
Neiva Coêlho) 

 

 

 

14 Enunciado n°. 44 da Súmula do TJPE: “O indeferimento de produção de prova pericial, quando 
colacionados aos autos outros elementos de convicção suficientes para o julgamento antecipado da lide, 
não configura cerceamento de defesa, em face do princípio do livre convencimento do Juiz”. 

15 Enunciado n°. 135 da Súmula do TJPE: “Configura cerceamento do direito de defesa quando o juiz, 
indeferindo a prova que se quer produzir, posteriormente, julga desprovida a pretensão com fundamento 
na ausência de prova cuja produção não foi permitida”. 
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APELAÇÃO CÍVEL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO. PODER 
PARA RECEBER CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO PELA RÉ. REVELIA. EFEITO 
MATERIAL. FATOS NARRADOS NA INICIAL DEVEM SER TIDOS COMO 
VERDADEIROS, UMA VEZ QUE VEROSSÍMEIS. SENTENÇA MANTIDA. (s21)1. Havendo 
na procuração poderes específicos para o patrono outorgado receber citação, o 
comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a 
partir desta data o prazo para apresentação de contestação.2. A revelia se configura 
quando o demandado deixa fluir seu prazo para contestar a ação contra si promovida. 
3. A revelia prevalecerá desde que coexistentes os pressupostos que viabilizam a 
apreciação do mérito e que não incidam as exceções do artigo 345 do Código de 
Processo Civil, verificando-se o efeito material, implicando na presunção de veracidade 
dos fatos alegados pelo autor, como preconiza o artigo 344 do CPC .4. O juiz 
reconhecerá como verdadeiros os fatos narrados pelo demandante na petição inicial 
considerando a ausência de contrariedade daqueles, não havendo necessidade da 
produção de quaisquer outras provas, desde que, verossímeis, adequada e 
juridicamente qualificados pelo autor, circunstância que só não ocorrerá se os fatos 
deduzidos pelo autor da demanda exsurgirem inverídicos ou contraditórios entre si 
(g.n.). 5. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa 
rejeitada à unanimidade de votos. Apelação a que se nega provimento. Votação 
unânime. (TJPE, Apelação Cível 471323-1, 0009192-52.2013.8.17.0001, 2ª Câmara 
Cível, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação/Fonte: 19/10/2021, Relator: 
Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho) 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE 
POSSE. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. ATO 
INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA PARCIAL DE OBJETO DO 
RECURSO. MÉRITO. PRAZO INDETERMINADO. CONTRATO VERBAL DE 
COMODATO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO PELO COMODANTE. NOTIFICAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL. MORA DO COMODATÁRIO. ALUGUEIS DEVIDOS DESDE A 
CONSTITUIÇÃO EM MORA ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO 
MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de não 
conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica aos termos da 
sentença rejeitada. 2. Ao informar a desocupação do imóvel e requerer o depósito 
judicial das chaves sem qualquer ressalva, a apelante praticou ato incompatível com a 
vontade de recorrer do trecho da sentença que decretou a extinção do contrato de 
comodato e autorizou o autor, ora apelado, a imitir-se na posse do terreno. Inteligência 
do art. 1.000, parágrafo único, do CPC/15. 3. "Dado em comodato o imóvel, mediante 
contrato verbal, onde, evidentemente, não há prazo assinalado, bastante à desocupação 
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a notificação ao comodatário da pretensão do comodante, não se lhe exigindo prova 
de necessidade imprevista e urgente do bem." (REsp 605.137/PR, Rel. Ministro ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2004, DJ 23/08/2004, p. 
251). 4. Notificado para restituir a coisa, o comodatário está sujeito ao pagamento de 
aluguel desde a constituição em mora até a efetiva devolução do bem. Inteligência do 
art. 582 do CC/02. 5. Com o depósito judicial das chaves e a desistência tácita do 
recurso contra a ordem de imissão do autor na posse do bem, restou deferida a imediata 
expedição do respectivo mandado independentemente do trânsito em julgado da 
sentença. 6. Recurso desprovido. (TJPE, Apelação Cível 501982-1, 0008545-
68.2011.8.17.0990, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da 
Publicação/Fonte: 19/10/2021, Relator: Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho) 

 

4. INGRID ZANELLA ANDRADE CAMPOS 

É sócia titular do Escritório Queiroz Cavalcanti Advocacia. Doutora e Mestre pela Universidade 
Federal de Pernambuco, UFPE, e se graduou em Direito pela Faculdades Integradas Barros Melo. 

Professora Adjunta de Direito Marítimo, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
Professora do Programa de Pós-graduação em Direito da Faculdade Damas da Instrução Cristã. 
Professora da Pós-graduação em Direito Marítimo, Portuário e Ambiental da Faculdade de Direito 
de Vitória-ES, UNIVALI-SC, UNISANTOS-SP, UFRN, UNP – MA, MLAW. 

Vice-Presidente da OAB-PE. Presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e do Petróleo 
da OAB.PE. Secretária da Comissão Nacional de Direito Marítimo e Portuário da OAB. Membro da 
Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA) – WISTA, do Instituto Ibero 
Americano de Direito Marítimo – IIDM, da Associação Brasileira de Direito Marítimo – ABDM e do 
Instituto dos Advogados de Pernambuco – IAP. 

Árbitra do Centro Brasileiro de Arbitragem Marítima (CBAM), Rio de Janeiro. Auditora Ambiental 
Líder de terminais de granel líquido, portos, plataformas e refinarias, obrigatórias no Brasil, com 
reconhecimento internacional pela Exemplar Global. Empossada em outubro de 2021 como Juíza 
Suplente no Tribunal Marítimo, com mandato de 3 (três) anos.  

A examinadora Dra. Ingrid Zanella tem sua atuação profissional e acadêmica voltada para o Direito 
Civil, Direito Aduaneiro e Direito Marítimo e defende pautas inclusivas e questões de gênero, em 
especial a busca da igualdade de oportunidade para homens e mulheres.  
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A Dra. Ingrid Zanella possui página de Instagram mais voltada para sua atuação 
junto à OAB/PE, tendo recentemente logrado o cargo de Vice-Presidente na Seccional 
Pernambuco (https://www.instagram.com/zanellaingrid/), e um website em que discute 
o Direito Marítimo (https://ingridzanella.com/), no qual publica artigos e anuncia eventos 
sobre essa temática. Vale muito a pena dar uma olhada principalmente nas publicações 
do website, são ótimas! Alguma delas também podem ser conferidas no Portal Migalhas, 
podendo ser acessado pelo link: https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/ingrid-
zanella.  

 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

O escritório do qual é sócia (Queiroz Cavalcanti Advocacia) tem como áreas de atuação Direito 
Administrativo, Direito Ambiental e Sustentabilidade, Compliance e Integridade, Contencioso 
Cível, Contratos Empresariais, Direito Imobiliário, Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, 
Negócios Internacionais, Planejamento Patrimonial, Recuperação Judicial, Resolução de Conflitos, 
Direito Societário, Direito Trabalhista e Direito Tributário. A examinadora Dra. Ingrid Zanella possui 
maior atuação nas áreas de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. 

A Professora Ingrid foi coordenadora e pesquisadora responsável pela análise jurídica do primeiro 
estudo ambiental no Brasil envolvendo navios de cruzeiros. Atuou como perita em acidentes 
marítimos, entre esses destaca-se o acidente marítimo ocorrido durante a operação de dragagem 
no Porto do Pecém, que envolveu uma suposta colisão de uma Draga com um cabo elétrico 
submarino da Petrobrás. Atuou como advogada em diversos acidentes marítimos, como o ocorrido 
no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, Pará, envolvendo o naufrágio da embarcação Haidar 
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ATUAÇÃO ACADÊMICA 

Livros Publicados 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. 1. ed. São Paulo: 
MLAW, 2021. v. 1. 302p. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro: Temas 
Contemporâneos. 1. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2020. v. 1. 250p. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Curso de Direito Marítimo Sistematizado - Direito Material e 
Processual. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2017. v. 100. 394p. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Direito Constitucional Marítimo - O Acesso à Justiça no Tribunal 
Marítimo e seus Princípios Constitucionais Processuais. Curitiba - PR: Juruá Editora, 2011. v. 1. 
194p. 

 

Capítulos de livros publicados 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. A responsabilidade civil e administrativa aplicável aos acidentes 
marítimo e a remoção de naufrágio. Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. 1ed.São Paulo: 
MLAW, 2021, v. 1, p. 19-32. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Notas críticas ao monopólio e política de preços : comentários 
à Lei 9478/97. Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. 1ed.São Paulo: MLAW, 2021, v. 1, p. 140-
156. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Crime de pirataria no Direito Internacional. Direito Marítimo, 
Portuário e Aduaneiro. 1ed.São Paulo: MLAW, 2021, v. 1, p. 169-180. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. A responsabilidade civil pela violação do dever de proteção de 
dados no cenário marítimo: uma análise de segurança cibernética. Responsabilidade civil e 
comunicação. 1ed.São Paulo: Foco, 2021, v. 1, p. 143-161. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. A RESPONSABILIDADE CIVIL PELA VIOLAÇÃO DO DEVER DE 
PROTEÇÃO DE DADOS: UMA ANÁLISE DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA. In: SALDANHA, Paloma 
Mendes =. (Org.). Direitos e transformações em uma sociedade hiperlinkada. 1ed.recife: FACA, 
2021, v. 1, p. 55-66. 
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CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. A responsabilidade civil envolvendo navios autônomos e o 
reconhecimento da personalidade judiciária do navio. In: BARBOSA, Mafalda; FALEIROS JUNIOR, 
José, Luiz Moura; BRAGA NETTO, Felipe; SILVA, Michael Cesar. (Org.). Direito digital e inteligência 
artificial: diálogos entre Brasil e Europa. 1ed.São Paulo: Foco, 2021, v. 1, p. 941-955. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Precautions to ensure the right to sobrogation in maritime claims 
and the insurer's subjction to the arbitral clause. In: CARDOSO, Camila Mendes Viana.. (Org.). XXI 
International Congress of Maritime Arbitrators. 1ed.Rio de Janeiro: FGV DIREITO Rio, 2020, v. 1, 
p. 139-151. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. RESPONSABILIDADE CIVIL NO ÂMBITO MARÍTIMO E 
PORTUÁRIO PELO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ENFRETAMENTO À COVID-19. In: 
Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho, Nelson Rosenvald, Roberta Densa. (Org.). Coronavírus e 
responsabilidade civil. 1ed.São Paulo: Foco, 2020, v. 1, p. 165-175. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. A teoria da pesonificação do navio e a responsabilidade civil 
pelo abuso do direito subjetivo. In: BARBOSA MIRANDA, Mafalda; ROSENVALD, Nelson; MUNIZ, 
Francisco. (Org.). Pessoa, direito e responsabilidade. III Jornadas luso-brasileiras de 
responsabilidade civil. 1ed.São Paulo: Foco, 2020, v. 1, p. 109-121. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Personalidade judiciária do navio e a responsabilidade civil no 
Direito Marítimo em face do abuso do Direito de personalidade do navio. In: Marcos Ehrhardt 
Júnior, Marcos Catalan, Pablo Malheiros. (Org.). DIREITO CIVIL E TECNOLOGIA. 1ed.Belo 
Horizonte/MG: forum, 2020, v. 1, p. 100-130. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Regulação da avaria grossa: aspectos processuais e a atuação 
do Tribunal Marítimo. In: IAP. (Org.). Revista do Instituto dos Advogados de Pernambuco - IAP. 
1ed.Recife: IAP, 2019, v. 1, p. 444-463. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. O tripulante de navio de cruzeiro: uma análise do princípio da 
força da gravidade. In: Martins, Eliane Octaviano. (Org.). Direito marítimo, portuário e aduaneiro: 
temas contemporaneos. 1ed.São Paulo: Arraes, 2019, v. 3, p. 189-201. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Abordagem jurídica do transporte marítimo de carga viva. In: 
Martins, Eliane Octaviano. (Org.). Direito marítimo, portuário e aduaneiro: temas contemporaneos. 
1ed.São Paulo: Arraes, 2019, v. 3, p. 201-2021. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. A responsabilidade civil e adminstrativa aplicável aos acidentes 
marítimos e remoção de destroços. In: Rolsenvald, Nelson; Valle Dresch, Rafael; Wesendonck, Tula. 
(Org.). Responsabilidade civil: novos riscos. 1ed.São Paulo: Editora Foco, 2019, v. 1, p. 131-149. 
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CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. A possibilidade de atuação do Tribunal Marítimo em 
casos ambientais: reconhcimento do rol exemplificativo de acidentes e fatos da navegação. In: 
Eliane Octaviano Martins; Paulo Henrique Reis de Oliveira. (Org.). Direito Marítimo, Portuário e 
Aduaneiro. 1ed.Belo Horizonte: Arraes Editores, 2018, v. 1, p. 20-36. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. RECEPÇÃO NORMATIVA DOS TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: ESTUDO COMPARADO NOS PAÍSES DO 
MERCOSUL. In: Martin, Laura; Ramos, Emilia; Sánchez, Antonio; Veiga, Fábio; Gonçalves, Ribén.. 
(Org.). LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL DERECHO IBEROAMERICANO. 1ed.Las Palmas de Gran 
Canaria: © La Casa del Abogado, 2018, v. 1, p. 451-467. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. Regulação de avaria grossa e a atuação do Tribunal 
Marítimo. Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. 1ed.São Paulo: Arraes Editores, 2018, v. 2, p. 
69-86. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade.. As responsabilidades apliaveis na remoção de destroços. In: 
Martins, Eliane; Oliveira, Luiz Henrique; Oliveira, Paulo. (Org.). Mar em movimento. 1ed.Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2018, v. 1, p. 47-69. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. Responsabilidade administrativa marítima ambiental. 
Direito Marítimo e Portuário. 1ed.Belo Horizonte: Arres Editores, 2017, v. 1, p. 247-257. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. O direito ambiental portuário: licenciamento e obrigações 
ambientais. In: Francisco Carlos Morais Silva. (Org.). Manual de Direito Portuário. 1ed.São Paulo: 
Intelecto Editora, 2017, v. 1, p. 340-374. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. A Responsabilidade Civil Marítima por danos ambientais 
causados por derramamento por óleo. In: Mafalda Miranda Barbosa; Francisco Muniz. (Org.). 
Responsabilidade Civil. 1ed.Coimbra: Instituto Jurídico da Faculdade de Direito de Coimbra, 2017, 
v. 1, p. 389-415. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. A Responsabilidade Civil Marítima por danos ambientais 
causados por derramamento por óleo. Responsabilidade Civil: 50 anos em Portugal e 15 no Brasil. 
1ed.Salvador: Juspodivm, 2017, v. 1, p. 327-349. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. Comentários aos artigos 766 a 770 do CPC/2015 (Da 
Ratificação dos Protestos Marítimos e dos Processos Testemunháveis formados a bordo).. In: 
STRECK, Lenio Luiz; CUNHA, Leonardo Carneiro da; Freire, Alexandre.. (Org.). Comentários ao 
Código de Processo Civil. 1ed.São Paulo: Saraiva, 2016, v. 1, p. 1005-1009. 
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regulação da avaria grossa). In: STRECK, Lenio Luiz; CUNHA, Leonardo Carneiro da; Freire, 
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Alexandre.. (Org.). Comentários ao Código de Processo Civil. 1ed.São Paulo: Saraiva, 2016, v. 1, 
p. 945-950. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade.. Análise Econômica Internacional das Bandeiras de 
Conveniência. In: Campos, Ingrid Zanella Andrade; CARVALHO NETO, Nícácio Anunciato; LEITE, 
Renann de Carvalho Holanda; LIMA, Túlio Caio Chaves. (Org.). Aspectos Modernos do Direito 
Marítimo e Portuário. 1ed.Recife: Nossa Livraria, 2015, v. 1, p. 427-447. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade.. Responsabilidade Marítima Ambiental através da atuação do 
Tribunal Marítimo. In: Campos, Ingrid Zanella Andrade; CARVALHO NETO, Nícácio Anunciato; 
LEITE, Renann de Carvalho Holanda; LIMA, Túlio Caio Chaves. (Org.). Aspectos Modernos do 
Direito Marítimo e Portuário. 1ed.recife: Nossa Livraria, 2015, v. 1, p. 477-491. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade.. Direito do Petróleo: uma visão através do Direito Ambiental. 
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2014, v. 1, p. 295-307. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade; Siqueira, Mariana. Direito Ambiental do Petróleo: Por uma 
justiça Intergeracional. In: Ingrid Zanella Andrade Campos, Carlos Santana, Alyson Campos.. (Org.). 
Um olhar para o futuro: Temas ambientais contemporâneos TOMO II. 1ed.Recife: Nossa Livraria, 
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CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Direito Ambiental Portuário. In: Francisco Carlos Moraes e Silva. 
(Org.). Manual de Direito Portuário. Ied.Vila Velha - ES: Above Publicações, 2013, v. , p. 445-487. 
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marítimos. CONSULTOR JURÍDICO (SÃO PAULO. ONLINE), v. 1, p. 1-10, 2019. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. DIRIGISMO CONSTITUCIONAL E ACESSO À JUSTIÇA: UMA 
ANÁLISE A PARTIR DO MONOPÓLIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL E DA IMPORTÂNCIA DOS 
MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. Revista Jurídica- Unicuritiba, v. 2, p. 236-
271, 2019. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Pirataria marítima: riscos cobertos pelo segurador?. Revista 
Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, v. 49, p. 9-25, 2019. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. A PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DO NAVIO: A TEORIA DA 
PERSONIFICAÇÃO E A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ABUSO DO DIREITO SUBJETIVO. DUC 
IN ALTUM CADERNOS DE DIREITO, v. 11, p. 49-70, 2019. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Os limites de responsabilidade do agente marítimo. Revista 
Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, v. 52, p. 47, 2019. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. Abordagem jurídica do transporte marítimo de cargas 
vivas. Revista Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, v. 8, p. 221-236, 2018. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Transporte aquaviário de cargas vivas. REVISTA SÍNTESE - 
DIREITO AMBIENTAL, v. 8, p. 71-83, 2018. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Responsabilidade civil do transportador marítimo: uma análise 
do Código Civil ao Projeto de Lei do Novo Código Comercial. Revista Direito Aduaneiro, Marítimo 
e Portuário, v. 47, p. 80-95, 2018. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO TRIPULANTE DE NAVIO DE 
CRUZEIRO: UMA ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA FORÇA DA GRAVIDADE. Revista Jurídica- 
Unicuritiba, v. 3, p. 554-574, 2018. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. A regulação da avaria grossa: aspectos processuais. 
Revista Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, v. 6, p. 125-144, 2017. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. ESTUDO COMPARADO INTERNACIONAL DO 
PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Revista Jurídica- Unicuritiba, v. 3, p. 169-
198, 2017. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. A ANÁLISE HISTÓRICA DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL. http://dx.doi.org/10.22293/2179-1376.v8i14.588, v. 8, p. 143-180, 2017. 
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CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. Regulação de avaria grossa e a atuação do Tribunal 
Marítimo. Revista Direito e Desenvolvimento, v. 8, p. 95-109, 2017. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. A problemática na definição da jurisdição penal para os 
crimes cometidos a bordo de embarcação mercante em passagem inocente. Universitas Jus, v. 27, 
p. 1-9, 2016. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE; Bardo, Ernst Josef Bodmann . On the Identification of the 
Contribution of Several Pollutant Sources from Local. American Journal of Environmental 
Engineering, v. 6, p. 1-5, 2016. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. UM DESAFIO PARA OS PRINCÍPIOS AMBIENTAIS 
INTERNACIONAIS: A PROTEÇÃO DO FUTURO. Caderno de Relações Internacionais, v. 7, p. 93-
111, 2016. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. DIREITO AO MEIO AMBIENTE E O NECESSÁRIO 
CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA: A INOVAÇÃO TRAZIDA PELO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito - PPGDir./UFRGS, v. 11, 
p. 407-428, 2016. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. Responsabilidade administrativa marítima ambiental. 
Universitas/Jus (Impresso), v. 27, p. 70-77, 2016. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO FORMA EFICAZ 
DE MONITORAMENTO DA POLUIÇÃO AMBIENTAL ATMOSFÉRICA. Revista Jurídica (FIC), v. 4, 
p. 669-711, 2016. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. JURISDIÇÃO PENAL PARA OS CRIMES COMETIDOS A 
BORDO DE EMBARCAÇÃO. Revista Jurídica (FIC), v. 3, p. 696-713, 2016. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL MARÍTIMO EM CASO DE 
POLUIÇÃO AMBIENTAL. Direito e Desenvolvimento, v. 7, p. 1-18, 2016. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Uso de fotobiorreatores em cultivo de microalgas: uma análise 
de viabilidade técnica. Revista de Química Industrial, v. 747, p. 50-57, 2015. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. A responsabilidade do afretador não armador por danos 
ambientais decorrentes da poluição marinha por óleo. Universitas/Jus (Impresso), v. 26, p. 19-28, 
2015. 
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CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. O DIREITO INTERNACIONAL NA CONCEPÇÃO DE CARL 
SCHMITT E O DEBATE ENTRE OS CONCEITOS DE GUERRA ANGLO-SAXÃO E EUROPEU-
CONTINENTAL. Revista de Estudos Jurídicos Unesp, v. 18, p. 1-17, 2015. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE; SÁ NETO, CLARINDO EPAMINONDAS DE . O direito 
internacional de acesso ao mar: a problemática entre Bolívia e Chile. Universitas/Jus (Impresso), v. 
26, p. 1-10, 2015. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. A Responsabilidade do Afretador por Danos Ambientais. 
Prim@ Facie, v. 14, p. 1-11, 2015. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE. A Responsabilidade adminstrativa do Afretador por danos 
ao meio ambiente marinho. Revista Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, v. 1, p. 79-94, 2015. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Bandeiras de conveniência como forma de concorrência desleal 
no comércio marítimo. Advocatus, v. 14, p. 50-59, 2014. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. O DIREITO INTERNACIONAL DE ACESSO AO MAR. Revista 
Jurídica (FIC), v. 2, p. 88-107, 2014. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. A IMPORTÂNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
ATRAVÉS DA BIORREMEDIAÇÃO: UMA ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA. Revista FIDES, v. 5, p. 46-
58, 2014. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Direito Internacional do Mar. Revista Direito Aduaneiro, 
Marítimo e Portuário, v. 4, p. 210-227, 2014. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. O MONITORAMENTO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA: EM 
BUSCA DA QUALIDADE AMBIENTAL. Revista Jurídica (FIC), v. 4, p. 97-126, 2014. 

CAMPOS, INGRID ZANELLA ANDRADE; SOUZA, KAROLINE LINS CÂMARA MARINHO DE ; 
Siqueira, Mariana . Responsabilidade aduaneira no contrato -delivered ex-ships-. Universitas/Jus 
(Impresso), v. 25, p. 1-9, 2014. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade; SILVA NETO, F. J. . Estado Sem Litoral: uma análise através do 
Direito Internacional do Mar. Revista Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, v. 4, p. 210-226, 
2014. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade; Siqueira, Mariana. Direito Ambiental Marítimo: uma análise das 
licenças ambientais e dos royalties do petróleo. Revista Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, v. 
14, p. 70-87, 2013. 
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CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. EM BUSCA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA ERA 
PRÉ-SAL. Revista Jurídica Consulex, v. XVII, p. 30, 2013. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. A Identificação do Direito Ambiental Marítimo. Revista FIDES, 
v. 4, p. 60-69, 2013. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. O Direito Marítimo e o desenvolvimento econômico. Advocatus, 
v. 04, p. 105-109, 2011. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. O Direito Marítimo e o desenvolvimento do Nordeste Brasileiro. 
Revista Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, v. 1, p. 190-200, 2011. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Proteção Constitucional Multidisciplinar - O Direito 
Constitucional Internacional do Meio Ambiente. Revista Eletrônica Jus Vigilantibus, v. 0885, p. 
43554-43554, 2010. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. A Importância do Direito Marítimo no Cenário Nordestino. 
Revista Eletrônica Jus Vigilantibus, v. 0885, p. 43745-43745, 2010. 

CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. A Possibilidade da Arbitragem nos Dissídios Individuas 
Trabalhistas. Revista Eletrônica Investidura, v. 9, p. 12, 2010. 

Diante da sua trajetória acadêmica e profissional acima descrita, destacamos seu interesse pelos 
seguintes temas: Direitos Humanos, Direitos das Mulheres, Diversidade, Direito Ambiental, 
Políticas Públicas, Direito Administrativo, Responsabilidade Civil e Responsabilidade 
Administrativa, Arbitragem, Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário.  

 

5. FRANCISCO MANOEL TENÓRIO DOS SANTOS 

O desembargador Francisco Manoel Tenório dos Santos graduou-se em Direito pela Universidade 
Católica de Pernambuco no ano de 1980. Após prestar concurso de prova e títulos, na data de 16 
de abril de 1985 foi nomeado para prover vaga de Juiz de Direito Substituto em Pernambuco. Em 
sua carreira jurisdicional, o desembargador respondeu pelas cidades de Orobó, Cachoeirinha, São 
Caetano, Caruaru, Vitória de Santo Antão, Belo Jardim e Ipojuca. 

Em 1991, foi promovido por merecimento para a Capital e seis anos depois, o desembargador 
alcançou a titularidade da 1ª Vara dos Executivos Fiscais do Município do Recife, especializando-
se na área de Direito Tributário. De 1998 a 2000, o magistrado substituiu desembargadores 
estaduais nas câmaras de julgamento do 2º grau. 
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Em 17 de dezembro de 2007, Francisco Tenório foi promovido por merecimento para prover vaga 
de desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em sua posse no 2° grau Dr. Francisco 
Tenório falou o seguinte: "Junto aos meus pares, pretendo apresentar propostas para agilizar 
julgamentos, aplicando o Direito com menos formalismos, porém sempre respeitando o princípio 
da segurança jurídica. A sociedade reclama mais rapidez do Judiciário", 

O Desembargador atua na 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

 

TJPE 

Vejamos alguns julgados relatados pelo desembargador Francisco Manoel Tenório dos Santos: 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA 
SECURITÁRIA. DPVAT16. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE 
PARCIAL INCOMPLETA. REPERCUSSÃO RESIDUAL. COMPROVAÇÃO. LAUDO 
PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INCORRETA 
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE 
AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. A complementação de indenização 
referente ao seguro obrigatório, DPVAT, decorrente de acidente automobilístico, 
deverá ser fixada de acordo com a extensão da lesão e o grau da invalidez do 
segurado.2. Comprovado pagamento administrativo e a equivocada redução do valor 
indenizatório, o autor faz jus à complementação da quantia pleiteada. 3. Recurso de 
Apelação da parte Autora Provido para, em reformando a sentença, julgar procedente 
o pedido inicial, condenando a seguradora demandada ao pagamento da 
complementação da indenização securitária postulada, com acréscimo de correção 
monetária a partir da data do evento danoso e juros de mora a partir da citação, custas 
processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 
termos do art. 85, §8º do CPC. (TJPE, Apelação Cível 506872-0, 0005851-

 

 

16 Enunciado n°. 197 da Súmula do TJPE: “Nas ações de cobrança de seguro DPVAT os herdeiros do 
segurado, respeitada a ordem de vocação hereditária, são parte legítima para figurar no polo ativo, ainda 
que o titular não tenha ingressado com a respectiva ação em nome próprio quando em vida”. 
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15.2014.8.17.1090, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/11/2021, Data da 
Publicação/Fonte: 02/12/2021, Relator: Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 
REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE 
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO 
IMPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1. O recurso de embargos de declaração possui 
natureza integrativa destinada a desfazer obscuridades, sanar contradições ou suprir 
omissões. 2. In casu, percebe-se que a embargante almeja a rediscussão da matéria de 
fundo, já devidamente julgada de forma inequívoca. 3. A pretensão de rediscutir o 
meritum causae não se coaduna com a natureza e função dos embargos declaratórios. 
4. Não é cabível o manejo dos Embargos de Declaração com a finalidade única de 
prequestionar explicitamente a matéria discutida nos autos, na medida em que a 
ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de 
admissibilidade de tal espécie recursal. 5. Decisão Unânime.  (TJPE, Embargos de 
Declaração Cível 514154-2, 0008522-79.2012.8.17.1090, 5ª Câmara Cível, Data de 
Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação/Fonte: 22/11/2021, Relator: Francisco 
Manoel Tenorio dos Santos) 

 

 

Direito Civil e Processual. Plano Collor II. Expurgos inflacionários. Ação Condenatória 
cumulada com pedido de Medida Cautelar de Exibição de Documentos. Contas-
poupança. Sentença. Extinção do processo com resolução de mérito. Prescrição. 
Apelação. Alegação de prescrição vintenária. Ausência de prova da existência das 
alardeadas contas-poupança. Ônus do autor. Exegese do artigo 373, I, do CPC/2015. 
Prescrição afastada. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes, à míngua do 
mínimo de indício da existência das alegadas contas-poupança. Recurso improvido. 
Decisão unânime. Embargos de Declaração. Omissão e Prequestionamento. 
Inacolhimento. Matéria expressamente discutida. Inexistência de vícios. Pretensão de 
rediscussão da matéria. Impossibilidade. Ausência de pressupostos de embargabilidade 
previstos no artigo 1.022, do CPC; - A prescrição relativa às ações que visam à correção 
dos saldos de caderneta de poupança é vintenária e não quinquenal; - Ao correntista, 
autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, 
com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, 
ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os 



 

 

 

 

 

 

60 
93 

extratos, haja vista ser seu o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC/2015, 
artigo 373, I) (g.n.); - É sabido que o os Embargos de Declaração podem - e devem - ser 
manejados para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de 
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; 
e corrigir erro material (artigo 1.022, do CPC), se mostrando incabível para rediscussão 
da matéria, pois possui meramente função integrativa, não se prestando para finalidade 
de revistar os temas que já foram objeto de julgamento; - Não há como se transformar 
um recurso integrativo em verdadeira peça recursal com poder cognitivo amplo capaz 
de alterar as questões de direito já decididas, visando a sua rediscussão por meio de um 
recurso que não se destina a tal finalidade, consoante o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça; - Precedentes. (TJPE, Embargos de Declaração Cível 403332-7, 
0005496-76.2011.8.17.0001, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/10/2021, Data 
da Publicação/Fonte: 22/11/2021, Relator: Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO 
CONTRATUAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DE 
TELEFONIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SUBSCRIÇÃO DE 
AÇÕES. RETRIBUIÇÃO ACIONÁRIA POSTERIOR À DATA DO INVESTIMENTO. 
INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. GRUPAMENTO. 
PRECEDENTES DO TJPE E DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
DECISÃO UNÂNIME. 1. Trata-se de ação em que se insurge contra a retribuição 
acionária em momento posterior a data do investimento, acarretando o recebimento de 
um número inferior de ações patrimoniais, ocasionando, portanto, prejuízo para o 
acionista. 2. A Telemar Norte e Leste S/A, como sucessora da TELPE - Telecomunicações 
de Pernambuco, é parte legítima para responder pelas obrigações assumidas no 
Contrato de Participação Financeira firmado entre a sociedade empresária sucedida e a 
parte apelada. 3. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado nos casos em 
que se perseguem as diferenças pecuniárias decorrentes de Contrato de Participação 
Financeira por Ações, por se tratar de relação de consumo em sua essência, tornando-
se possível, pois, a inversão do ônus da prova em favor da parte autora/apelada17 (g.n.) 

 

 

17 “(...) É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Código de Defesa 
do Consumidor é aplicável às ações que têm como objeto o cumprimento de contratos de participação 
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Apelo Improvido. (TJPE, Embargos de Declaração Cível 472110-8, 0024304-
32.2011.8.17.0001, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/10/2021, Data da 
Publicação/Fonte: 22/11/2021, Relator: Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE GRATUITA DA 
JUSTIÇA EM 2º GRAU. CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. INTIMAÇÃO. 
INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. 1. Pedido de gratuidade efetuado apenas em 
apelação. Presunção relativa, que foi confirmada por outros elementos dos autos, e sem 
que houvesse oposição da parte autora em contrarrazões, sendo razoável e justa a 
concessão da benesse. 2. Ainda que a parte, na inicial ou na contestação, apresente 
requerimento de futura produção das provas em direito permitidas, caso fique silente e 
não as especifique após o respectivo juízo intimá-la devidamente a tanto, opera-se a 
preclusão do direito de produzi-las (g.n.). 3. Apelo parcialmente provido para deferir os 
benefícios da justiça gratuito em 2º grau de jurisdição, não acolhendo a tese de 
cerceamento do direito de defesa ventilado. (TJPE, Apelação Cível 483477-5, 0003476-
04.2013.8.17.0370, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da 
Publicação/Fonte: 25/02/2022, Relator: Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. REVELIA. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PRELIMINAR EX OFFICIO. CONTRATO DE 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERIBILIDADE JUNTO AO DETRAN. INVIABILIDADE 
SEM A ANUÊNCIA DO ENTE FINANCIADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

 

 

financeira, pois diretamente atrelados ao serviço de telefonia”. (REsp 1608700/PR, Terceira Turma, Data 
do Julgamento: 09/03/2017, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva) 
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INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 348 E 355 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA EX 
OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO. (g.n.) 1. Diferentemente do quanto constou da 
decisão recorrida, a autora não era proprietária do automóvel, não sendo possível 
compelir a transferência como determinado em sentença. 2. Embora não haja vedação 
ao contrato verbal de compra e venda de automóvel, incumbe ao autor provar a sua 
existência, os fatos constitutivos do seu direito, trazendo aos autos qualquer prova cabal 
e inequívoca da relação jurídica, o que não ocorreu no caso em testilha, até o momento 
da prolação do julgamento antecipado do mérito. 3. Por outro lado, o artigo 348 do 
CPC dita que, nas hipóteses de não incidência dos efeitos da revelia, deverá o 
magistrado ordenar que o autor especifique as provas que pretenda produzir, o que 
inocorreu na espécie, caracterizando o error in procedendo. 4. Outrossim, o Diploma 
Processual também estabelece que o julgamento antecipado do mérito só ocorrerá 
quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme dispõe a 
norma inserta no seu artigo 355. 5. Nulidade da sentença ex officio. Recurso 
prejudicado. (TJPE, Apelação Cível 491387-1, 0003221-49.2015.8.17.1090, 5ª Câmara 
Cível, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação/Fonte: 25/02/2022, Relator: 
Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE GRUPO 
ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MÁ-FÉ CONTRATUAL. CABIMENTO DO 
INCIDENTE. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. 1. A decisão que indefere o pedido de 
desconsideração da personalidade jurídica traz em si, implicitamente, a cláusula rebus 
sic stantibus, na medida em que se vincula ao contexto fático que lhe dá suporte. 2. Em 
outras palavras, "prosseguindo a execução e sobrevindo outros elementos que 
evidenciem, a partir de um novo contexto fático, a existência dos requisitos 
autorizadores da medida, nada obsta que o pedido seja renovado, na busca da 
satisfação da pretensão executória do credor, que é o fim último da execução", 
entendimento já manifestado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 3. O pedido 
anterior foi formalizado sob égide do CPC/1973, que não exigia a instauração de um 
incidente específico para a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo 
qualquer vedação da instalação no âmbito recursal. O incidente é cabível em todas as 
fazes do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução 
fundada em título extrajudicial, nos termos do art. 134 do CPC/2015. Além disso, o 
Código de ritos é expresso quanto à possibilidade de decisão proferida pelo relator, 
não havendo qualquer proibição de decisão em grau recursal. (TJPE, Embargos de 
Declaração Cível 464758-3, 0015303-50.2016.8.17.0000, 4ª Câmara Cível, Data de 
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Julgamento: 03/02/2022, Data da Publicação/Fonte: 16/02/2022, Relator: Des. 
Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO 
TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONVERTIDA 
EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
DE APELAÇÃO. INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA OBJETIVA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO 
SURPRESA. DECISÃO TERMINATIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO 
MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Não paira dúvida 
de que o comando judicial atacado não extinguiu a ação de cobrança, nem a execução, 
pois não consolidada a satisfação do crédito nos termos em que preceitua o artigo 316 
e 924, do CPC. A decisão combatida não é de natureza terminativa e sim interlocutória. 
Logo, o recurso cabível para discuti-la, na espécie, é o agravo de instrumento, conforme 
disposto no artigo 1.015 do CPC.2. A interposição de recurso de apelação contra 
decisão interlocutória, no lugar de agravo de instrumento, constitui erro grosseiro que 
impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em virtude da ausência de 
dúvida objetiva sobre o recurso cabível (g.n.).3. A proibição da denominada decisão 
surpresa, que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015, ao trazer 
questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de 
admissibilidade recursal. Isso porque não houve qualquer inovação no litígio ou adoção 
de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes.4.Recurso de Agravo a que se 
nega provimento por unanimidade. (TJPE, Agravo Interno Cível 507525-0, 0076365-
59.2014.8.17.0001, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/10/2021, Data da 
Publicação/Fonte, 26/10/2021, Relator: Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. 
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos 
de Declaração não podem ser interpostos com o objetivo da rediscussão da matéria 
tratada no recurso principal. 2. Embargos de Declaração Improvidos. (TJPE, Embargos 
de Declaração Cível 385173-8, 0019315-46.2012.8.17.0001, 4ª Câmara Cível, Data de 
Julgamento: 07/10/2021, Data da Publicação/Fonte: 26/10/2021, Relator: Des. 
Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 
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EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN 
RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A 
demanda deve ser examinada à luz das normas de ordem pública, previstas no Código 
de Defesa do Consumidor. Não restando demonstrado que o consumidor firmou 
qualquer contrato com o Banco (apelante), indevida se mostra cobrança, dando ensejo 
a repetição do indébito e à indenização por dano moral. A fixação do valor indenizatório 
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ocorreu de forma razoável, sem que tenha se mostrado 
insuficiente ou abusivo, a ensejar a intervenção da Corte para eventual corrigenda. Para 
que a repetição do indébito seja realizada em dobro, conforme preceitua o parágrafo 
único do art. 42 do CDC, faz-se necessária a concorrência de determinados requisitos, 
quais sejam, (i) a cobrança indevida, (ii) o efetivo adimplemento da respectiva dívida, 
assim como (iii) a demonstração de que o credor agiu com dolo ou má-fé18. Ausente 
qualquer caracterização de má fé por parte do apelante, forçoso reconhecer a 
necessidade de reforma da sentença para que a repetição do indébito seja realizada em 
sua forma simples. (TJPE, Apelação Cível, 0023557-23.2016.8.17.2001, 4ª Câmara Cível, 
Data de Julgamento: 11/02/2022, Relator: Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 

 

 

 

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO 
DE TERRAS PARTICULARES C/C DANOS MATERIAIS. EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

 

 

18 Tese firmada pela Corte Especial do STJ no EREsp 1413542/RS em 21/10/2020: A REPETIÇÃO EM 
DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA 
INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER 
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. Atualmente a matéria está novamente 
em análise sob o Tema Repetitivo 929 do STJ, Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição 
em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. O Ministro relator determinou: "Restringe-se a 
ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do 
CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em 
recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de 
retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ." 
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MÉRITO. TERMINATIVA NEGANDO RECEBIMENTO AO APELO. RECURSO DE 
AGRAVO NA APELAÇÃO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Consoante breve 
relato, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão terminativa que não 
recebeu o recurso de apelação por intempestividade, requisito extrínseco de 
admissibilidade do recurso (art. 1.003, § 5º). O recorrente apresentou o apelo em data 
posterior ao termo final para interposição do recurso, nos autos da ação de demarcação 
de terras particulares c/c indenização por danos materiais. 2. Defende a agravante a 
aplicação do princípio da unirrecorribilidade, argumentando que a sentença objeto do 
presente recurso foi impugnada nos autos da ação cautelar em apenso, frente ao 
julgamento em conjunto, pelo que aduz que a admissão do recurso de apelação nº 
0490134-6 vale para ambas ações (Cautelar Preparatória - apelo 0490134-6 e Ação 
demarcatória 0490136-0). 3. Os argumentos do recorrente não encontram guarida na 
jurisprudência, o princípio da singularidade, também chamado de unicidade do recurso 
ou unirrecorribilidade, prescreve que para cada decisão a ser atacada, há um único 
recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico, para dizer que não é 
possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena 
do segundo recurso não ser conhecido, por preclusão consumativa. 4. As ações são 
reunidas, antes do julgamento, para evitar decisões conflitantes, embora, por fim, a 
sentença única seja responsável por duas decisões. Após a sentença, faz-se necessária 
a interposição simultânea de recursos (g.n.). 5. Apresentado apelo em ambos os 
processos, com um lapso temporal de três dias entre um e outro, o que aponta para a 
possiblidade de um descuido na apresentação da peça nos autos em destaque, o que, 
todavia, possui como resposta a declaração de intempestividade recursal e consequente 
imutabilidade da sentença vergastada. 6. Os argumentos do agravo interno não foram 
acolhidos e, ainda, restou caracterizada a relação de prejucialidade entre o presente 
apelo e o autuado sob nº 0490134-6. 7. Agravo interno a que se nega provimento, por 
unanimidade. Decisão terminativa mantida. 8. Prejudicado o julgamento do recurso de 
apelação 0490134-6. (TJPE, Agravo Interno Cível 490136-0, 0033218-
46.2015.8.17.0001, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/09/2021, Data da 
Publicação/Fonte: 27/09/2021, Relator: Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 

 

 

AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO CIVIL. INTERUPÇÃO 
UNILATERAL DE CONTRATO DE TELEFONIA SEM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL. 
OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. PARAMETROS DO 
STJ. REFORMA DOS HONORÁRIOS. APELO PROVIDO. 1. Cinge-se o presente recurso 
sobre a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais experimentados 
pela parte autora, bem como o valor fixado a título de honorários advocatícios. 2. Restou 
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caracterizada a hipótese de dano moral, frente aos transtornos experimentados pela 
parte autora, conforme sentenciado, do que não recorreu, nem tampouco se insurgiu a 
ré/apelada, em suas contrarrazões ao presente recurso. 3. A interrupção desmotivada e 
sem notificação de linhas telefônicas de contratante empresarial caracteriza injusto e 
configura evidente falha na prestação de serviço, ante a descontinuidade da 
comunicação dos contratantes com seus clientes. 4. Importa anotar que, no caso dos 
autos, a interrupção atinge várias linhas telefônicas e atrapalha o andamento do trabalho 
de uma empresa, com consequente desdobramento negativos para seus clientes, 
afastando-se a possibilidade de entender como irrisório o prejuízo sofrido pela parte 
autora, por considerar a interrupção como de curto prazo. Em casos como esse, é 
necessário dimensionar o impacto e a intensidade do dano causado pelo injusto. 5. 
Merece ser acolhido o pedido do apelo, pela evidente insuficiência do valor fixado na 
sentença, a título de indenização por dano moral, qual seja, a quantia de R$ 1.000,00 
(mil reais), consoante parâmetros do STJ (REsp 1.152.541). 6. considerando, para a 
delimitação do valor, a situação econômica das partes, a gravidade da conduta da parte 
ré e o quanto esta conduta repercutiu para a empresa autora, posiciono-me pela 
majoração da indenização correspondente aos danos morais, de R$ 1.000,00 para R$ 
10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação 
(responsabilidade contratual) e correção monetária do presente arbitramento.5. Apelo 
a que se concede provimento, por unanimidade. (TJPE, Apelação Cível 441351-6, 
0123097-74.2009.8.17.0001, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/09/2021, Data 
da Publicação/Fonte: 21/09/2021, Relator: Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 

 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. 
DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 
RECURSO IMPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1. O recurso de embargos de declaração 
possui natureza integrativa destinada a desfazer obscuridades, sanar contradições ou 
suprir omissões. 2. Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração manejado com o 
escopo de suprir suposta contradição. 3. Analisando o argumento de existência de 
superação do entendimento exarado no acordão embargado, pela técnica do 
overruling, não assiste razão à embargante, a terceira turma do STJ reafirmou, em 
julgamento do REsp 187630/SP (julgado em 09 de março de 2021), que o rol de 
cobertura mínima da ANS é meramente exemplificativo, por conseguinte, o julgado 
recorrido encontra apoio da Jurisprudência do Tribunal Superior e não carece de 
reparos (g.n). 4.Outrossim, anote-se que a decisão da Quarta Turma no Resp 1.733.013, 
a qual considerou o rol da ANS taxativo (datada de 10 de dezembro de 2019) possui 
entendimento divergente do mais atual, fixado pela terceira turma, por conseguinte, a 
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decisão embargada se coaduna com a posição recente do STJ, pelo que é descabida a 
argumentação de contradição. 5.Recorde-se, a lide em revista trata de relação de 
consumo, devendo prevalecer a posição recente e mais benéfica para o consumidor, 
frente a sua vulnerável técnica e econômica, estando o julgado recorrido em completa 
harmonia com o atual entendimento do STJ, pelo que, os embargos merecem ser 
rejeitados. 6. Embargos REJEITADOS. Decisão Unânime. (TJPE, Embargos de 
Declaração Cível 525098-6, 0021970-18.2014.8.17.0810, 4ª Câmara Cível, Data de 
Julgamento: 19/08/2021, Data da Publicação/Fonte: 02/09/2021, Relator: Des. 
Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 

 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE 
DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a 
necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370, do CPC. O 
Magistrado que preside a causa tem o dever de evitar a coleta de prova que se mostre 
inútil a solução do litígio, em atendimento aos princípios da celeridade e economia 
processual. (TJPE, 0071576-21.2020.8.17.2001, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 
11/02/2022, Relator: Des. Francisco Manoel Tenorio dos Santos) 

 

6. ITABIRA DE BRITO FILHO 

O desembargador do Itabira de Brito Filho ingressou no Tribunal de Justiça de Pernambuco na 
cota do Quinto Constitucional reservada ao Ministério Público de Pernambuco,  

Em 13 de setembro de 1974, o Dr. Itabira ingressou no Ministério Público, dois anos depois de 
concluir o curso na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Como 
promotor de Justiça, atuou nas Promotorias de Caruaru, Arcoverde, Cupira e Paudalho. Promovido 
para a Capital, atuou na 16ª Promotoria de Justiça e na 20ª Procuradoria de Justiça em Matéria 
Criminal. 

Promovido pelo critério de merecimento ao cargo de procurador de Justiça, em 1994, atuou na 9ª 
e na 20ª Procuradorias de Justiça em Matéria Criminal. Na Procuradoria Geral de Justiça, ocupou 
diversas funções e cargos de confiança. Foi corregedor auxiliar (1992), subprocurador-geral de 
Justiça (2007 a 2008), subprocurador-geral de Justiça em Assuntos Institucionais (2008 a 2009) e 
subprocurador-geral de Justiça em Assuntos Jurídicos (2009 a 2010). 
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No Tribunal de Justiça de Pernambuco, o magistrado atua como membro do 1º Grupo de Câmaras 
Cíveis e da 5ª Câmara Cível. 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Como ressaltado, o Desembargador atualmente integra a 5ª Câmara Cível, abaixo destacamos 
alguns de seus julgados: 

 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR 
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. AUSÊNCIA 
DE PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E DE FÁCIL COMPREENSÃO. VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO 
PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento manejado pela seguradora de saúde 
em face de decisão que deferiu o pleito antecipatório, afastando o reajuste aplicado 
com base na mudança de faixa etária da usuária; 2. A cláusula impugnada do contrato 
firmado entre as partes não prevê de forma clara e de fácil compreensão os percentuais 
que serão aplicados a título de reajuste por mudança de faixa etária, uma vez que apenas 
menciona as faixas etárias que incidiriam os reajustes, sem especificar os percentuais 
aplicados, tampouco a forma que seriam calculados, violando, assim, os princípios da 
transparência e da informação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 
1568244/RJ; 3. Recurso não provido. (TJPE, Agravo de Instrumento, 0000644-
31.2018.8.17.9000, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2022, Relator: Des. 
Itabira de Brito Filho) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 
GARANTIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INTIMAÇÃO DOS 
DEVEDORES PARA PURGAR A MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM 
NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VALIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIOS NO 
PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURADOS. PREÇO VIL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. No caso dos autos, os autores alegam a nulidade 
dos leiloes pela ausência de intimação/notificação do devedor para purga da mora. 
Contudo, conforme consta na sentença, e se confirma pela análise dos documentos 
anexados “não se constata a violação ao disposto na Lei 8009/90, porquanto tal norma 
é inaplicável ao caso concreto, o qual versa sobre garantia de contrato de crédito 
bancário com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel, e não de penhora em ação 
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judicial. Ou seja, no caso em tela o domínio do bem foi transferido ao credor fiduciário 
no momento da assinatura do contrato; o procedimento extrajudicial de consolidação 
da propriedade não se equipara à penhora, para efeito de eventual aplicabilidade da 
Lei nº 8.009/90”. Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, 
no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo 
anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) 2o-A. Para os fins do 
disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão 
comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 
Imperioso registrar que as notificações enviadas aos requerentes dando conhecimento 
sobre as datas e horários dos leilões, “continham o nome completo, telefone e site do 
leiloeiro, caso à parte necessitasse de maiores esclarecimentos ou informações, ou seja, 
por telefone ou através do site era possível saber o local onde seriam realizadas as 
praças”. A alienação fiduciária em garantia de imóvel foi um modelo de operação 
bancária escolhido pela parte autora para obter o crédito que lhe foi fornecido. O art. 
22, §1º, da Lei 9.514/97 confere a faculdade da contratação deste procedimento. Logo, 
não há afronta à relação de consumo ante a incidência da referida norma especial, 
tampouco a possibilidade de diminuição dos percentuais acordados. Na alienação 
fiduciária a devolução pela credora do valor pago pelo devedor fiduciante não encontra 
limite algum, porque depende da conta final após os leilões. Apelo a que se nega 
provimento. (TJPE, Apelação Cível, 0035810-72.2018.8.17.2001, 3ª Câmara Cível, Data 
de Julgamento: 07/03/2022, Relator: Des. Itabira de Brito Filho) 

 

 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 
TRATAMENTO DE CARCINOMA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE 
USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 
9.656/98. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO 
PARCIAL DO APELO. À UNANIMIDADE. - Negativa de cobertura securitária pela 
Apelante, que defende não poder ser obrigada a suportar despesas advindas do uso da 
medicação FEMARA 2,5mg, necessário no tratamento de Carcinoma Ductal Invasivo na 
mama, sob o argumento de que consta no rol de serviços expressamente excluídos da 
cobertura contratual, previsão esta constaria de forma clara no instrumento pactuado, 
possibilidade que seria inerente ao instituto do seguro e admitida na legislação 
pertinente. - Todo o tratamento solicitado se revelou como medida indispensável para 



 

 

 

 

 

 

70 
93 

tratar câncer que acometeu a segurada, conforme consignado pelo médico que assistiu 
a paciente. - A segurada Apelada foi submetida a cirurgia, com a necessidade de 
continuar o tratamento com a medicação solicitada, com uso diário, a fim de reduzir o 
risco de recidiva e morte. - Não cabe a seguradora determinar qual o tratamento médico 
deve ser realizado no combate à doença que acomete a segurada. - A Lei nº 9.656/98 
é aplicada não só aos contratos celebrados após a data de sua vigência, mas também 
àqueles que, embora avençados antes, foram renovados periodicamente. - Não há 
qualquer comprovação pela seguradora Apelante de que tenha notificado a segurada 
Apelada acerca da possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto na nova 
lei. - Não podem ser excluídas do seguro as despesas advindas de prescrição médica e 
a negativa de cobertura resulta em rompimento do equilíbrio contratual, afrontando os 
princípios da confiança e boa-fé objetiva que devem reger a relação entre as partes. - A 
postura da seguradora, em querer se eximir da responsabilidade de custear a medicação 
solicitada, mesmo que de uso domiciliar, acaba por impor à relação jurídica um 
desequilíbrio injustificado, pelos excessos cometidos, donde se impõe a incidência do 
CDC. - A Lei nº 9.656/98 estabelece que não podem ser excluídas do seguro as 
despesas advindas de prescrição médica. - Não é o caso de reembolso de despesas, 
mas de cobertura integral, eis que o plano apenas poderia limitar a cobertura da doença, 
mas não o respectivo tratamento para sua cura. - Rechaça-se a posição dos planos de 
saúde que tentam se sobrepor às recomendações médicas, inclusive através de cláusulas 
genéricas que excluem a cobertura de determinados tratamentos. - Dano moral 
configurado, decorrentes do descumprimento de obrigação e da quebra de confiança 
do cliente na empresa contratada. - Agravamento da situação de aflição do segurado 
quando, ao buscar a autorização para a realização do tratamento, depara-se com 
resposta negativa da seguradora quanto aos medicamentos necessários ao seu êxito. - 
Afigura-se oportuno, ante a análise do caso concreto, a redução do valor indenizatório 
fixado, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de R$15.000,00 (quinze 
mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais). - Provimento Parcial ao apelo, para reduzir a 
verba indenizatória de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
com incidência da correção monetária pela Tabela Encoge, contada a partir desta 
condenação e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, mantendo a 
sentença prolatada em seus demais termos. À Unanimidade. (TJPE, Apelação Cível, 
0088252-78.2019.8.17.2001, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2022, 
Relator: Des. Itabira de Brito Filho) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. 
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE 
COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. 
AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. DEVER DE CUSTEIO PELA SEGURADORA. DANO 
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MORAL. QUEBRA DE CONFIANÇA. AGRAVAMENTO DO ABALO PSICOLÓGICO. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL 
FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO IMPROVIDO. À 
UNANIMIDADE. - Percebe-se a existência de impugnação dos fatos e fundamentos 
contidos no julgado impugnado, razão por que não vislumbro afronta ao mencionado 
princípio, ainda que a seguradora Apelante se utilize de argumentos já delineados na 
peça de defesa, atacando os fundamentos da sentença. Preliminar de Dialeticidade 
Recursal rejeitada. - Negativa de cobertura securitária pela Apelante, que defende não 
poder ser obrigada a suportar despesas advindas do procedimento de gastroplastia, 
decorrente de obesidade mórbida, sob o argumento de que seria doença preexistente 
ao contrato, sujeita ao prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses, os quais ainda 
estariam em curso, conforme previsão contratual. - Aplicável o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.78/90), eis que a lide está amparada pelas normas consumeristas, 
segundo as quais são desprezadas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor 
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade (Art. 
51, IV). - Relatório médico atestando a gravidade que o caso do Apelado requer, 
afirmando que a endocrinologia não teria tratamento eficaz para o tipo de patologia do 
segurado Apelado, mas que haveria resposta satisfatória à cirurgia. - Restou consignado 
que seria paciente de risco, devido ao comprometimento a qualidade e tempo de vida, 
sendo atestado que o Apelado apresentava critério para a realização da Gastroplastia 
redutora, assim como há nos autos parecer nutricional e psicológico, reiterando o estado 
de obesidade mórbida do segurado. - A seguradora Apelante argumenta que o Apelado 
seria sabedor da sua obesidade mórbida no momento da contratação do plano e, 
portanto, da doença preexistente geradora da carência de 24 meses, mas não há 
qualquer prova nesse sentido, qualquer informação prestada pelo Apelado no momento 
da contratação. - Omissa a seguradora no tocante à sua obrigação de efetuar o prévio 
exame de admissão no segurado, cabe-lhe responder pela integralidade das despesas 
médico-hospitalares havidas com o tratamento do paciente, sendo inoperante cláusula 
restritiva inserta no contrato de seguro ou prazos carenciais, sendo ilícita a recusa da 
cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro-
saúde. Proposição 08, TJPE. - Ainda que o contratante declare ser portador de 
obesidade no momento da contratação, não guardam evidências concretas de que tal 
obesidade geraria os problemas apresentados e que necessitariam do tratamento 
pleiteado em pauta, sendo certo que o ônus da prova recai sobre a seguradora 
Apelante. - Dano moral configurado, decorrentes do descumprimento de obrigação e 
da quebra de confiança do cliente na empresa contratada. - Agravamento da situação 
de aflição do segurado quando, ao buscar a autorização para a realização do tratamento, 
depara-se com resposta negativa da seguradora quanto ao medicamento necessário ao 
seu êxito. - Verba indenizatória que atende aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, bem como com vistas no caráter pedagógico da condenação. - 
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Infundado o pedido de redução do percentual fixado, considerando a participação 
despendida e o valor da condenação, sobre o qual incidirá o percentual estabelecido, 
razão por que mantenho os 20% (vinte por cento) assentados na decisão combatida. - 
Apelo improvido, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos. À 
unanimidade. (TJPE, Apelação Cível, 0066884-18.2016.8.17.2001, 3ª Câmara Cível, 
Data de Julgamento: 04/03/2022, Relator: Des. Itabira de Brito Filho) 

 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. SUSPENSÃO 
DO PROCESSO COM BASE EM TEMA QUE TRATA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE 
FAIXA ETÁRIA DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RETIRAR OS AUTOS 
DA SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO. À 
UNANIMIDADE. - O objeto da causa é a discussão sobre cláusulas contratuais de plano 
de saúde individual, que prevê reajuste por faixa etária. - O Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão do trâmite de 
todos os processos que discutam a validade de cláusula contratual de plano de saúde 
coletivo que prevê reajuste por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial do 
reajuste. Tema 1.016/STJ. - A decisão combatida levou em consideração o tema 
1.016/STJ para suspender o processo em curso, o que foi equivocado, já que o cerne 
da questão discutida seria quanto a contrato individual e não coletivo. - No tocante aos 
planos individuais ou familiares, já fora firmada tese, através do Tema 952/STJ, o que já 
foi julgado. - Agravo de Instrumento provido, a fim de determinar que o processo 
originário seja retirado da suspensão, com regular prosseguimento do feito. À 
unanimidade. (TJPE, Agravo de Instrumento, 0015162-89.2019.8.17.9000, 3ª Câmara 
Cível, Data de Julgamento: 04/03/2022, Relator: Des. Itabira de Brito Filho) 

 

 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DA 
AÇÃO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 
DEFESO POR LEI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. ACÓRDÃO 
INCÓLUME. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. À 
UNANIMIDADE. 1. Existe sim um título líquido e exigível, pois trata-se de uma cessão 
de crédito de IPI, cujo documento à luz das suas formalidades, preenche todos os 
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requisitos essenciais de título extrajudicial passível de execução. Presentes a certeza, 
liquidez e exibilidade. Firmaram o documento com duas testemunhas signatárias, e no 
bojo do mesmo restou consignado o valor expresso de R$ 1.050.000,00 (um milhão e 
cinquenta mil reais) pago pelo referido crédito cedido. 2. A insurgência sobre eventual 
excesso de execução por inadequação dos índices utilizados pela embargada/recorrida, 
para atualização da dívida em cobrança, não garante razão à apelante. Resta claro que 
a planilha apresentada junto à petição inicial da ação executiva utilizou justamente a taxa 
prevista no contrato (parágrafo primeiro da cláusula segunda), restando assim 
prejudicado o pedido de repetição de indébito. 3. Também não se trata aqui de 
suspensão da execução no presente caso, pois não existe relevância nos fundamentos 
apontados pela embargante no tangente à uma suposta nulidade do título, o que fez 
com que essa relatoria, bem examinados os autos, tenha descartado a hipótese em 
decorrência das provas acostadas. 4. Diante de das provas apresentadas e das razões 
declinadas pelas partes, não vejo como possa ser reformado o acórdão combatido. 
(TJPE, Embargos de Declaração Cível 549615-9, 0040125-76.2011.8.17.0001, 3ª 
Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/02/2022, Relator: Des. Itabira de Brito Filho) 

 

 

EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE 1º GRAU 
QUE EXTINGUIU A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, 
INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
ORDEM JUDICIAL PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO RÉU. FLAGRANTE INÉRCIA 
DA PARTE AUTORA, A DESPEITO DE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA DAR 
CUMPRIMENTO AOS PRECISOS TERMOS DA DECISÃO. À UNANIMIDADE DE VOTOS, 
NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO. I – Não cumprimento de ato judicial relativo à 
citação do Réu , a despeito da parte ter sido devidamente intimada para fazê-lo na forma 
preconizada pelo Juízo “a quo”, tendo, inclusive, sido regularmente intimada por seus 
advogados, limitando-se a renovar pleito anterior que já havia sido indeferido. II – Não 
há que se sustentar o aproveitamento de atos processuais para a manutenção ad 
eternum de um processo que sequer fora angularizado, incidindo-se à hipótese, 
portanto, a norma preconizada pelo inciso IV, do Art. 485, do CPC. III – Manutenção da 
sentença que se impõe. IV – À unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente 
Recurso de Apelação Cível (TJPE, Apelação Cível, 0006230-29.2017.8.17.2810, 3ª 
Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2022, Relator: Des. Itabira de Brito Filho) 
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EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DEMORA BAIXA HIPOTECA. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO 
CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS MANTIDOS. APELAÇÃO NÃO 
PROVIDA. - O descumprimento contratual caracterizado pela demora na baixa de 
gravame não enseja a reparação por danos morais, cuja indenização se mostra cabível 
somente quando comprovada a repercussão na esfera da dignidade do contratante. - 
No que tange os honorários de sucumbência por equidade, não tratou a espécie de 
ação de alta complexidade e resta proporcional com os parâmetros da Jurisprudência 
deste Tribunal. - Honorários advocatícios de sucumbência mantidos em R$ 3.000,00 (três 
mil) reais. - Apelação Cível não provida. À unanimidade. (TJPE, Apelação Cível, 
0001378-21.2017.8.17.2370, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2022, 
Relator: Des. Itabira de Brito Filho) 

 

EMENTA: CDC. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGOU 
PROCEDENTES EM PARTE PARA CONDENAR A CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, AO 
PAGAMENTO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 15.000,00); A DEVOLVER AO 
APELADO O VALOR EMPREGADO NA COMPRA (R$ 138.000,00) E OS VALORES 
EMPREGADOS NOS REPAROS PRECOCES DE FORMA INDEVIDA (R$ 8.100,00), 
TODOS CORRIGIDOS. APELADO TRABALHA COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMPROU UM MICRO ÔNIBUS ZERO KM - VEÍCULO 
APRESENTOU DIVERSOS VÍCIOS POUCO TEMPO APÓS A SUA AQUISIÇÃO, TAIS 
DEFEITOS, INCLUSIVE, IMPOSSIBILITARAM O USO DO AUTOMÓVEL. VÍCIOS FORAM 
DEVIDAMENTE COMPROVADOS – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE 
CERCEAMENTO DA DEFESA. TRANSTORNOS QUE ENSEJARAM OS DANOS 
MORAIS. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 20% SOBRE O VALOR DA 
CONDENAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. - O fornecedor de serviços/produtos 
responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes 
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as 
indicações constantes na oferta ou mensagem publicitária; - O consumidor que adquire 
um veículo automotor novo, e fabricado por uma empresa renomada, possui a 
expectativa de que não enfrentará nenhum tipo de percalço pouco tempo após a sua 
aquisição, ressaltando-se, também, que não houve nos autos qualquer indício de má 
utilização do veículo, tampouco de ausência de manutenção, considerando se tratar de 
veículo de motor a diesel, que costuma ter grande durabilidade; - Danos morais e 
materiais; - Apelo não provido. (TJPE, Apelação Cível, 0043653-25.2017.8.17.2001, 3ª 
Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2022, Relator: Des. Itabira de Brito Filho) 

 



 

 

 

 

 

 

75 
93 

 

 

7. ERIK DE SOUSA DANTAS SIMÕES 

O desembargador Erik de Sousa Dantas Simões formou-se em Direito pela Faculdade de Direito 

do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, em dezembro de 1989. Em dezembro de 1991, 

concluiu o curso de Preparação à Magistratura na Escola Superior da Magistratura de Pernambuco. 

O magistrado atuou como Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco entre os anos 

1990 e 1992. 

No dia 06 de abril de 1992, ingressou no Ministério Público de Pernambuco, assumindo a 

titularidade da comarca de Saloá. Em setembro de 1993, foi removido para a comarca de Passira 

e em meados do ano seguinte foi promovido para o município de Bonito.  

 

Como membro do Ministério Público, acumulou as Promotorias das cidades de Capoeiras, Bom 

Conselho, Bom Jardim, Glória de Goitá e Camocim de São Félix. Em 07 de março de 1996, foi 

promovido por merecimento para o Recife onde atuou nas Varas da Fazenda Pública, sendo 

removido no dia 29 de dezembro de 1998 para a titularidade da 20ª Promotoria de Justiça Cível 

da Capital, junto à 2ª Vara da Fazenda Pública. 

Durante este período de atuação no Recife, ele foi designado para ser o representante do 

Ministério Público no Distrito Estadual de Fernando de Noronha no período de março a agosto de 

1997. Em dois meses do ano de 2002, atuou no cargo de promotor substituto de Fernando de 

Noronha. No período de junho de 2003 a julho de 2004, retornou àquela comarca na condição de 

titular. 

Desde agosto de 1998, ele foi convocado para atuar ininterruptamente nos cargos de Procurador 

de Justiça Cível até janeiro de 2007, quando também passou a integrar a Assessoria Cível da 

Procuradoria Geral de Justiça até o mês de abril de 2011. Nesse mês, Erik Simões assumiu a Chefia 
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de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça permanecendo até o dia 05 de abril de 2012. No dia 

05 de outubro de 2011, foi promovido para o cargo de 15º Procurador de Justiça Criminal. A partir 

desta data, foi promovido para o exercício da função de Subprocurador-Geral em Assuntos 

Jurídicos. 

Erik Simões também atuou como Auditor do Tribunal de Justiça Desportivo (TJD), desde o ano 

2000, na função de titular da 1ª Comissão Disciplinar. O magistrado estava atuando no Pleno do 

TJD até o seu desligamento em razão da nomeação para o cargo de desembargador do Tribunal 

de Justiça de Pernambuco, ato publicado no Diário de Justiça eletrônico, em dia 08 de junho de 

2012.  

No Poder Judiciário do estado de Pernambuco, Erik Simões é membro da 1ª Câmara de Direito 

Público. Ele também é o Coordenador Geral Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos (NUPEMEC) desde 2016. O Desembargador foi eleito por unanimidade o 

segundo vice-presidente do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC, colegiado 

de âmbito nacional composto por magistrados coordenadores dos NUPEMECs de tribunais de 

todo o Brasil, o qual foi instituído por ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)  

 

 

O desembargador tem uma atuação consistente na área dos métodos 
consensuais de solução de conflitos, inclusive em âmbito nacional, e é o 
Coordenador Geral do Núcleo de Conciliação (Nupemec) do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco. Interessante entrevista foi feita com o Dr. Erik Simões sobre o 
assunto, no dia 16 de setembro de 2020 
(https://www.youtube.com/watch?v=h6bV4bsXZhA). Vale conferir o vídeo para 
conhecer um pouco do perfil do magistrado, assim como para compreender a 
importância que a Corte Estadual tem dado aos métodos autocompositivos. Outra 
oportunidade de se aferir os posicionamentos do Dr. Erik é assistindo o webinar 
promovido pela Associação Nacional de Desembargadores (ANDES) no dia 04 de 
setembro de 2020, cujo tema foi "Por que ainda são tímidos outros métodos de solução 
de conflitos no brasil?" (https://www.youtube.com/watch?v=ia1Vszztl0k), relevante 
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destacar que as falas do desembargador se deram dentre 1h11min e 1h17min, e dentre 
1h27min e 1h28min.  

 

TJPE 

Além de ser o Coordenador Geral do Núcleo de Conciliação (Nupemec) do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco, o Desembargador integra a 1ª Câmara de Direito Público, valendo destacar alguns 

julgados dos quais foi relator: 

 

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. IMPOSTO DE 
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DE 
BENS OCORRIDA EM 1997. TRIBUTO LANÇADO EM 2011. DECADÊNCIA 
CONFIGURADA. TEMA 1048/STJ. TESE FIRMADA. REEXAME NECESSÁRIO 
DESPROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. De proêmio, fica 
rechaçada a tese do apelante de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, 
vez que o Magistrado justificou a procedência do pedido, com base na ocorrência da 
decadência de o fisco lançar o tributo. 2. No presente caso, Maria Bernadete Dubeux 
Dourado ajuizou ação declaratória de inexistência de débito de Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação. 3. De acordo com a autora, após processo de separação judicial, 
homologado em 1997, foi realizada a partilha de bens, sendo um deles o imóvel 
denominado Engenho Arimbi, originalmente adquirido pelo casal, sendo, à época, cada 
um detentor de 50% (cinquenta por cento). Na partilha homologada judicialmente, 
porém, o imóvel passou a pertencer, em sua totalidade, à demandante e, em troca disso, 
o seu ex-marido ficou com 100% das ações de uma empresa. 4. Anos depois, em 2011, 
a Fazenda Estadual procedeu com o lançamento do tributo, por entender que houve a 
desproporcionalidade quando da divisão dos bens do casal na separação, mais de 20 
(vinte) anos após a partilha homologada judicialmente. 5. O Juiz de 1º grau, ao julgar 
procedente o pedido, considerou a tese de decadência do direito do Fisco de lançar o 
tributo, em razão de a partilha ter se realizado em 1997 e o débito só ter sido inscrito 
em 2011. 6. Desnecessária a análise da necessidade de a autora ter acostado, à inicial, 
cópia do processo administrativo fiscal, visto que a sentença se baseou na tese da 
ocorrência da decadência. 7. In casu, como o tributo não foi declarado e nem pago, o 
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia útil do exercício seguinte, em 
atendimento ao inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. 8. O lançamento 
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poderia ter sido efetuado desde a data da ocorrência do fato gerador, qual seja, a 
partilha do bem, que ocorreu em 1997, de modo que a contagem do prazo decadencial 
se iniciou em 1º de janeiro de 1998. 9. A constituição do crédito tributário deu-se, 
contudo, em 2011, o que demonstra que decaiu o direito de a Fazenda Estadual lançar 
o valor do ITCMD em razão da suposta doação realizada. 10. O Ente Público defende a 
inocorrência da decadência do direito de lançar o crédito fiscal, por ser o ITCMD tributo 
sujeito a lançamento por declaração, de forma o termo inicial para contagem do prazo 
decadencial de cinco anos, na ausência de declaração por parte do contribuinte ao Fisco 
estadual, é o exercício seguinte àquele em que a SEFAZ tomou conhecimento, nos 
termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional. 11.Sobre o assunto, o Superior 
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1841798 / MG, submeteu a questão à técnica 
dos recursos repetitivos (Tema 1.048): Definir o início da contagem do prazo decadencial 
previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa 
Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo 
contribuinte ao fisco estadual. 12.Em 28 de abril de 2021, o STJ julgou a questão, 
fixando a seguinte Tese: “O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, 
referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a 
contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em 
conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN”. 13. Assim, não merece reforma 
a sentença, pois proferida em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior 
Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo. 14. Reexame Necessário 
desprovido, prejudicado o apelo. 15. Decisão Unânime. (TJPE, Apelação Cível/Remessa 
Necessária, 0043671-12.2018.8.17.2001, 1ª Câmara de Direito Público, Data de 
Julgamento: 22/02/2022, Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões) 

 

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 
POLICIAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NAS 
PARCELAS QUE NÃO INCORPORAM À APOSENTADORIA. DESCONTO INDEVIDO. 
SÚMULA 124/TJPE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ENUNCIADOS Nº. 
09, 13, 18 E 23 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL 
DOS HONORÁRIOS A SER FIXADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. 1. No 
presente caso, o autor, Soldado da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, ajuizou 
ação ordinária, visando a condenação do Estado de Pernambuco e da FUNAPE à 
restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição 
previdenciária sobre as gratificações não incorporáveis à aposentadoria. 2. A sentença 
apelada julgou procedente a pretensão contida na exordial contra a demandada, para 
determinar que se abstenha de proceder com a incidência da contribuição 
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previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do 
demandante, com a restituição dos valores indevidamente descontados, respeitando-se 
a prescrição quinquenal e incidindo juros de mora pelo índice da poupança, desde a 
citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto indevido, nos 
moldes do quanto fixado no Tema 905 do STJ. Condenou o Estado de Pernambuco ao 
pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da 
condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. 3. O Ente apelante aduz a infringência, 
pela decisão de 1º grau, dos seguintes dispositivos: art. 40, caput e §3º, art. 149, §1º, 
art. 194, parágrafo único, e art. 195, §5º da Constituição Federal. 4. Não merece 
acolhida a argumentação da FUNAPE, pois nenhum dos dispositivos invocados afirma a 
possibilidade de incidência da contribuição previdenciária em parcelas não 
incorporáveis à aposentadoria. 5. A contribuição previdenciária é tributo com natureza 
de contribuição social, e por isto, está vinculada a uma atividade estatal específica. Além 
disso, a contribuição em comento tem caráter contributivo e solidário, sendo 
contributiva exatamente porque o servidor recolhe mensalmente um percentual do valor 
que recebe, para ser incorporado à aposentadoria. 6. As gratificações, devido à sua 
natureza temporária, são vantagens não incorporáveis à aposentadoria dos servidores, 
e não seria justo que se descontasse da folha de pagamento um percentual sobre ela, 
se tal valor não será revertido posteriormente na aposentadoria do funcionário público. 
7. Com efeito, a EC nº 41/03 alterou a redação do § 3º, do art. 40 da CF, estabelecendo 
que a fixação dos proventos de aposentadoria dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos dependerá da aplicação da regra de cálculo que tem por critério a 
média das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor, 
recolhidas aos regimes de previdência, com as devidas atualizações. 8. Em junho de 
2004, foi editada a Lei Federal nº 10.887/04, dispondo sobre a aplicação de disposições 
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, com a definição da base 
de cálculo das contribuições previdenciárias dos servidores públicos, determinando que 
nela não incidirá a parcela decorrente do exercício de cargo em comissão ou de função 
de confiança, de acordo com o art. 4º, § 1º, VIII. 9. O caráter solidário da Previdência foi 
dado para distingui-la da forma de administração da previdência privada, de caráter 
retributivo, pois nesta, o montante pago pelo contribuinte fica "guardado" em uma 
"poupança" para possibilitar o futuro pagamento do beneficiário da aposentadoria. Na 
previdência pública, a solidariedade se dá porque o que o servidor recolhe, a título de 
contribuição, destina-se ao pagamento dos que estão no momento na inatividade, não 
implicando em recolhimento de contribuição em parcelas não incorporáveis. 10. 
Convém ressaltar que a Lei Complementar Estadual nº 85/06, que introduziu 
modificações na redação do art. 70, da LCE nº 28/00 e estabeleceu isenção aos 
servidores estaduais da contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas 
remuneratórias de funções gratificadas e cargos em comissão, apenas reconheceu 
direito já consagrado na jurisprudência pátria, que a Administração do Estado de 
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Pernambuco vinha desrespeitando, por meio do cumprimento de uma norma 
inconstitucional. 11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 
sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do 
servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência de contribuição 
previdenciária. 12. A questão já é pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, tanto 
que foi editada a Súmula nº. 124: "Não incide contribuição previdenciária sobre as 
parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor". 13. Merece reforma a 
sentença, no que tange aos índices aplicáveis aos juros de mora e correção monetária 
do valor devido, e no que tange à verba honorária, pois o percentual só deve ser fixado 
quando da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §4º, inciso II, do CPC. 
14. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo. Reforma da 
sentença, em parte, para adequá-la aos Enunciados nº. 09, 13, 18 e 23, no que tange 
aos índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária, e para consignar que o 
percentual dos honorários deve ser fixado quando da liquidação do julgado, mantendo-
se o decisum nos seus demais termos. (TJPE, Apelação Cível/Remessa Necessária, 
0042412-70.2015.8.17.0001, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 
10/03/2020, Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES 
MUNICIPAIS QUE JÁ INCORPORARAM GRATIFICAÇÃO A TÍTULO DE ESTABILIDADE 
FINANCEIRA. DIREITO AO REAJUSTE. ESTATUTO DO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE PETROLINA. LEI Nº 301/1991. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS NºS 08, 11, 15 e 
20. HONORÁRIOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO PROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME. 1. Impende elucidar que não se discute, na presente demanda, o 
direito à estabilidade financeira, uma vez que a pretensão autoral diz respeito ao reajuste 
do valor da referida estabilidade, sob a alegação de que esta restou congelada do ano 
de 2009 até o ano de 2016. 2. Ao perlustrar as fichas financeiras anexadas aos autos 
(fls.35/391), foi possível constatar que o valor da estabilidade financeira permaneceu o 
mesmo, porém, o montante global da remuneração não sofreu qualquer decréscimo. 3. 
A Constituição Federal de 1988 dispõe, no artigo 37, X, que a Administração Pública 
não pode modificar a remuneração do servidor sem autorização expressa em lei 
especifica. 4. Dessa maneira, necessário observar se o pedido relativo ao reajuste da 
gratificação incorporada a título de estabilidade financeira deve ser analisada de modo 
dissociado da remuneração dos servidores públicos municipais. 5. Com efeito, o 
Estatuto dos funcionários públicos do Município de Petrolina, Lei nº 301/1991, assim 
dispõe sobre a estabilidade financeira: "Art. 153 - Fica assegurada a estabilidade 
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financeira, quanto à gratificação comissão percebida a qualquer título, por mais de cinco 
anos ininterruptos, ou sete intercalados, a opção de incorporar a de maior tempo 
exercício, ou a última de valor superior, quando esta for atribuída por prazo não inferior 
a doze meses, vedada na acumulação com qualquer outra de igual finalidade". 6. Com 
efeito, não há legislação municipal desvinculando a estabilidade financeira dos reajustes 
promovidos pela Administração, de modo que os aumentos devem alcançar, também, 
os servidores que possuem a referida estabilidade. 7. Outrossim, importa ressaltar que 
a alegação de inexistência de prévia dotação orçamentária não merece prosperar, uma 
vez que tal argumento não pode se sobrepor à atuação do Judiciário com a finalidade 
de afastar uma lesão a direito. 8. Por ser matéria de ordem pública, os critérios de 
correção monetária e juros de mora deverão seguir os parâmetros dos Enunciados nº 
08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE. 9. No que concerne à fixação dos 
honorários advocatícios, em virtude de ser ilíquida a condenação, as verbas 
sucumbenciais serão fixadas por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 
85, § 4º, II, do CPC. 10. Apelo provido, para modificar a sentença vergastada, 
determinando que o Município de Petrolina implemente na estabilidade financeira dos 
apelantes os valores referentes aos reajustes anuais realizados, com o pagamento das 
prestações vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. Os consectários da 
condenação deverão observar os ditames dos Enunciados nº 08, 11, 15 e 20 da Seção 
de Direito Público. Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão 
fixados quando da liquidação do julgado. Decisão Unânime. (TJPE, Apelação Cível n°. 
542269-9, 0015939-21.2016.8.17.1130, 1ª Câmara de Direito Público, Data de 
Julgamento: 11/02/2020, Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES 
MUNICIPAIS QUE JÁ INCORPORARAM GRATIFICAÇÃO A TÍTULO DE ESTABILIDADE 
FINANCEIRA. DIREITO AO REAJUSTE. ESTATUTO DO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE PETROLINA. LEI Nº 301/1991. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS NºS 08, 11, 15 e 
20. HONORÁRIOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO PROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME. 1. Impende elucidar que não se discute, na presente demanda, o 
direito à estabilidade financeira, uma vez que a pretensão autoral diz respeito ao reajuste 
do valor da referida estabilidade, sob a alegação de que esta restou congelada do ano 
de 2009 até o ano de 2016. 2. Ao perlustrar as fichas financeiras anexadas aos autos 
(fls.35/391), foi possível constatar que o valor da estabilidade financeira permaneceu o 
mesmo, porém, o montante global da remuneração não sofreu qualquer decréscimo. 3. 
A Constituição Federal de 1988 dispõe, no artigo 37, X, que a Administração Pública 
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não pode modificar a remuneração do servidor sem autorização expressa em lei 
especifica. 4. Dessa maneira, necessário observar se o pedido relativo ao reajuste da 
gratificação incorporada a título de estabilidade financeira deve ser analisada de modo 
dissociado da remuneração dos servidores públicos municipais. 5. Com efeito, o 
Estatuto dos funcionários públicos do Município de Petrolina, Lei nº 301/1991, assim 
dispõe sobre a estabilidade financeira: "Art. 153 - Fica assegurada a estabilidade 
financeira, quanto à gratificação comissão percebida a qualquer título, por mais de cinco 
anos ininterruptos, ou sete intercalados, a opção de incorporar a de maior tempo 
exercício, ou a última de valor superior, quando esta for atribuída por prazo não inferior 
a doze meses, vedada na acumulação com qualquer outra de igual finalidade". 6. Com 
efeito, não há legislação municipal desvinculando a estabilidade financeira dos reajustes 
promovidos pela Administração, de modo que os aumentos devem alcançar, também, 
os servidores que possuem a referida estabilidade. 7. Outrossim, importa ressaltar que 
a alegação de inexistência de prévia dotação orçamentária não merece prosperar, uma 
vez que tal argumento não pode se sobrepor à atuação do Judiciário com a finalidade 
de afastar uma lesão a direito. 8. Por ser matéria de ordem pública, os critérios de 
correção monetária e juros de mora deverão seguir os parâmetros dos Enunciados nº 
08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE. 9. No que concerne à fixação dos 
honorários advocatícios, em virtude de ser ilíquida a condenação, as verbas 
sucumbenciais serão fixadas por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 
85, § 4º, II, do CPC. 10. Apelo provido, para modificar a sentença vergastada, 
determinando que o Município de Petrolina implemente na estabilidade financeira dos 
apelantes os valores referentes aos reajustes anuais realizados, com o pagamento das 
prestações vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. Os consectários da 
condenação deverão observar os ditames dos Enunciados nº 08, 11, 15 e 20 da Seção 
de Direito Público. Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão 
fixados quando da liquidação do julgado. Decisão Unânime. (TJPE, Apelação Cível n°. 
566552-1, 0030423-87.2003.8.17.0001, 1ª Câmara de Direito Público, Data de 
Julgamento: 08/02/2022, Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões) 

 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR 
PÚBLICO.DIFERENÇAS SALARIAIS RECEBIDAS POR FORÇA DE SENTENÇA 
TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO EM 
AÇÃO RESCISÓRIA. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE 
BOA-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. DECISÃO 
UNÂNIME. 01) A controvérsia dos autos é a possibilidade de a Administração Pública 
cobrar a restituição de valores pagos a servidor público que teve seu direito 
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contemplado por sentença judicial transitada em julgado e, posteriormente, 
rescindida.02) O magistrado singular julgou improcedente o pedido da Fundação, por 
entender que o servidor recebeu os valores de boa fé. 03) Consta in casu que o 
recorrido, após ingressar em juízo com a Ação Ordinária nº 0615170-49.1999.8.17.0001, 
teve reconhecido seu direito de perceber as verbas salariais referentes ao adicional de 
estabilidade financeira, através de sentença transitada em julgado. No entanto, a 
decisão suso referida foi rescindida, na fase de execução, através da Ação Rescisória de 
nº 001.0132639-0.04) Na hipótese vertente, sem maiores delongas, o pagamento 
ocorreu em virtude de decisão judicial que vigorava até ser rescindida, na fase de 
execução em Ação Rescisória, restando demonstrada a boa fé do servidor e afastando 
seu dever restituição.05) Reexame Necessário improvido, para manter a sentença 
singular em todos os seus termos. Decisão Unânime. (TJPE, Remessa Necessária Cível 
n°. 566784-3, 0003782-13.2013.8.17.0001, 1ª Câmara de Direito Público, Data de 
Julgamento: 08/02/2022, Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões) 

 

 

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. ARRENDAMENTO 
MERCANTIL. ILEGITIMIDADE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ADEQUAÇÃO ÀS 
FAIXAS DO ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO 
UNÂNIME. 1. Neste caso, o Rio Formoso ajuizou Execução Fiscal, visando a cobrança 
do ISS devido pelo Banco ABN AMRO REAL S.A, do período entre 1º de outubro de 
2002 a 31 de outubro de 2007.2. O Banco executado opôs Exceção de Pré-
Executividade, e o feito foi suspenso, por força de determinação do Superior Tribunal 
de Justiça.3. O Juiz proferiu sentença, extinguindo a Execução Fiscal, face à 
ilegitimidade ativa do Município exequente.4. O tema em discussão foi pacificado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.060.210/SC, 
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixada a seguinte Tese: (a) incide 
ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da 
relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento 
prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente 
prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove 
haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes 
decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação 
de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada 
violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do 
Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da 
ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. (REsp 
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1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013)5. Concluiu-se, pois, que o Município de Rio 
Formoso não possui capacidade tributária para exigir o ISS sobre as operações de 
leasing objeto da notificação que ensejou a CDA executada, pois o Município 
competente para a exigência do ISS é aquele em que se deu a efetiva prestação, que 
no caso do leasing, se dá na sede da instituição financeira, já que o núcleo na operação 
é o financiamento.6. Na verdade, o Ente Apelante não se insurge quanto à sua 
ilegitimidade. Através do presente recurso, ele se insurge quanto ao valor arbitrado a 
título de honorários advocatícios.7. Pelo princípio da causalidade, deve ser condenado 
na verba honorária aquele que deu causa à instauração da demanda. Não merece 
reforma a sentença, portanto, que condenou o Município em honorários.8. Deve ser 
modificado, contudo, o patamar fixado pelo Juiz de Piso, vez que deve ser atendido o 
escalonamento previsto pelo art. 85, §3º, do CPC, considerando ser o valor da causa 
superior a 200 salários mínimos.9. Outrossim, o percentual dos honorários merece ser 
fixado no patamar mínimo em cada faixa do §3º do art. 85 do CPC.10. Apelação 
parcialmente provida, para alterar a condenação do exequente em honorários 
advocatícios, fixando-o no percentual mínimo das faixas do art. 85, §3º, do Código de 
Processo Civil. 11. Decisão Unânime. (TJPE, Apelação Cível n°. 566612-2, 0000105-
40.2008.8.17.1200, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 08/02/2022, 
Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões) 

 

 

 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DO TRABALHO. CAPACIDADE 
REDUZIDA. PREECHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA O RECEBIMENTO DA 
APOSENTADORIA. SÚMULA 144 DO TJPE. DIREITO AO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA 
E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENUNCIADOS DA SDP. REEXAME NECESSÁRIO 
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No presente caso, Ana Maria de 
Figueiredo Gomes, alega que trabalhava na empresa Dínamo Serviços Ltda., na função 
de servente, quando, em 09/02/2006, sofreu um acidente na escada, enquanto recolhia 
o lixo no Metrô-Recife, tendo fraturado/contundido o ombro esquerdo, o que lhe causou 
tendinopatia do subescapular supraespinhal e traumatismo de tendão e músculo do 
ombro. 2. Há vários laudos médicos nos autos, e sobressai o de fl. 36, emitido pela Dra. 
Maria de Lourdes Mattos, médica do trabalho, CRM 10.326, em 16/04/2012, onde é 
informado que a apelada é portadora de sequela de fratura de colo do úmero esquerdo, 
que resultou em artrose umeral; possui CID 10-M 75.8 e M75.0, patologia de caráter 
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crônico, estando incapacitada definitivamente para trabalhar. 3. A Empresa Dínamo se 
pronunciou nos autos, atestando a ocorrência do acidente de trabalho (fls. 38), e a 
segurada apresentou, juntamente com sua inaugural, diversos laudos e exames médicos 
indicando a existência das enfermidades. 4. O nexo causal está amplamente 
demonstrado nos autos, pois restou demonstrada a vigência do contrato de trabalho na 
época do acidente (fls. 18/22), foi emitido CAT pela empresa (fl. 61/63), e o INSS 
concedeu à parte benefício acidentário (fls. 56 e 60). 5. A perícia também constatou a 
existência do nexo causal, quando, ao responder se a parte apresenta lesão no corpo 
capaz de ter sido ocasionada em acidente de trabalho, garantiu que sim, e que "A 
paciente apresenta uma sequela por traumática após fratura do úmero proximal 
esquerdo ocorrida em fevereiro de 2006" (fls. 224). No mesmo sentido a perícia técnica 
apresentada pela parte (fls. 146). 6. Do mesmo modo, a incapacidade resta comprovada 
nos autos, seja pelos laudos médicos apresentados pela parte, seja pela resposta do 
perito, quando concluiu que, da ofensa sofrida resultou para a paciente redução da sua 
capacidade de trabalho, e que a perda é definitiva (fls. 224). 7. O assistente técnico da 
autora também informou que a segurada possui dor e limitação funcional nos membros 
superiores adquiridas durante o exercício da função, sendo incapaz para exercer suas 
atividades laborais de forma definitiva, sem possibilidade de reabilitação profissional. 8. 
O médico do INSS às fls. 142 também assegurou que a segurada "é portadora de 
limitação definitiva em ombro esq secundária a fratura antiga sofrida em 2006". 9. 
Embora a perícia oficial tenha entendido que é possível reabilitação profissional, já que 
a parte não estaria incapacitada para outra função compatível com sua debilidade, a 
Juíza de 1º grau, considerando a idade (57 anos), o baixo grau de escolaridade, o 
mercado de trabalho, o fato de ser portadora de patologia de caráter irreversível 
adquirida no trabalho e a informação do assistente técnico da autora (fl. 146), que 
indicou não haver condições de reabilitação funcional, decidiu por conceder à parte 
aposentadoria por invalidez acidentária, decisão esta que entendo estar correta. 10. 
Sobre a concessão da aposentadoria por invalidez, foi editada a Súmula nº. 144 por este 
e. Tribunal de Justiça de Pernambuco: "A concessão da aposentadoria por invalidez 
deve considerar, além dos elementos objetivos previstos no art. 42, da Lei n. 8.213, de 
1991, os elementos subjetivos, consubstanciados nos aspectos socioeconômicos, 
profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 
pela sua incapacidade parcial para o trabalho". 11. É consagrado na doutrina e na 
jurisprudência pátria que, além da questão objetiva consubstanciada nas graves 
sequelas deixadas pelo acidente que geram a incapacidade total para o exercício da 
atividade habitual, há de se verificar, concomitantemente, as questões subjetivas. 12. 
Considerando as questões subjetivas que envolvem a presente lide, a atual conjuntura 
social e econômica, as limitações pessoais, como a idade avançada da segurada - hoje 
com 58 (cinquenta e oito) anos de idade (fl. 120), concluiu-se pela improbabilidade de 
reinserção profissional no mercado de trabalho. 13. A Autarquia Previdenciária se 



 

 

 

 

 

 

86 
93 

insurge quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária, requerendo a 
aplicação do art. 1º F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n 11.960/2009. 14. 
Quanto aos consectários da condenação, devem ser aplicados os Enunciados nº. 10, 14, 
19 e 25 da Seção de Direito Público publicados em 05/10/2020. 15. Reexame 
Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo, apenas para adequar a sentença, 
no que tange aos índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária, aos 
Enunciados nº. 10, 14, 19 e 25 da Seção de Direito Público, publicados em 05/10/2020. 
16. Decisão Unânime. (TJPE, Apelação / Remessa Necessária n°. 557126-2, 0037808-
71.2012.8.17.0001, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 13/04/2021, 
Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões) 

 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO 
CÍVEL. POLICIAIS CIVIS. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO 
DE DIREITO. QUESTÃO PACIFICADA DIANTE DO JULGAMENTO DO IRDR 0457836-
1, NO SENTIDO DE RECONHECER O TRATO SUCESSIVO DAS PRESTAÇÕES 
DEVIDAS, EM RELAÇÃO À CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA DECORRENTE 
DO AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. REDUÇÃO DOS 
VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF. LCE 
156/2010. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E 
MAIO DE 2010. DIREITO À PARCELA COMPENSATÓRIA PARA ATINGIR O 
PERCENTUAL DE 33,3%. SESSÃO EXPANDIDA. APELO DOS AUTORES 
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.1. Inicialmente, quanto à questão 
atinente à prescrição do fundo de direito dos autores, cumpre consignar que a questão 
restou pacificada diante do julgamento do IRDR 0457836-1, no sentido de reconhecer 
o trato sucessivo das prestações devidas. Assim, configurando-se relação jurídica de 
trato sucessivo, já que a suposta lesão se renova mensalmente, a prescrição atinge 
apenas as parcelas que se venceram antes do quinquênio que precede o ajuizamento 
da ação, não afetando o fundo de direito, que sobeja incólume em razão da renovação 
do dano. 2. Deve ser ressaltado que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 
existência de repercussão geral quanto ao tema "aumento da carga horária de 
servidores públicos por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação 
remuneratória" (Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do sítio 
eletrônico do Supremo Tribunal Federal). Na oportunidade, restou consignado que a 
ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste 
em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.3. Merece 
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destaque o trecho do supracitado julgado, no qual restou esclarecido que o servidor 
público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da 
alteração legal decorrer redução de seus rendimentos (...) Com efeito, a violação da 
garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios 
funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou 
pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com 
adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de 
trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.4. Impende-se analisar o 
direito dos autores ao aumento pleiteado, em razão da alteração da carga horária de 30 
(trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.5. Como já consignado, o Supremo Tribunal 
Federal possui entendimento recente, no sentido de que o servidor público não tem 
direito adquirido a regime jurídico, exceto se da alteração legal decorrer redução de 
seus rendimentos.6. O entendimento do Pleno da Corte Suprema é no sentido de que 
o aumento da carga horária, sem a devida contraprestação, implica em redução do valor 
da hora de trabalho, ferindo, portanto, o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos.7. 
Se o policial civil trabalhava 6 (seis) horas por dia, totalizando as 30 (trinta) horas 
semanais, o aumento da jornada para 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) 
horas semanais implica na necessidade do implemento à remuneração de 33,33% 
correspondente às duas horas diárias acrescidas.8. Isso porque se a carga horária é de 
6 horas, cada hora corresponde a 16,66% da remuneração; aumentando-se a carga 
horária em 2 horas, necessário se faz o reajuste da remuneração, com o implemento de 
33,33% (16,66% x dois).9. In casu, a Lei Complementar Estadual nº. 155/2010, publicada 
em 26 de março de 2010, aumentou a carga horária dos Policiais Civis de 30 (trinta) para 
40 (quarenta) horas semanais. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº. 
156/2010, publicada também em 26 de março de 2010, redefiniu a estrutura 
remuneratória da Polícia Civil, extinguindo o adicional por tempo de serviço 
(quinquênio), e incorporando o seu valor ao vencimento base dos servidores.10. Ao 
incorporar o valor do quinquênio ao vencimento base, o Estado de Pernambuco não 
conferiu aumento real no salário dos policiais civis, tendo apenas modificado a estrutura 
remuneratória.11. A LCE 156/2010, de 26 de março de 2010, trouxe uma nova grade de 
vencimento base dos cargos de agente de polícia, escrivão de polícia, auxiliar de perito, 
auxiliar de legista, perito papiloscopista e operador de telecomunicação, já 
considerando os valores dos quinquênios incorporados ao salário base.12. Há que se 
analisar, caso a caso, qual o percentual de aumento real que foi concedido ao servidor; 
sendo este abaixo de 33,33%, deve o Poder Judiciário determinar a complementação 
do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública com o 
aumento da carga horária do policial sem a devida contraprestação remuneratória.13. 
Porém, como a LC 156/2010 foi publicada com efeitos financeiros a partir de junho de 
2010, antes mesmo de verificar se os novos padrões remuneratórios estatuídos pela 
referida lei formal são suficientes para compensar a ampliação de jornada, é de rigor 
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reconhecer que, nos meses de abril e maio de 2010, os autores fazem jus, a título de 
compensação pela sobrejornada, a 1/3 (um terço) - 33,33%, portanto - dos valores por 
ele percebido sob as rubricas "vencimento base" e "gratificação de função policial" 
(porquanto são estas as rubricas que compõem a remuneração inerente ao cargo policial 
civil, consoante se infere do art. 2º, §2º, da LCE 156/2010).14. Já para os meses de 
junho/2010 em diante, é necessário comparar o vencimento-base auferido pelos autores 
antes e depois da entrada em vigor da LCE 156/2010, para constatar se o aumento 
remuneratório conferido por este diploma legal foi ou não suficiente para compensar a 
ampliação de jornada feita pela LCE 155/2010.15. Importante mencionar que os valores 
devidos deverão ser pagos retroativamente à data de publicação da LCE 155, de 26 de 
março de 2010, respeitada a prescrição quinquenal, a ser contada da data da 
interposição da ação.16. É certo que foram conferidos aumentos salariais aos policiais 
civis em 2011, 2012, 2013 e 2014, informação esta que se percebe da análise das fichas 
financeiras acostadas aos autos. No entanto, estes aumentos não foram dados em 
decorrência do aumento da carga horária. Outrossim, os policiais começaram a laborar 
no regime de 40 horas semanais em 2010, então, naquele momento é que deveriam ter 
recebido o importe financeiro respectivo.17. Ressalte-se, por fim, que a majoração da 
remuneração dos autores deverá ser paga a título de parcela compensatória (de 
natureza equivalente à parcela de irredutibilidade da que trata o art. 2º, §4º, da LCE 
156/2010), parcela esta a ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, 
concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as 
revisões gerais.18. No que toca aos juros de mora e à correção monetária, aplicam-se 
os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. 
Tribunal de Justiça publicados em 26/11/2019.19. Apelação dos autores parcialmente 
provida, para julgar procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, condenando 
o Estado de Pernambuco a pagar a todos os autores a parcela compensatória 
correspondente a 33,33% (um terço) dos valores de seu vencimento/base dos meses de 
abril e maio/2010, e das respectivas gratificações de função policial, com a incidência 
de juros de mora e correção monetária de acordo com os Enunciados Administrativos 
nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados 
em 26/11/2019, ressaltando que a parcela deve ser absorvida pelos reajustes/aumentos, 
a qualquer título, concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 
156/2010, excetuadas as revisões gerais; (ii) pagar aos autores a parcela compensatória 
correspondente à diferença aos 33,33% (um terço) dos valores de seu vencimento/base 
dos meses de junho/2010 e seguintes, e das respectivas gratificações de função policial, 
respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência de juros de mora e correção 
monetária de acordo com os Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de 
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça publicados em 26/11/2019, ressaltando que 
a parcela deve ser absorvida pelos reajustes/aumentos, a qualquer título, concedidos 
aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010, excetuadas as revisões 



 

 

 

 

 

 

89 
93 

gerais.20. Condenação do Estado de Pernambuco em honorários advocatícios, devendo 
ser fixados quando da liquidação do julgado, por ser a decisão ilíquida, em 
conformidade com o inciso II, do §4º, do artigo 85, segundo o qual "não sendo líquida 
a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente 
ocorrerá quando liquidado o julgado".21. Decisão por maioria.  (TJPE, Apelação Cível 
n°. 544060-4, 0020544-36.2015.8.17.0001, 1ª Câmara de Direito Público, Data de 
Julgamento: 03/03/2020, Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões) 

 

 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. 
CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS 
PROPORCIONAIS EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS 
INTEGRAIS. ART. 40, §1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI MUNICIPAL Nº 
331/2006. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A DOENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE 
CORRELAÇÃO DA DOENÇA COM A FUNÇÃO DESEMPENHADA. RECURSO DE 
APELAÇÃO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Gratuidade judiciária deferida.2. 
Alega a Autora que é professora aposentada do Município de Moreno, tendo sido 
aprovada em concurso público realizado em 14 de março de 2002, nas vagas de 
deficiente físico, conforme portaria de nº 19/2002. Afirma que, devido ao agravamento 
do seu quadro de saúde, porquanto passou a sofrer com dores, ausência de força e 
cansaço, foi aposentada através da Portaria nº 451/2011, com vigência a partir de 
02/05/2008, na modalidade de aposentadoria por invalidez com proventos 
proporcionais, somando-se o serviço da empresa Bandeirante, Prefeitura de Gravatá e 
Prefeitura de Moreno.3. A Magistrada a quo sentenciou e julgou improcedentes os 
pedidos iniciais, porquanto entendeu que a autora não comprovou que o exercício das 
funções como professora agravou o seu estado de saúde, e nem, tampouco, que a 
demandante preencheu o tempo de serviço necessário em sala de aula para ter direito 
à aposentadoria especial de professor. 4. Com efeito, no caso vertente, as provas 
acostadas convergem a demonstrar que a autora é portadora de deficiência física 
decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 08/09/1995, antes do ingresso no 
serviço público. 5. Conforme se depreende do parecer da junta médica do Município, 
dado de 2007, a autora possuía invalidez de caráter definitivo, sendo, o referido 
atestado, pela aposentadoria da demandante. Do mesmo modo, a ficha de atendimento 
do Hospital de Fraturas atesta a existência da incapacidade total, em caráter 
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permanente.6. Entretanto, não há qualquer prova de que a sua invalidez tenha decorrido 
do exercício do trabalho como professora no Município. Ao contrário, tudo leva a crer 
que a sua enfermidade decorre diretamente do agravamento das sequelas do acidente 
sofrido no ano de 2005, em momento anterior ao ingresso nos quadros da 
Municipalidade.7. A invalidez permanente, por si só, não seria suficiente para a 
concessão de proventos integrais, mas sim a comprovação de que decorreu de moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, o que não se 
vislumbra no caso em apreço. Nesse sentido, o art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e o § 2º do art. 
49, da Lei Municipal de nº 331/2006.8. Doutra banda, quanto ao tempo de serviço 
trabalhado, tem-se que o documento de fl. 11 descreve que a Sra. Marilene Severina da 
Silva possuiu dois vínculos. O primeiro, na Prefeitura de Moreno, no cargo de professora, 
de 14/03/2002 a 02/05/2008. Já o segundo vínculo, diz respeito à empresa Bandeirante 
Ltda., no período de 02/05/1985 a 31/03/1992. Ao todo, a demandante laborou, de 
acordo com o referido documento, um total de 13 anos e 23 dias e não, como sustenta 
a apelante, que o prazo seria de 14 anos.9. Ademais, não há como realizar o cálculo dos 
proventos como se tratasse de aposentadoria especial de professor, porquanto a autora 
não comprovou que laborou na função de professora pelo lapso temporal necessário à 
aquisição do direito, já que metade do tempo trabalhado se deu na empresa 
Bandeirante Ltda e não exercendo a função de professora, ainda que em função fora da 
sala de aula.10. Por esta mesma razão, não deve ser aplicada a redução prevista no § 
5º, do art. 40 da Constituição Federal (com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 15/12/98), e no art. 51, § 1º da Lei Municipal de nº 331/2006.11. Apelação 
desprovida, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada, inclusive quanto ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando-se a verba 
honorária para 20% sobre o valor da causa, com a ressalva da gratuidade judiciária em 
benefício da autora Decisão Unânime.  (TJPE, Apelação Cível n°. 562667-1, 0000613-
21.2013.8.17.0970, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 08/02/2022, 
Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões) 

 

4. MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM 

É sócia do Escritório Rigueira, Amorim, Caribé, Caúla & Leitão Advocacia Criminal. É Doutora em 
Direito Processual Penal na PUC/SP, Mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, tem 
especialização em ciências criminais pela ESMAPE e pela Faculdade Damas da Instrução Cristã, e 
curso de História do Direito pela Universidade de Lisboa. É diretora nacional do IBCCRIM e diretora 
jurídica da UNACRIM.  
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A Dra. Maria Carolina de Melo Amorim graduou-se em Direito pela Universidade Federal de 
Pernambuco no ano de 2002. Fez Pós-Graduação latu sensu em Direito Penal e Processo Penal, na 
Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, ESMAPE, dentre 2002 e 2004, tendo como título 
de sua monografia de conclusão "O processo penal como instrumento de tutela da liberdade 
jurídica do acusado". O mestrado em Direito ela cursou dentre 2010/2012, na mesma instituição 
onde se graduou, e, para alcançar a titulação, ela elaborou dissertação com o tema " Pressupostos 
para identificação e delimitação das causas supralegais de inexigibilidade de conduta diversa". O 
seu doutorado se deu perante a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, teve como 
orientador o Professor Dr. Cláudio José Langroiva Pereira, e a tese defendida em 2017 foi "A 
Interconexão entre os princípios da celeridade e da ampla defesa no processo penal: prazo 
razoável para a prestação jurisdicional sem limitar a ampla produção de provas pelo réu". 

Em sua dissertação de mestrado, a advogada ensina que as causas de inexigibilidade de conduta 
diversa não encontram limite em situações previstas em lei, ou em classificação de hipóteses 
supralegais doutrinariamente estabelecida. Em verdade, a identificação doutrinária das causas 
supralegais teria como base as decisões judiciais postas pelos Tribunais. Nessa linha, o magistrado, 
ao julgar, não estaria vinculado a delimitações doutrinárias para o reconhecimento de causa 
supralegal de não exigibilidade. Ela defende que "o vínculo da decisão com os modelos 
preestabelecidos poderia, assim, se mostrar nocivo à atividade jurisdicional caso aja como limitador 
da decisão direcionando-a apenas aos modelos já postos, retirando, ainda que de forma sugestiva, 
a sensibilidade do Magistrado para decidir nos inúmeros casos que não se enquadram nesses 
modelos".  Nessa mesma linha, a Dra. Maria Carolina advoga que a "elaboração  de  caminhos,  
modelos,  fórmulas  ou delimitações de casos supralegais de inexigibilidade de conduta diversa 
torna-se falível, (I) seja porque nunca vai abranger todas as situações concretas apresentadas, dado 
o subjetivismo inerente  à  própria  análise  do  poder  atuar  de  outro  modo  em  cada  situação  
concreta,  (II)  seja  porque é sempre baseada em hipóteses já julgadas, voltada à análise do 
passado, e passível de ser  superada  por  novas  situações,  no  futuro,  ou,  ainda,  (III)  porque  os  
modelos  apresentados  já se mostram ineficientes ao objetivo que se propõem".   

Na tese de doutoramento da professora Maria Carolina é possível notar uma mudança na área de 
pesquisa da advogada. Nesses últimos anos ela passou a se debruçar mais sobre o estudo do 
direito processual penal. Ela defende a necessidade de se garantir paridade de armas entre os 
atores que participam do processo penal, assegurando ao defensor as mesmas oportunidades 
concedidas ao membro do Ministério Público para formação do convencimento do julgador. Para 
isso, não se pode vilipendiar as garantias individuais sob os reclamos de se empreender um 
julgamento célere do processo. Segundo ela, " tempo razoável não é sinônimo de aceleração da 
marcha processual. Isso porque, a inobservância de garantias processuais inerentes ao processo 
para se obter celeridade, por si, já esvaziaria a ideia de razoabilidade do tempo processual e de 
efetividade do processo. O processo deve ser seguro, garantidor às partes do exercício da ampla 
defesa, do contraditório, do devido processo legal e todas as demais garantias processuais 
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constitucionais. É certo, portanto, que a razoável duração do processo deve ser harmonizada com 
as outras garantias processuais". 

É professora do programa de pós-graduação (Mestrado) da FADIC, e integra o corpo de 
pareceristas da Revista Brasileira de Ciências Criminais (desde 2016) e da Revista Brasileira de 
Direito Processual Penal (desde 2018). 

Como advogada, sua atuação se dá especialmente na área de Direito Penal Econômico.  

 

A Dra. Maria Carolina deu uma entrevista no canal do youtube "Orgulho de ser 
criminalista no dia 14 de setembro de 2019, com duração pouco superior a 30 minutos 
(https://www.youtube.com/watch?v=SP3QXq2NnEQ). Confira o vídeo para conhecer 
um pouco da atuação profissional da examinadora, assim como alguns de seus 
posicionamentos doutrinários. 
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