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EDITORIAL 
 

 
Estamos apresentando o Nº 66, o segundo da nossa 

administração no Poder Judiciário. Traz este volume, como sempre, as 
decisões da mais alta côrte da Justiça Estadual, ao lado de notas, informações 
e acontecimentos da vida Judiciária do Estado. 

Reservamos, ainda, a parte de doutrina de autoria dos estudiosos 
de direito, e que representam a classe acadêmica regional, trabalhos que 
trazem teses amplamente debatidas nos cursos superiores, e que despertam 
discussões aproveitáveis no curso das atividades forenses. 

Assim, neste dia dedicado à Justiça, nos orgulhamos de dar a 
oportunidade na divulgação da Revista do Tribunal de Justiça deste Estado, 
hoje considerada um marco entre os militantes do Foro estadual e de outros 
Estados. 

 
Belém, 8 de dezembro de 1995 
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Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.40 n.66 1995 

NOVOS CONTRATOS NOMINADOS: LEASING E 
FRANCHISING 

 
Antônio José de Mattos Neto*  

 
 

A doutrina jurídica classifica os contratos, em uma de suas modalidades, 
em nominados e inominados, também chamados de típicos e atípicos, 
respectivamente. 

Por contrato nominado ou típico, diz-se daquele que tem um 
disciplinamento legal particular, submetendo-o a regras pormenorizadas e com 
estruturação jurídico-legal própria. 

Já o contrato inominado ou atípico é desprovido desta estruturação jurídico-
legal. Exemplo são os contratos de transporte, de corretagem, de comissão, de 
agência e distribuição, contratos bancários e muitos outros incrustados em 
nosso negócio jurídico quotidiano. 

o fundamento jurídico do contrato inominado repousa no princípio 
constitucional da liberdade de contratar. Nesta, subjaz o princípio da autonomia 
da vontade. Todos contratam o que bem aprouver e com quem quiser, desde 
que seja o objeto licito, o sujeito seja capaz e a forma seja a prescrita e não 
defesa em lei. 

No direito positivo brasileiro, existem diversos contratos típico ou 
nominados. Além dos previstos no Código Civil, como o de compra e venda, o 
de seguro, o de aluguel, o de sociedade, dentre outros, há os que estão em 
legislação extravagante, tal como sói acontecer com as duas modalidades 
contratuais objeto de nosso estudo. 

Os contratos de "leasing" e "franchising" foram, no passado, contratos 
inominados ou atípicos. Hodiernamente, o "leasing" está previsto e estruturado 
pela Lei nº 6.099/74, alterada pela Lei nº 7.132/83 e o "franchising", pela Lei nº 
8.955/94. 

Passemos, logo, à análise do negócio jurídico de "leasing" 

                                                            
* Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Advogado. Professor da Graduação 
e Mestrado da Universidade Federal do Pará. Professor da Escola Superior da 
Magistratura do Pará. Membro Fundador da Academia Paraense de Letras Jurídicas do 
Pará. Procurador da Fazenda Nacional. 
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O contrato de "leasing" provém do verbo inglês "to lease" que significa 
alugar. Segundo notícia Maria Helena Diniz, o "leasing" originou-se quando 
Boothe, após a Segunda Guerra Mundial, contratou o fornecimento de 
alimentos com o exército norte-americano e, ao verificar que o volume de 
encomendas excedia sua capacidade operacional, firmou um contrato com um 
banco para que este comprasse os equipamentos que lhes eram necessários. 
Diante do enorme sucesso comercial, apareceram a "U.S. Leasing Company" e 
a "Boothe Leasing Corporation". Seguindo-se outras empresas ("Tratado 
Teórico e Prático dos Contratos", São Paulo: Saraiva, 1993. V. 2, p. 357). 

No Brasil, a experiência InIciou-se com a empresa Rent-a-Maq, em 1967, 
sendo que a partir de 1970, apresentou pleno desenvolvimento no comércio 
jurídico nacional. 

A tipicidade do negócio jurídico passou a existir com a Lei nº 6.099/74, 
alterada pela Lei nº 7.132/83 que o denominou "arrendamento mercantil”. 
Como envolve, direta ou indiretamente, operação de crédito, a matéria é 
regulamentada pelo Banco Central do Brasil, nas Resoluçôes nº 980/84 e 
1.649/89 baixadas pelo Conselho Monetário Nacional. 

Pode-se definir o arrendamento mercantil como "acordo mediante o qual 
uma empresa, necessitando utilizar determinado equipamento, veículo ou 
imóvel (terreno ou edificação), ao invés de comprar, consegue que uma 
empresa chamada "leasing" (locadora), adquira-o e loque-o à empresa 
interessada, por prazo determinado, findo o qual poderá a locatária optar entre 
a devolução do objeto do contrato, a renovação da locação ou a sua aquisição 
por compra e venda, pelo valor residual avençado no instrumento contratual" 
(QUEIROZ, José Wilson Nogueira de. Teoria e Prática do Leasing. Fortaleza, 
Imprensa Universitária, 1974, p. 16/7). 

Da definição, extrai-se que três sujeitos figuram na operação jurídica: o que 
vende os bens de produção (fornecedor), o que os compra (arrendante), 
pagando preço, e o que os obtém, sem ter comprado (arrendatária), mediante 
aluguel mensal. 

A sistemática operacional do arrrendamento mercantil consiste em uma 
empresa (arrendatária) indicar à outra (instituição financeira arrendadora) os 
bens de que necessita, com todas as suas especificações técnicas, para ser 
por esta adquirida junto à empresa fornecedora. Assim, a instituição financeira 
adquire as máquinas e equipamentos para arrendá-los a longo prazo à 
empresa que necessita dos bens, mas não quer ou não pode imobilizar seu 
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capital de giro. 
Vê-se que a relação entre arrendante e arrendatário, passa por um vínculo 

"intuito personae" , posto que antes da celebração contratual se procede a uma 
colheita de informações sobre o arrendatário, sendo permitida sua 
transferência pra terceiros desde que prevista no contrato. 

O objeto pode ser mobiliário e imobiliário. O primeiro, "leasing mobiliário", 
refere-se a objeto móvel (máquinas, aparelhos especializados, veículos) que é 
fabricado ou vendido por uma empresa que não seja a arrendadora, sendo por 
esta adquirido, para locar a outra empresa que escolhera o produto. No 
segundo, "leasing imobiliário" , a arrendadora, via de regra, não adquire prédio 
já construído, mas prefere comprar o terreno e custear a construção do imóvel 
industrial ou comercial, segundo instruções do cliente, para depois arrendá-lo. 
Esta espécie de "leasing" pode ser usada pela Caixa Econômica Federal, em 
favor da indústria e do comércio, favorecendo o arrendatário por que fica 
dispensado da imobilização do capital na aquisição ou construção do imóvel. 

Obedecendo normas do Banco Central, o contrato de "leasing" pode ser de 
dois a cinco anos (Resolução 980/84), sendo que, findo o prazo, o arrendatário 
tem a tríplice opção: ou adquirir o bem, no todo ou em parte, abatendo-se, no 
preço, os valores já pagos a título de aluguel; ou simplesmente devolvê-los ao 
arrendador; ou, por fim, prorrogar o contrato, mediante pagamento de rendar 
menor que no contrato original, por que o bem agora não mais se encontra em 
estado de novo. Em síntese, no arrendamento mercantil, o usuário é um 
arrendatário (locatário) com opção futura de compra do bem, findo o contrato. 

Diversas são as vantagens que a operação de "leasing" traz. A uma, de 
ordem financeira: proporciona disponibilidade de capital de giro já que não há 
imobilização do circulante; custo menor do equipamento; financiamento total do 
valor do bem; para fins de tributação, o valor pago como aluguel mensal pode 
ser lançado como despesa operacional, o que vai diminuir o lucro social, e , 
consequentemente, minorar a base de cálculo para incidência do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica. A duas, de ordem econômica: não adquire material 
obsoleto, já que a quando da aquisição pelo usuário (arrendatário) , este pode 
optar por equipamento de tecnologia de ponta, apenas pagando a diferença. A 
três, de natureza administrativa: a arrendatária tem a sua disposição serviço 
técnico especializado cujo valor é embutido no numerário mensal pago pela 
locação. 

Dentre as principais modalidades de "leasing", a doutrina ressalta: 
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a) Leasing Financeiro. Também denominado "leasing" propriamente dito ou 
"leasing" puro. É o mais usual e se constitui no contrato em que o arrendador 
adquire de terceiro máquinas e equipamentos para entregá-los à arrendatária, 
a fim de que esta os utilize, por prazo determinado, mediante pagamento de 
prestação pecuniária periódica, com direito de optar entre a aquisição de sua 
propriedade, a devolução dos bens e a renovação do contrato. 

Este tipo se constitui na modalidade de "leasing" por excelência. É o caso 
típico de arrendamento mercantil e muito disseminado no comércio jurídico 
brasileiro. 

Os elementos fundamentais do contrato de arrendamento mercantil estão 
previstos no art. 5º e seu parágrafo único da Lei nº 6.099/74, alterada pela Lei 
nº 7.132/83, e na Resolução nº 980/84, art. 9º e 11, que são os seguintes: 
prazo contratual, valor de cada aluguel, indicação e descrição dos bens, 
condições para exercer as opções da arrendatário, no término contrato, preço 
do valor residual para opção de compra ou seu critério. 

O "leasing" se configura, na prática, no contrato de adesão, tendo em vista 
que a instituição financiadora estipula unilateralmente as cláusulas contratuais, 
restando ao arrendatário aderi-las em bloco, sem chance de mudança nas 
condições básicas pré-estabelecidas. 

b)Leasing operacional. Conhecido também como "renting". Constitui-se no 
contrato de locação de bens adquiridos junto a terceiros, no qual está 
indissoluvelmente ligado o pacto de assistência técnica dos bens alugados. 
Não é essencial a intervenção de instituição financeira, posto que dispensável 
é a cláusula de reserva do direito de opção de compra do bem. Nessa espécie 
de "leasing" há uma cessão de uso a curto prazo, na qual a arrendadora, 
proprietária de determinados bens, aluga-os a uma pessoa jurídica, mediante 
pagamento de aluguel, com a responsabilidade de prestar assistência. 

c) Leasing Back. E a modalidade de arrendamento mercantil em que uma 
empresa, proprietária de determinado bem , móvel ou imóvel, vende, contra o 
pagamento de certo preço, ou dar em pagamento a outra (instituição financeira, 
, empresa de "leasing" ou companhia de seguro) que o adquire e, em seguida, 
se emprenha em cedê-lo em locação à vendedora, sem que haja a tradição 
real do bem da vendedora-arrendatária à compradora-arrendadora. 

Tal é ocorrente nos negócios industriais e comerciais de empresas que 
tiveram seu capital líquido investido no ativo imobilizado e estão sem reserva e 
pretendem expandir-se, mas não podem obter financiamento bancário elevado. 
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Nesse quadro, a solução é vender o capital imobilizado (Prédio, máquinas, 
instalações), ou parte dele, a uma instituição financeira, e recebê-lo de volta a 
título de aluguel, mediante pagamento de contraprestação. E, sem dúvida, um 
recurso que tem o empresário de transformar em capital de giro o imobilizado. 

O contrato de arrendamento mercantil se extingue pelo advento do termo 
final, distrato, resilição unilateral, motivado pela inexecução culposa de uma 
das partes, ou pela falência de uma delas. 

No caso do indimplemento por parte da arrendatária , o arrendador pode 
executá-la , por ser o instrumento do "leasing" um título executivo extrajudicial 
(CPC, art. 585, ll), ou, se preferir reaver o bem arrendado, ingressar em juízo 
com ação de reintegração de posse. 

Estes, os pontos que tínhamos a comentar sobre o arrendamento mercantil. 
Passemos ao contrato de "Franchising". 

Tanto quanto o "leasing", o "franchising" ou franquia é originado dos EEUU. 
Em 1860, a empresa "Singer Sewing Machine Company concedeu franquias a 
pequenos comerciantes, visando expandir-se no mercado varejista. A técnica 
mercadológica foi um sucesso, que se disseminou pelo mundo afora. 

Há décadas é usado no Brasil. Mas somente em 15 de dezembro de 1994 é 
que tivemos a regulamentação legal da matéria com a promulgação da lei n º 
8.955. 

Por franquia deve-se entender o contrato em que uma empresa, chamada 
franqueadora, concede, por tempo determinado, a outra, denominada 
franqueada, o direito de comercializar com exclusividade, em certa localidade 
geográfica, serviços, nome comercial, título de estabelecimento, marca de 
indústria ou produto, que lhe pertence, com assistência técnica permanente, 
recebendo, em contrapartida, certa remuneração. 

A definição legal da franquia empresarial está no art. 2º da Lei n º 8.955/94, 
segundo a qual "franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador 
cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito 
de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, 
eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e 
administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos 
pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no 
entanto, fique caracterizado vínculo empregatício". 

Nesse contrato , são partes o cedente da licença (franqueador) e o 
concessionário ou licenciado (franqueado). Ambos têm de ser comerciantes. O 
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franqueador é o que detém a marca e o "know-how” de comercialização do 
produto ou serviço, prestando assistência técnica na organização, 
gerenciamento e administração do negócio para o franqueado. Este, instala 
seu negócio e passa a receber continua assistência técnica com a finalidade 
de distribuir produtos, comercializar marcas e prestar serviços. Remunera o 
franqueador com uma taxa inicial , chamada de taxa de franquia, e com 
"royalties" mensais, em geral, correspondente a percentual sobre o lucro bruto 
do período. 

Novidade trazida pela lei está em seu art. 3º ao estatuir que deve o 
franqueador fornecer ao interessado, ou interessados, na franquia uma Circular 
de Oferta de Franquia que se constitui um caderno técnico ou um verdadeiro 
manual da franquia onde estão as informações e instruções básicas do 
empreendimento. 

A Circular de Oferta de Franquia, ponto fulcral de toda a lei, deve conter 
obrigatoriamente informações sobre : histórico resumido, forma societária e 
nome completo ou razão social do franqueador e de todas as empresas a que 
estejam diretamente ligado, com os respectivos nome de fantasia e endereços; 
balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora; descrição 
detalhada da franquia descrição geral dos negócios e das atividades que serão 
desempenhadas pelo franqueado; especificações quanto ao total estimado do 
investimento inicial necessário à aquisição , implantação e entrada em 
operação de franquia, da taxa inicial de filiação, dos "royalties"; seguro mínimo; 
quanto ao território deve ser especificado se haverá exclusividade ou apenas 
preferência do franqueado; informações claras e detalhadas quanto à 
obrigação do franqueado ao adquirir quaisquer bens , serviços ou insumos 
necessários à implantação, operação e administração da franquia; modelo do 
contrato padrão e, se for o caso, também do pré-contrato-padrão, e muitos 
outros elementos e informações indispensáveis para que o franqueado fique 
ciente de todas as instruções do negócio a entabular e para que haja, 
efetivamente, maior segurança no futuro contrato de franquia. 

No parágrafo único do mencionado art. 3º , prevê a lei que se o franqueador 
não fornecer a Circular de Oferta de Franquia, fica o contrato de franquia 
vulnerável à anulabilidade por parte do franqueado, além de devolução de toda 
remuneração paga, bem como perdas e danos. 

As vantagens da franquia é via de mão dupla: para o franqueador, há a 
possibilidade de alargar os horizontes de seu negócio com baixos 
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investimentos; para o franqueado, o fato de ser dono da própria empresa, que, 
apesar de iniciante, já conta com o auxílio de alguém experiente no mercado. 

Um dado jurídico importantíssimo é que o franqueado tem independência 
jurídica e financeira em relação ao franqueador, pois não há qualquer vínculo 
de subordinação ou empregatício entre ambos. A empresa franqueada não é 
sucursal ou filial da franqueadora. Isto significa dizer que se , por exemplo, a 
empresa franqueada falir, em nada envolve a franqueadora. As 
responsabilidades civis das duas são totalmente independentes. 

Um elemento tradicional na franquia é a exclusividade do franqueado, em 
determinada região geográfica, para comercializar o produto ou serviço, tendo 
a obrigação manter a linha de qualidade e reputação do bem. 

A Lei n º 8.955/94, no art. 3º, X, "a" contempla a possibilidade de na Circular 
de Oferta de Franquia o franqueador especificar se o franqueado terá 
exclusividade ou apenas preferência (semi-exclusividade) sobre determinado 
espaço geográfico. 

A doutrina elenca três modalidades de "franchising", a saber: 
a) Franquia industrial segundo a qual o franqueador se compromete na 

construção de uma unidade industrial para o franqueado, transmitindo o uso da 
marca, seu "know-how", exigindo segredo no processo de fabricação, mas 
fornecendo assistência técnica. É muito utilizada na indústria automobilística 
(ex. general motors) e na alimentícia (ex. coca-cola). 

b) Franquia de comércio ou de distribuição, em que visa a expansão de 
rede de lojas ( ex. lojas de roupas) de aspectos idênticos, sob um mesmo 
símbolo, aplicado na comercialização e distribuição de produtos similares. 

c) Franquia de serviços segundo o qual o franqueado reproduz e 
comercializa serviços inventados pelo franqueador ou vende serviços a certo 
tipo de clientela, tais como nos serviços hoteleiro, de lanchonete, restaurantes, 
etc. 

Antes de ser contrato típico, o "franchising" tinha sua principiologia jurídica 
ditada por regras assentadas na prática quotidiana. Para o comércio jurídico 
nacional de franquia a experiência estrangeira muito contribuiu. 

Fruto da experiência quotidiana no mercado brasileiro, veio a Lei nº 
8.955/94 disciplinando a matéria e trazendo regras básicas que deve conter a 
Circular de Oferta de Franquia. A experiência jurídica sedimentou regras que 
fazem parte desse tipo de relação obrigacional, tais como: proibição ao 
franqueado de vender produtos não indicados pelo franqueador; realização de 
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um mínimo de vendas do bem franqueado; pagamento de certa importância 
pela franquia; direito do franqueador de inspecionar os livros do franqueado; 
participação do franqueado nas despesas de publicidade, submissão dos 
balanços financeiros periódicos do franqueado ao franqueador; a delimitação 
do território de comercialização e distribuição do franqueado, dentre outras. Em 
boa hora, a Lei nº 8.955/94 dispôs da necessidade de contrato "standard" e, se 
for o caso, de pré-contrato-padrão. 

No que concerne à extinção, resolve-se a franquia pelos mesmos modos 
que o "leasing", acrescida da hipótese da denúncia imotivada prévia do 
contrato, por parte do franqueado, desde que prevista em cláusula contratual. 

Tais são , em nosso entender, os elementos principais para análise dessa 
apreciação despretensiosa. 

A título de remate, podemos tranquilamente inferir que essas novas figuras 
contratuais vem encontrar maior supedâneo a partir do Código de Defesa do 
Consumidor. O legislador positivo nacional reconhecendo a existência das 
relações de consumo, dá aformoseamento, robustez e vigor a essas figuras 
contratuais como também aos contratos inominados, que um dia já o foram o 
"leasing" e o "franchising", de tal sorte que propicia transmudarem-se , no 
futuro, para contratos nomidados ou típicos. 
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DA IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL 
 

Luiz Ismaelino Valente 1 
Para o professor Zeno Augusto de Bastos Veloso, um 

paradigma de jurista e de parlamentar. 
 

Sumário 
1. Origem do Instituto 2. Espécies de imunidades 
parlamentares 3. Natureza jurídica da imunidade 
material 4. Tratamento constitucional 5. 
Inviolabilidade e exercício do mandato 6. 
Prerrogativa e não privilégio 7. Imunidade e 
impunidade 8. Conclusão 

1. ORIGEM DO INSTITUTO 

Não há acordo entre os doutrinadores quanto às origens do instituto das 
imunidades parlamentares. GLOTZ (em "A Cidade Grega"), e MOMMSEN (em 
"O Direito Público Romano"), vislumbram na civilização greco-romana suas 
origens remotas, ainda que de forma bastante embrionária; KELSEN (em 
"Teoria Geral do Estado") considera as imunidades parlamentares uma criação 
do direito medieval; PAUL BOCKELMANN diz que elas são um fenômeno do 
direito continental europeu, enquanto que DUGUIT situa as origens do instituto 
no direito insular inglês, mais precisamente no Bill of Rights, a Declaração de 
Direitos da Inglaterra, de 1689 -- tudo consoante a erudita e respeitável 
preleção de PINTO FERREIRA. 2 

Seja como for, a imunidade parlamentar "tem foros de ancianidade", na 
pitoresca expressão do professor PAULO BROSSARD, em memorável 
trabalho sobre o tema, no qual, logo a seguir, traduz para o vernáculo o 
preceito do art. 9º do Bill of Rights, que marca, concretamente, o surgimento do 
instituto em sede legislativa: "a liberdade da palavra, da discussão e dos atos 
parlamentares não pode ser objeto de exame perante qualquer tribunal, e em 

                                                            
1O autor é Procurador de Justiça junto às Câmaras Cíveis Reunidas do TJE-PA. 
2PINTO Ferreira - Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1990. 2 

v., p. 629. 
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nenhum lugar que não seja o próprio Parlamento." 3 
Daí para a frente, passando pela Constituição americana de 1787, que as 

insculpiu no item 1 da Seção 6 do seu Artigo I; e pelo direito francês, que as 
incorporou em 1789, por influência de MIRABEAU, as imunidades 
parlamentares tornaram-se um preceito comum e muito caro às Constituições 
de quase todos os países do mundo, com exceção de uns poucos, como a 
Albânia, a Hungria, a Rumânia, a Coréia e a China Comunista -- segundo 
lembra BROSSARD na monografia já referida.  

2. ESPÉCIES DE IMUNIDADES PARLAMENTARES 

As imunidades parlamentares se desdobram em duas espécies distintas, 
muito bem sintetizadas pela emérita professora e constitucionalista gaúcha, 
ROSAH RUSSOMANO, que assim leciona: 

• "Quando, através do Bill of Rights, se assegurou a liberdade de 
expressão no Parlamento -- sendo as opiniões emitidas pelos seus 
integrantes apreciadas tão só pelo próprio Parlamento --, foi delineada a 
linha mestra da primeira faceta: a imunidade material. Garantiu-se, 
destarte, aos parlamentares a liberdade de palavra, de discussão e dos 
atos parlamentares (freedom of speech). 

• "Quando, ulteriormente, se tornou o parlamentar imune à realização do 
processo -- que, em se desdobrando de maneira injusta ou inoportuna, 
mesmo que por via oblíqua, poderia prejudicar o Parlamento --, traçada 
foi a linha mestra da segunda faceta: a imunidade processual ou formal. 
Resguardou-se o legislador no pertinente à prisão, vinculando-se, 
porém, a imunidade ao processo civil (freedom from arrest)". 4 

Interessa-me considerar mais de perto, para os fins deste trabalho, apenas 
a chamada imunidade material ou a inviolabilidade dos parlamentares, 
deixando de lado a imunidade formal ou processual. A imunidade material dos 
Senadores e Deputados Federais está consagrada no art. 53, “caput”, da 
Constituição da República. Invioláveis, por suas opiniões, palavras e votos, 

                                                            
3BROSSARD, Paulo. Imunidade Parlamentar. Revista de Informação Legislativa. 

Brasília, a.16, n.63, p.5-38, jul./set. 1979. 
4RUSSOMANO, Rosah. Imunidade Parlamentar. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, a. 21, n.81, p.243-258, jan./mar. 1984. 
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são, também, os Deputados Estaduais (CF, art. 27, § 1º), e, nos limites da 
circunscrição de seu Município, os Vereadores (CF, art. 29, VIII 5). O manto da 
imunidade material encobre, portanto, todos os parlamentares, em todos os 
três níveis federativos. 

3. NATUREZA JURÍDICA DA IMUNIDADE MATERIAL 

Não há igualmente consenso quanto a natureza jurídica da imunidade 
material, também chamada de imunidade substantiva ou absoluta, ou ainda 
irresponsabilidade, inviolabilidade e indenidade. "Causa excludente do crime" 
(PONTES DE MIRANDA, NELSON HUNGRIA e JOSÉ CELSO DE MELLO 
FILHO); "causa que se opõe à formação do crime" (BASILEU GARCIA); "causa 
pessoal de exclusão da pena" (HELENO CLÁUDIO FRAGOSO); "causa 
funcional de exclusão ou isenção da pena" (DAMÁSIO EVANGELISTA DE 
JESUS); "causa de exclusão de criminalidade" (VICENTE SABINO JÚNIOR); 
"causa de irresponsabilidade" (MAGALHÃES NORONHA), ou "causa de 
incapacidade penal" (JOSÉ FREDERICO MARQUES) --, o incontroverso é 
que, conforme a conclusão de ANTÔNIO EDVING CACCURI, autor do 
levantamento supra em grandiosa monografia citada por quase todos os 
estudiosos do assunto, a imunidade parlamentar material constitui "causa 
impeditiva de aplicação da lei (ou causa paralisadora da eficácia da lei), 
relativamente aos congressistas, em razão de suas funções." 6 

PONTES DE MIRANDA, ensinava que a imunidade material exclui o crime 
mesmo, e, com sua peculiar perspicácia, assim pontificava: "Por ela sabemos 
que a opinião do deputado é livre, que os chamados crimes de opinião não o 
alcançam, que os preceitos do Código Penal e de outras leis sobre 
manifestação do pensamento até à tribuna não chegam. Se não se abre o 
processo é porque todo processo supõe regra de direito material que incida e 
que tenha de aplicar e, na espécie, não há exatamente regra de direito material 
(...) Não se admite o processo porque não há crime." 7 Esta espécie de 
imunidade, diz CELSO RIBEIRO BASTOS, exime o parlamentar do 
                                                            
5 Antigo inciso VI do art. 29 da Constituição Federal, renumerado por força da Emenda 
Constitucional, nº 1, de 31.03.91. 
6CACCURI, Antônio Edving. Imunidades Parlamentares. Revistas dos Tribunais, São 

Paulo, a.70, v.554, p 298-ss, dez. 1991 
7MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 2.v., p. 29/30.  
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enquadramento no tipo penal. Portanto, o que seria crime se fosse cometido 
por um cidadão, não o é sendo cometido por um parlamentar. 8 

Efetivamente, a imunidade material, como leciona DAMÁSIO 
EVANGELISTA DE JESUS, "indica que os referidos parlamentares não 
respondem pelos chamados delitos de opinião ou de palavra, como os crimes 
contra a honra, vilipêndio oral a culto religioso, apologia do crime ou do 
criminoso, etc. Nesses casos, diante da indenidade penal, os deputados 
federais e os senadores ficam livres do inquérito e do processo penal." 9 Quer 
dizer: em face à imunidade material, a lei que deveria ser aplicada contra o 
parlamentar, no caso de ofensa à honra de terceiros mediante opiniões, 
palavras e votos, não pode ser aplicada, não pode ser posta em marcha, não 
desencadeia seus efeitos, fica, na expressão de CACCURI, "paralisada", 
impotente, inoperante, inócua, ineficaz. 

Ou, como melhor ainda diria o professor paraense ZENO AUGUSTO DE 
BASTOS VELOSO -- um dos nossos maiores juristas e paradigma de 
parlamentar --, em notável trabalho que se tornou clássico sobre o tema: 
"Acobertado pela inviolabilidade, o parlamentar não pode ser alcançado, não 
pode ser processado, não pode ser perseguido nem molestado, no exercício 
do seu mandato, por suas opiniões, palavras e votos. Inexiste crime neste 
caso, o que vale dizer: as opiniões, palavras e votos perdem qualificação penal 
quando proferidas por parlamentar no exercício do mandato legislativo. Ainda 
que o fato esteja tipificado no Código Penal como injúria, difamação ou calúnia, 
o deputado ou senador é excluído da ação, a hipótese criminal não se 
configura por força do dispositivo constitucional material." 10 

E transcreve o jurista paraense, na mesma obra, dentre outras tantas 
brilhantes lições, duas que merecem aqui ser reproduzidas, pela clareza do 
magistério e agudeza intelectual de seus autores: 

• uma, com espeque em JULIEN LAFERRIÈRE, segundo a qual "em 
razão da inviolabilidade, fica obstada e excluída, absoluta, total e 
permanentemente, qualquer ação repressiva com base em discursos, 

                                                            
8BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 13 ed., São Paulo: Saraiva, 

1990, p. 306. 
9JESUS, Damásio Evangelista de. Código de Processo Penal Anotado. 10 ed. São 

Paulo: Saraiva, 1993, p. 59. 
10VELOSO, Zeno Augusto de Bastos. Imunidades Parlamentares. Belém: Gráfica 

Miranda, 1980, p. 12. 
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opiniões, conceitos, pareceres, votos e palavras proferidas, no exercício 
do mandato, por um parlamentar. Palavras que, se proferidas por outro, 
não protegido pela garantia, exporiam o seu autor a uma ação penal ou 
à responsabilidade civil"; 

• e a outra, proveniente da mente privilegiada da ROSAH RUSSOMANO, 
na obra "Poder Legislativo na República", em que disserta: "O crime 
porventura invocado, em realidade, inexistiu. Não se pode, sequer, 
levantar a questão de competência, para que se efetue o pedido de 
licença e para que, se concedida esta pela Câmara, o processo tenha, 
enfim, início. Não se pode cogitar da configuração de crime, desde que 
este foi, expressa e taxativamente, excluído pelo próprio texto 
constitucional". 

4. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL 

 No Brasil, o tratamento constitucional da imunidade substantiva tem 
variado de acordo com os regimes pelos quais temos passado: 

• na Carta de 1937, conhecida como a polaca, porque inspirada na 
Polonesa de 1935, do Marechal PILSUDSKI, ficavam expressamente 
excluídos da inviolabilidade os crimes contra a honra, o ultraje à moral 
pública e a provocação pública ao crime (art. 43, "caput"); 

• a Emenda Constitucional nº 01/69, fruto do regime de exceção sob o AI-
5, excluía da inviolabilidade parlamentar os crimes de calúnia, difamação 
e injúria, bem como os crimes "previstos na Lei de Segurança Nacional" 
(art. 32); 

• a Emenda Constitucional nº 11/78, deu nova redação ao art. 32: os 
crimes contra a honra sucumbiam ante a imunidade material, mas esta 
não alcançava os crimes contra a segurança nacional; 

• por fim, a Emenda Constitucional nº 22/82, voltou a excepcionar, no art. 
32, os crimes contra a honra, que arrostavam, assim, a garantia. 

 
E foi precisamente como reação às restrições impostas pelo regime dos 

militares ao instituto em comento, que o Constituinte de 1988 restabeleceu, em 
toda a sua plenitude, de forma ampla e irrestrita, a imunidade parlamentar 
material, até porque, como antanho já proclamava RAUL PILLA -- tal garantia 
"ou é absoluta, ou não existe".  
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5. INVIOLABILIDADE E EXERCÍCIO DO MANDATO 

Para a incidência da imunidade material, exige-se que haja um nexo de 
causalidade entre o fato supostamente criminoso e o exercício do mandato. A 
Carta de 1988, aliás, não faz expressamente essa exigência, ao contrário da 
Constituição do Império de 1824 (art. 26), e das Constituições republicanas de 
1891 (art. 19), de 1934 (art. 31), de 1946 (art. 44), de 1967 (art. 34), que 
consignavam, todas, a ressalva "no exercício do mandato".  

No entanto, como opinam JÚLIO FABBRINI MIRABETE 11 e DAMÁSIO E. 
DE JESUS 12, essa correlação entre a ofensa e o exercício do mandato, 
mínima que seja, deve continuar sendo exigida, até porque neste sentido já se 
pronunciou o Supremo Tribunal Federal (RT, 648/318; RTJ, 131/1039; RTJ, 
135/509). 

Nem sempre é fácil determinar esse nexo de causalidade entre a ofensa 
irrogada e o exercício do mandato do parlamentar. Mesmo fora de sua Casa 
Legislativa, o parlamentar pode estar no exercício do mandato. É claro que, 
neste caso, a prudência e a cautela devem nortear o estudo do caso concreto, 
para que a imunidade não albergue a sanha dos espertos e covardes. De outro 
lado, não há como dissociar do exercício do mandato a ofensa irrogada em 
discurso proferido pelo parlamentar na tribuna da Casa, perante seu plenário. 
Neste sentido, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, mantendo o 
arquivamento, requerido pelo Procurador-Geral da República, de inquérito 
policial instaurado contra um Senador acusado de, em discurso proferido na 
tribuna do Senado, caluniar, difamar e injuriar um então Governador de Estado, 
ocasião em que o Pretório Excelso reconheceu claramente o vínculo existente 
entre o discurso proferido da tribuna senatorial e o exercício do mandato, e, 
consequentemente, a incidência da imunidade material (RTJ, 135/509). O 
mesmo entendimento deve prevalecer quanto às manifestações dos 
parlamentares nas comissões técnicas das quais façam parte. 

6. PRERROGATIVA E NÃO PRIVILÉGIO 

Para o homem médio comum, soará rascante e parecerá incompreensível 

                                                            
11MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: Ed. Atlas, 1991, p. 63. 
12JESUS, Damásio Evangelista de. Op. cit., p. 60. 
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que um parlamentar ocupe a tribuna de sua Casa Legislativa para atassalhar 
impunemente a honra de pessoas de bem. Tal impunidade é esquisita, aliás, 
não só para cidadão comum. JOÃO BARBALHO, um dos nossos maiores 
constitucionalistas, citado por PINTO FERREIRA13, já verberava, nos 
primórdios da República, pedindo a abolição da imunidade absoluta: -- “É da 
essência do regime republicano que quem quer que exerça uma parcela do 
poder público tenha a responsabilidade deste exercício; nele ninguém 
desempenha funções políticas por direito próprio; nele não pode haver 
invioláveis e irresponsáveis entre os que exercitam poderes delegados pela 
soberania nacional. Não há fundamento, nem necessidade, dessa exceção 
aberta em favor das pessoas dos legisladores." 

Tal pregação, como se viu, nunca medrou. Entre o risco de ferir à honra das 
pessoas e a necessidade de garantir parlamentos livres, a humanidade optou 
pela segunda hipótese, porque, como há muito ficou sobejamente esclarecido, 
a imunidade parlamentar material não é um privilégio dos legisladores, senão 
uma prerrogativa do parlamento; aquele, ensinava CARLOS RUIZ DEL 
CASTILLO, tem uma essência pessoal; esta, é anexa à qualidade do órgão. 
"Privilégios -- doutrinava PLÍNIO SALGADO -- são concessões feitas a 
particulares ou em proveito destes, e a desigualdade de tratamento, na 
hipótese, visa, não os interesses de ordem privada, mas o interesse de ordem 
pública." Outra não era a lição de RUI BARBOSA: "--Segundo a doutrina 
inconcussa entre os constitucionalistas e imanente a todas as constituições, 
essa garantia, pessoal na sua incidência, é impessoal, institucional, nacional 
na sua razão de ser e no seu objeto. Não é um privilégio individual do 
representante (tanto que este não pode renunciá-lo): é um apanágio coletivo da 
representação. Não é um interesse de ordem particular, mas um princípio de 
ordem pública." 14 

7. IMUNIDADE E IMPUNIDADE 

A justa revolta das pessoas ofendidas por parlamentares irresponsáveis 
(em ambos os sentidos) não deve servir para adubar idéias que, sob o pretexto 
de proteger a honra e a dignidade dos cidadãos, amordacem o parlamento, 

                                                            
13PINTO Ferreira. op. cit. p. 635-636. 
14BARBOSA, Rui. Obras Completas. A Ditadura de 1893. v. 20,  t. 3, p. 276. 
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calando as denúncias que a sociedade tem interesse em ver investigadas. 
Em contrapartida, o mau parlamentar, o que abusa do direito de se 

expressar livremente no exercício do mandato, não pode ficar à míngua de 
punição. O que a imunidade material impede é que a punição seja ditada por 
outro Poder que não o próprio Poder a que pertence o ofensor. Cabe às 
próprias Casas Legislativas, em nome da dignidade das pessoas de bem, e em 
nome da própria dignidade desse Poder, aplicar com firmeza e sem acanhos 
corporativistas, a punição disciplinar. HENRIQUE COELHO, nos albores da 
República, já indicava com clareza o antídoto para os abusos: "É o da ação 
disciplinar das Câmaras Legislativas, o das punições, estabelecidas no 
Regimento Interno. Apesar de leves e moderadas, bastam, muitas vezes, a fim 
de prevenir ou reprimir os abusos, os excessos de linguagem (...) quanto às 
opiniões e votos." 15 

Desde o art. 9º do Bill of Rihts de 1689 nega-se a qualquer outro Poder a 
possibilidade de examinar ou julgar as opiniões, palavras e votos dos 
parlamentares. "Por mais censuráveis que sejam as opiniões, palavras e votos 
do senador ou deputado no exercício do mandato legislativo -- escreveu RUY 
CIRNE LIMA --, a nenhum outro Poder é permitido interferir, a fim de apreciá-
los, julgá-los e puní-los.”16 O Poder Legislativo, porém, tem o dever de coibir os 
abusos de seus membros, pois, como anotou ZENO VELOSO, "a 
inviolabilidade não afasta e não elide a ação interna e disciplinar da própria 
Câmara, que pode e deve intervir para coibir os abusos, reprimir os excessos." 
Tem toda razão o desembargador DÉCIO ANTÔNIO ERPEN, do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, em recente acórdão: "para os eventuais abusos, 
o sistema reservou ao próprio órgão parlamentar a incumbência de punir o 
faltoso. Cuida-se de matéria de ordem política tida como de interna corporis, e 
o Judiciário não pode adentrar nesse aspecto, pena de usurpação." 
(RJTJRGS, 147/72). 

Para tanto, convém frisar, as Câmaras Legislativas dispõem dos 
instrumentos constitucionais necessários: o art. 55, II, da Constituição Federal 
(= art. 97, II, da Constituição Estadual) impõe a perda do mandato do membro 
do Poder Legislativo "cujo procedimento for declarado incompatível com o 
decoro parlamentar", e o § 1º do art. 55 da Carta Federal (= § 1º do art. 97 da 

                                                            
15Apud PINTO, Ferreira. op. cit. p.637. 
16Apud BROSSARD, Paulo. op. cit. p.31. 
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Constituição Estadual) declara que "é incompatível com o decoro parlamentar, 
além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas 
asseguradas a membro do Congresso Nacional". Idênticas disposições, 
“mutatis mutandis”, estão nas Leis Orgânicas Municipais, aplicáveis aos 
Vereadores. 

8. CONCLUSÃO 

A inviolabilidade parlamentar é um apanágio da democracia em todo o 
mundo. O abuso da prerrogativa parlamentar não passa, contudo, “in albis”: as 
Constituições e as leis oferecem de pronto mecanismos eficazes para freá-lo 
ou reprimí-lo. 

Não há desculpas, portanto, para a inércia do Legislativo, infelizmente 
tomado de assalto pela, no caso, nefasta solidariedade corporativa. Se a ele 
cabe, com exclusividade, punir os que abusam da inviolabilidade por opiniões, 
palavras e votos, nada justifica a inanição de seus órgãos diretivos, até mesmo 
por imperativo de ordem pública: como acima visto exaustivamente, a 
imunidade material não é um privilégio "ad persona", mas sim uma prerrogativa 
"of the House". 

As Casas Legislativas têm para com o povo, pelo menos, dois 
compromissos inalienáveis: o de manter os debates parlamentares em níveis 
civilizados, e o de resguardar a honra dos cidadãos de bem, posto que, sendo 
aquelas as lídimas representantes destes, a honra destes é a própria honra 
daquelas. Acobertar os espertalhões que se abrigam sob o véu diáfano do 
mandato parlamentar para ofender impunemente os desafetos, dando vazão 
ao ódio ou à vingança, significa violar tais compromissos e amesquinhar o 
Poder. 
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JULGAMENTO DE PREFEITO 
 

Zeno Veloso *  
 

O Decreto-lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, dispõe sobre a 
responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. Este 
decreto-lei, cujo projeto foi de autoria de Hely Lopes Meirelles, distinguiu, 
claramente, os chamados crimes de responsabilidade das infrações político-
administrativas, ou seja, separou nitidamente, a responsabilidade criminal ou 
penal da responsabilidade administrativa ou política. 

No art. 1º, o Decreto-lei nº 201/67 tipifica os crimes de responsabilidade dos 
prefeitos municipais, sujeitos a julgamento pelo Poder Judiciário, 
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. O 
processo de tais crimes é o comum, do juízo singular, estabelecido no Código 
de Processo Penal, com algumas modificações constantes no art. 2º do aludido 
decreto-lei. A condenação definitiva acarreta, ainda, a perda do cargo e a 
inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função 
pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano 
causado ao patrimônio público ou particular, sendo estas penas acessórias. As 
penas principais são privativas de liberdade: reclusão, de dois a doze anos, e 
detenção, de três meses e três anos, conforme o caso. No processo criminal, a 
autoridade judiciária, em despacho fundamentado, pode ordenar o afastamento 
do prefeito do cargo, após receber a denúncia do Ministério Público. 

O art. 4º do citado Decreto-lei aponta as infrações político-administrativas 
dos prefeitos municipais, sujeitas a julgamento  pela Câmara de Vereadores e 
sancionadas com a cassação do mandato. O processo obedecerá ao rito 
estabelecido no art. 5º do decreto-lei nº 201. Neste processo político-
administrativo, o prefeito não pode ser afastado provisoriamente, enquanto 
corre o processo. O mencionado Decreto-lei aboliu, em nível municipal, a figura 
do impeachement. O que pode ocorrer, no final do processo, é a cassação do 
prefeito, que é coisa diferente. 

Opina Wolgran Junqueira Ferreira ("Responsabilidade dos prefeitos e 
vereadores", p.86) que o prefeito denunciado por crime de responsabilidade 
previsto no art. 1º do Decreto-lei nº 201/67 não pode, pelo mesmo fato, ser 

                                                            
* Deputado Estadual, Professor da Universidade da Amazônia - UNAMA 
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submetido ao processo de cassação de mandato por infração político-
administrativa, definida no art. 4º do mesmo decreto-lei. Em sentido contrário, 
Tito Costa("Responsabilidade de prefeitos e vereadores", p.19) expõe que 
poderá haver concomitância de infrações penais e político-administrativas 
cometidas pelo prefeito, e, em tal hipótese, sujeitar-se-á o infrator a duplo 
processo`: o criminal, perante o Judiciário e o de cassação de mandato, 
perante à Câmara de Vereadores, argumentando: "Um não poderá invadir a 
esfera de competência do outro, e vice-versa". Como se vê, a questão é 
controvertida. 

Os crimes de responsabilidade - dellicta in officio - são verdadeiros ilícitos 
penais, objeto de penas privativas de liberdade; portanto, são crimes 
funcionais, crimes comuns, e comportam ação penal pública incondicionada, a 
ser promovida pelo Ministério Público, devendo o julgamento ser feito pelo 
Tribunal de Justiça. 

A Constituição Federal, art. 29,X(antes, inc. VIII), nominou o Tribunal de 
Justiça, juiz natural dos prefeitos, tratando-se de competência pela prerrogativa 
de função - ratione muneris -. Os prefeitos, assim, têm foro privilegiado. 
Aponte-se, porém, que a competência originária do Tribunal de Justiça refere-
se ao julgamento de crimes que o prefeito tenha cometido. Já pelos atos que 
o prefeito praticar, como agente político, na qualidade de chefe do Poder 
Executivo, o julgamento é do juiz monocrático. Tratando-se de mandado de 
segurança ou de ação popular, por exemplo, a competência originária não é do 
Tribunal, mas do Juiz de Direito da respectiva Comarca. Com maior razão, as 
ações civis contra o prefeito, enquanto cidadão comum. 

Observe-se que o Tribunal de Justiça do Estado é o juiz natural dos 
prefeitos quando se tratar de crimes da competência  da Justiça Estadual. Se o 
que se imputa ao prefeito caracteriza infração penal praticada em detrimento 
de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas ( indicadas no art. 109, IV, da Constituição Federal ), a 
competência  para julgamento será do Tribunal Regional Federal (STF, HC nº 
69.649 - DF, D.J. de 05/02/93). Por sua vez, se o prefeito é acusado de ter 
cometido crime eleitoral, a competência para julgamento também não é do 
Tribunal de Justiça mas do Tribunal Regional Eleitoral (STF, HC, nº 69.503 - 
MG, D.J. de 16/04/93). A competência dos Tribunais Federais, nos casos 
apontados, dá-se em razão da matéria . 

Uma antiga e reiterada jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que 
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os prefeitos somente seriam processados, por crimes de responsabilidade, de 
acordo com   Decreto-lei nº 201, enquanto estivessem no exercício do cargo. 
Se o prefeito acusado não mais estivesse  no exercício do cargo não  se 
poderia instaurar o processo, a não ser que se tratasse de ação penal com 
base no Direito Penal comum. O leading case dessa jurisprudência é o 
acordão da Ação Penal nº 212-SP, em que foi relator o ministro Oswaldo 
Trigueiro (RTJ, 59/629). 

Não obstante, o STF estabeleceu uma sutil distinção: se a denúncia foi 
apresentada contra o prefeito que estava no exercício do cargo, a extinção do 
mandato não impedia que a ação prosseguisse e que a sentença fosse 
validamente proferida. 

Hely Lopes Mirelles ("Direito Municipal Brasileiro",p.576) discorda daquele 
posicionamento do excelso pretório, de que o prefeito só fica sujeito a processo 
por crime de responsabilidade previsto no Decreto-lei  nº 201 enquanto estiver 
no exercício do cargo, apontando que este entendimento criou uma "extinção 
de punibilidade" não desejada pelo legislador nem prevista na legislação. 

Recentemente, o Supremo Tribunal, julgando o HC nº 70.671-1-PT, em 13 
de abril de 1994, relator o ministro Carlos Velloso, reviu aquela jurisprudência, 
velha, de mais de vinte anos, decidindo que ação penal contra prefeito 
municipal, por crime tipificado no art. 21º do Decreto-lei nº 201, de 1967, pode 
ser instaurada mesmo após a extinção do mandato ( D.J. de 19/05/95). 

Quem julgará o ex-prefeito pelo crime que praticou quando estava no 
exercício do cargo de prefeito? Sem dúvida, o Tribunal de Justiça, aplicando-se 
o art. 29,X, da CF. Como expõe José Nilo de Castro ("Direito Municipal 
Positivo", p. 319), prevalece a competência especial por prerrogativa de 
função, ainda que o inquérito ou ação penal contra o prefeito seja iniciado após 
a cessação daquele exercício. Trata-se, aliás de aplicação da súmula nº 394, 
do STF. 

Por mais de uma vez, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a argüição de 
inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 201/67 ( HC nº69.850- RS; HC 70.671-
1-PI), bem como decidiu que ele sobreviveu à Constituição de 1988, estando, 
portanto, em pleno vigor. Destarte, são inconstitucionais as Leis Orgânicas dos 
Municípios que previram casos de crimes de responsabilidade ou de infrações 
político-administrativas, estabelecendo, até, rito processual e revivendo o 
impeachment do prefeitos (que o mencionado Decreto-lei 201 aboliu), 
podendo tais leis municipais, em flagrante conflito com a lei federal, ter a sua 
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inconstitucionalidade declarada, pelo controle difuso, na via de defesa ou 
exceção (inclusive através de mandado de segurança ), por qualquer juiz ou 
tribunal. 

Resumindo: pelos crimes que praticar (inclusive os chamados crimes de 
responsabilidade, que, afinal, são crimes como os outros crimes), o prefeito 
responde, em regra, perante o Tribunal de Justiça. Se cometer infrações 
político-administrativas, será processado e julgado (podendo ter o seu mandato 
cassado) pela Câmara de Vereadores. Em qualquer dos casos, a matéria é 
regida - continua a ser regida por lei federal, exclusivamente: o Decreto-lei nº 
201/67. 

A Câmara de Vereadores não pode se envolver ou interferir no processo 
criminal, de competência do Poder Judiciário, nem o Judiciário pode se 
imiscuir no processo político, de competência do Poder Legislativo Municipal. 
A cassação do mandato do prefeito, determinada pela Câmara, após o regular 
processo e garantida a ampla defesa, não é uma pena de caráter criminal, mas 
uma sanção de natureza político-disciplinar, constituindo deliberação interna 
corporis. Assim, tal decisão, quanto à conveniência, oportunidade ou mérito, é 
insuscetível de apreciação pelo judiciário. Não obstante, vige entre nós - e com 
todo vigor - o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), do qual é consectário o 
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV: "A lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito").Sendo assim embora não se deva pronunciar sobre mérito da 
cassação do prefeito (oportunidade, conveniência, etc.), pode e deve o 
Judiciário decidir sobre a observância dos preceitos constitucionais, legais e 
regimentais, verificando, por exemplo, se o processo foi regular, se há 
tipicidade da conduta irregular apontada, se as formalidades foram obedecidas, 
e, especialmente, se o acusado recebeu o devido processo legal (due process 
of law), e se teve assegurado o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes, que a Constituição Federal (art. 5º, inciso LIV e LV) 
proclama como direitos e garantias fundamentais. 
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BREVES NOTAS AO ART. 928, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL 

 
Francisco Lisboa Rodrigues*  

 
Dispõe o art. 928, do Código de Processo Civil, litteratim: 

"Art. 928 - Estando a petição inicial devidamente 
instruída, o juiz deferirá sem ouvir o réu, a expedição 
do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; 
no caso contrário, determinará que o autor justifique 
previamente o alegado, citando-se o réu para 
comparecer à audiência que for designada. 
Parágrafo único - Contra as pessoas jurídicas de direito 
público não será deferida a manutenção ou 
reintegração liminar sem prévia audiência dos 
respectivos representantes judiciais." 

Inserido no livro IV, Titulo I, Capitulo V, o artigo acima transcrito ao regular, 
complementando o art. 506, do Código Civil, a manutenção ou reintegração 
liminar, quando presentes os pressupostos fáticos da posse nova, traz-nos 
indagações várias como de resto nos oferta o tema das ações possessórias. 

O objeto destas breves notas será, notadamente, a adequação lógica do 
dispositivo supra com os princípios do contraditório e da isonomia elevados a 
dogmas constitucionais art. 52, “caput” e inciso LV, da Carta Magna em vigor. 

Ao asseverar que, em havendo posse nova e estando a proemial 
devidamente instruída, haverá a expedição de mandado liminar, decisão esta 
inaudita altera pars, revela o comando uma autêntica antecipação de mérito 
julgando a posse, ainda que provisoriamente, em prol do autor. A antecipação 
da prestação jurisdicional representaria ofensa ao princípio do contraditório, já 
que a decisão, como se ressaltou, é inaudita altera pars? Se observarmos 
bem, o preceito, em essência, é igual aos encontrados no mandado de 
segurança (Lei nº 1533/51), Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/90), 
Ação Civil Pública (Lei nº 7347/85), Ação Popular (Lei nº 4717/65), dentre 
                                                            
* Juiz de Direito da Comarca de Gurupá 
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outras, bem como no procedimento cautelar, como temos no art. 816, do CPC, 
ad exemplum. Ora, em nenhuma dessas hipóteses, permissa venia, parece-
noa existir ofensa aos ditames constitucionais. No caso em tela, o réu não 
estará desprovido da instância recursal, podendo insurgir-se contra o decisum 
que concedeu o mandado liminar pela via do agravo de instrumento, utilizando-
se, v. g., da não comprovação de um dos requisitos do art. 927, do CPC. 
Ademais, durante a instrução do feito, terá oportunidade de fazer valer seu 
direito, se for o caso . 

Assim, é-nos forçoso reconhecer que a bilateralidade da audiência é 
preservada, não havendo agressão aos princípios constitucionais. 

Leciona o Prof. Nelson Nery Junior, dissertando acerca da 
constitucionalidade ou não das liminares concedidas inaudita altera pars, in 
verbis: 

"Não é, portanto, a cautelaridade ou satisfatividade do 
provimento jurisdicional que dá a tônica de respeito ou 
desrespeito ao princípio da bilateralidade da audiência. 
Haveria ofensa ao mandamento constitucional se ao 
réu, na ação cautelar, não se desse oportunidade de 
defesa ou de recurso contra a liminar (cautelar ou 
antecipatória de resultado) concedida a seu desfavor.”1 

Questão que merece maiores cuidados é a ressaltada no parágrafo único 
do artigo sob comento. Referida disposição prevê que não será concedida 
liminar inaudita altera pars, contra pessoa jurídica de direito público sem prévia 
audiência de seus respectivos representantes judiciais. Não reside aí flagrante 
desobediência ao princípio da isonomia? Temos que não. De fato. Nossa 
legislação apresenta casos vários que ressaltam "privilégios" a determinadas 
passoas ou órgãos, como é o do art. 188, do CPC. 

No tocante às ações possessórias, a agressão à posse (turbação ou 
esbulho) decorreria de ato da Administração direta ou indireta valendo-se, 
então, o possuidor dos interditos. 

No direito pátrio, especialmente na órbita do Direito Administrativo, 
encontramos numerosos exemplos de intervenção na propriedade realizada 
pela Administração que pode, abstratamente e quanto à sua execução, 

                                                            
1 NERY Júnior, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1992. p.156. 
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constituir-se em agressão ao jus possessionis dos particulares - servidão 
administrativa, ocupação temporária, limitação administrativa. 

É de ciência corriqueira que um dos atributos do ato administrativo é o que 
se conhece como presunção de legitimidade. Assim, "os  atos  administrativos, 

qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem 
com a presunção de legitimidade, independentemente 
de norma legal que a estabeleça. Essa presunção 
decorre do principio de legalidade da Administração, 
que, nos Estados de Direito, informa toda atuação 
governamental."2  

Percebemos que a disposição ora comentada não desatende, em hipótese 
alguma, o pilar constitucional da isonomia. Razão assiste ao legislador que 
estabeleceu a "concessão " do art. 928, parágrafo único, do CPC. O inverso 
seria uma contradição lógica, já que a legalidade alicerça o agir da 
Administração - art. 57, da Constituição Federal. Por outro lado, tem-se que, 
como ressaltou o saudoso mestre Hely Lopes Neirelles, citando Georges 
Ripert, "o direito não pode ser absoluto, visto que o absolutismo é sinônimo de 
soberania. Não sendo o homem soberano na sociedade, o seu direito é, por 
conseqüência, simplesmente relativo."3 

Em conclusão, temos que o art. 928, do CPC, não padece de qualquer vício 
de inconstitucionalidade. 

 
 

                                                            
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 17.Ed. São Paulo: 

Malheiros Editores Ltda., 1990, p.141. 
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de construir. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores 

Ltda., 1994, p.24. 
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LEI Nº 9.079,  DE 14 DE JULHO DE 1995 
 
 

Altera dispositivos do Código 
de Processo Civil, com a adoção 
da ação monitória 

 
 
 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º - É acrescentado ao Livro IV, Título I, da Lei n. 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, o Capítulo XV, sob a rubrica "Da 
ação monitória", nos seguintes termos: 
 
 

"CAPÍTULO XV 
DA AÇÃO MONITÓRIA 

 
Art. 1.102.a A ação monitória compete a quem pretender, com base em 

prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, 
entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. 

Art. 1.102.b Estando a petição inicial devidamente instruída, o Juiz deferirá 
de plano a expedição do mandado de pagamento ou de entrega da coisa no 
prazo de quinze dias. 

Art. 1.102.c No prazo previsto no artigo anterior, poderá o réu oferecer 
embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se 
na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV. 

§ 1º Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e honorários 
advocatícios. 

§ 2º Os embargos independem de prévia segurança do juízo e serão 
processados nos próprios autos, pelo procedimento ordinário. 

§ 3º Rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 
executivo judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-se na forma prevista 
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no Livro II, Título II, Capítulos II e IV.” 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação. 
 

Brasília, 14 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da República. 
 

Fernando Henrique Cardoso - Presidente da República. 
Nelson Azevedo Jobim. 
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LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995. 
 

Dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e 
dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
 

CAPITULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art.1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça 

Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e 
pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas 
de sua competência. 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 
possível, a conciliação ou a transação. 

 
CAPÍTULO II 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 
 

SEÇÃO I 
DA COMPETÊNCIA 

 
Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 
consideradas: 

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; 
II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; 
III - a ação de despejo para uso próprio; 
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 

fixado no inciso I deste artigo. 
§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: 
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I - dos seus julgados; 
II - dos títulos executivos extrajudicias, no valor de até quarenta vezes o 

salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. 
§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de 

natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e 
também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e 
capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia 
ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese 
de conciliação. 

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: 
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, 
agência, sucursal ou escritório; 

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; 
III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. 
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro 

previsto no inciso I deste artigo. 
 

SEÇÃO II 
DO JUIZ, DOS CONCILIADORES E DOS JUÍZES LEIGOS 

 
Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 
experiência comum ou técnica. 

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 
equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 
recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os 
segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

Parágrafo único. Os Juizes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia 
perante os Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas funções. 

 
SEÇÃO III 

DAS PARTES 
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Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas 
da União, a massa falida e o insolvente civil. 

§ 1º Somente as pessoas físicas capazes serão admitidas a propor ação 
perante o Juizado Especial, excluidos os cessionários de direito de pessoas 
jurídicas. 

§ 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de 
assistência, inclusive para fins de conciliação. 

Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes 
comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de 
valor superior, a assistência é obrigatória 

§ 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer 
assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá 
a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído 
junto ao Juizado Especial, na forma da lei local. 

§ 2º O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, 
quando a causa o recomendar. 

§ 3º O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes 
especiais. 

§ 4º O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 
representado por preposto credenciado. 

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de 
terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. 

Art. 11. 0 Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. 
 

SEÇÃO IV 
DOS ATOS PROCESSUAIS 

 
Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em 

horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 
Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as 

finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no 
art. 2º desta Lei. 

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. 
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§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser 
solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. 

§ 3º Apenas os atos considerados essenciais serão registrados 
resumidamente, em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou 
estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou 
equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. 

§ 4º As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo 
e demais documentos que o instruem. 
 

SEÇÃO V 
DO PEDIDO 

 
Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito 

ou oral, à Secretaria do Juizado. 
§ 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: 
I- o nome, a qualificação e o endereço das partes; 
II- os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; 
III- o objeto e seu valor. 
§ 2º É licito formular pedido genérico quando não for possível determinar, 

desde logo, a extensão da obrigação. 
§ 3º 0 pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, 

podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. 
Art. 15. Os pedidos mencionados no art 3º desta Lei poderão ser 

alternativos ou cumulados; nesta última hipótese, desde que conexos e a soma 
não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo. 

Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e 
autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a 
realizar-se no prazo de quinze dias. 

Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde 
logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a 
citação. 

Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a 
contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. 
 

SEÇÃ0 VI 
DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES 
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Art. 18. A citação far-se-á: 
I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; 
II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; 
III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de 

mandado ou carta precatória. 
§ 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para 

comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, 
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 
julgamento, de plano. 

§ 2º Não se fará citação por edital. 
§ 3º 0 comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. 
Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por 

qualquer outro meio idôneo de comunicação. 
§ 1º Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes 

as partes. 
§ 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no 

curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
 

SEÇÃO VII 
DA REVELIA 

 
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou á 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. 

 
SEÇÃO VIII 

DA CONCILIAÇAO E DO JUÍZO ARBITRAL 
 

Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes 
presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as 
conseqüências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º 
desta Lei. 

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por 
conciliador sob sua orientação. 
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Parlgrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e 
homologada pelo Juiz togado, mediante sentença com eficácia de titulo 
executivo. 

Art. 23. Não comparecendo o demandado, o Juiz togado proferirá sentença. 
Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum 

acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta Lei. 
§ 1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de 

termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não 
estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a 
audiência de instrução. 

§ 2º O árbitro será escolhido dentre os juizes leigos. 
Art 25 0 árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz na 

forma dos arts. 5º e 6º desta Lei, podendo decidir por equidade. 
Art. 26. Ao término da instrução, ou nos cinco dias subseqüentes, o árbitro 

apresentará o laudo ao Juiz togado para homologaçao por sentença 
irrecorrível. 

 
SEÇÃO IX 

DA INSTRUÇAO E JULGAMENTO 
 

Art. 27. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à 
audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a 
defesa. 

Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a 
audiência designada para um dos quinze e dias subsequentes, cientes, desde 
logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes. 

Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, 
colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença. 

Art. 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir 
no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas 
na sentença. 

Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, 
manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. 

 
SEÇÃO X 

DA RESPOSTA DO RÉU 
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Art. 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de 
defesa, exceto argüição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se 
processará na forma da legislação em vigor. 

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É licito ao réu, na contestação, 
formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que 
fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. 

Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria 
audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, 
cientes todos os presentes. 

 
SEÇÃO XI 

DAS PROVAS 
 

Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não 
especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados 
pelas partes. 

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e 
julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou 
excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. 

Art. 34. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 
comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as 
tenha arrolado, independentemente, de intimação, ou mediante esta, se assim 
for requerido. 

§ 1º O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à 
Secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

§ 2º Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá determinar 
sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso da força 
pública. 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua 
confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a 
requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou 
determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente 
o verificado. 

Art. 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença 
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referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos. 
Art. 37. A instrução poderá ser dirigida por Juiz leigo, sob a supervisão de 

Juiz togado. 
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SEÇÃO XII 
DA SENTENÇA 

 
Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com 

breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 
relatório. 

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia líquida, 
ainda que genérico o pedido. 

Art. 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada 
estabelecida nesta Lei. 

Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 
imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir 
outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de 
atos probatórios indispensáveis. 

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo 
arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. 

§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes 
togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do 
Juizado. 

§ 2º No recurso. as partes serão obrigatoriamente representadas por 
advogado. 

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência 
da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 
recorrente. 

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e 
oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 

§ 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer 
resposta escrita no prazo de dez dias. 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 
efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Art. 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita 
magnética a que alude o § 3º do art. 13 desta Lei, correndo por conta do 
requerente as despesas respectivas. 

Art. 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento. 
Art. 46. 0 julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 
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indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. 
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do 
julgamento servirá de acórdão. 

Art. 47. (VETADO) 
 

SEÇÃO XIII 
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

 
Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 
Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 
Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou 

oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. 
Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de declaração 

suspenderão o prazo para recurso. 
 

SEÇÃO XIV 
DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

 
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; 
II - quando inadmissÍvel o procedimento instituÍdo por esta lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação; 
III - quando for reconhecida a incompetência territorial; 
IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; 
V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se 

der no prazo de trinta dias; 
VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores 

no prazo de trinta dias da ciência do fato. 
§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. 
§ 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência 

decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento 
das custas. 



LEGISLAÇÃO   uu 
 
 

 
 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.40 n.66 1995 
 

SEÇÃO XV 
DA EXECUÇÃO 

 
Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as 
seguintes alterações: 

1 - as sentenças serão necessariamente Iíquidas, contendo a conversão em 
Bônus do Tesouro Nacional - BTN ou índice equivalente; 

II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras 
parcelas serão efetuados por servidor judicial; 

III- a intimação da sentença será feita, sempre que possível, na própria 
audiência em que for proferida. Nessa intimação, o vencido será instado a 
cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, e advertido dos 
efeitos do seu descumprimento (inciso V); 

IV- não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo 
havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde 
logo à execução, dispensada nova citação; 

V- nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na 
sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo 
com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de 
inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a 
elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que 
o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída 
a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor 
na execução do julgado; 

VI- na obrigação de fazer, o Juiz pode determinar o cumprimento por 
outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob 
pena de multa diária; 

VII- na alienação forçada dos bens, o Juiz poderá autorizar o devedor, o 
credor ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a 
qual se aperfeiçoará em juízo até a data fixada para a praça ou leilão. Sendo o 
preço inferior ao da avaliação, as partes serão ouvidas. Se o pagamento não 
for à vista, será oferecida caução idônea, nos casos de alienação de bem 
móvel ou hipotecado o imóvel: 

VIII- é dispensada a publicação de editais em jornais, quando se tratar de 
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alienação de bens de pequeno valor; 
IX- o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: 
a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 
b) manifesto excesso de execução; 
c) erro de cálculo; 
d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. 
Art. 53. A execução de titulo executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as 
modificações introduzidas por esta Lei. 

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência 
de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou 
verbalmente. 

§ 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução 
do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador 
propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a 
prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem 
penhorado. 

§ 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados 
improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma 
das alternativas do parágrafo anterior. 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 
será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. 

 
SEÇÃO XVI 

DAS DESPESAS 
 
Art. 54. 0 acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 
assistência judiciária gratuita. 

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e 
honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má fé. Em 
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segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de 
advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 
condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. 

Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: 
I- reconhecida a litigância de má fé; 
II- improcedentes os embargos do devedor; 
III- tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso 

improvido do devedor. 
 

SEÇÃO XVII 
DISPOSIÇOES FINAIS 

 
Art. 56. Instituido o Juizado Especial, serão implantadas as curadorias 

necessárias e o serviço de assistência judiciária. 
Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser 

homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a 
sentença como título executivo judicial. 

Parágrafo único. Valerá como titulo extrajudicial o acordo celebrado pelas 
partes, por instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do 
Ministério Público. 

Art. 58. As normas de organização judiciária local poderão estender a 
conciliação prevista nos arts. 22 e 23 a causas não abrangidas por esta Lei. 

Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao 
procedimento instituido por esta Lei. 

 
CAPITULO III 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por Juízes togados ou togados 

e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das 
infrações penais de menor potencial ofensivo. 

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para 
os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine 
pena máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que a lei 
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preveja procedimento especial. 
Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, 
sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vitima e a aplicação 
de pena não privativa de liberdade. 

 
SEÇÃOI 

DA COMPETÊNCIA E DOS ATOS PROCESSUAIS 
 
Art. 63 A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi 

praticada a infração penal. 
Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em 

horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as 
normas de organização judiciária. 

Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as 
finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no 
art. 62 desta Lei. 

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. 
§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser 

solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. 
§ 3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por 

essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento 
poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. 

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que 
possível, ou por mandado. 

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz 
encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do 
procedimento previsto em lei. 

Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de 
recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa júridica ou firma individual, 
mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 
identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de 
mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de 
comunicação. 

Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde 
logo cientes as partes, os interessados e defensores. 
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Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do 
acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de 
advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado 
defensor público. 

 
SEÇÃO II 

DA FASE PRELIMINAR 
 
Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará 

termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor 
do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais 
necessários. 

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for 
imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele 
comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. 

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a 
realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da 
qual ambos sairão cientes. 

Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a 
Secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, 
na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei. 

Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério 
Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, 
acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade 
da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de 
pena não privativa de liberdade. 

Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua 
orientação. 

Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na 
forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os 
que exerçam funções na administração da Justiça Criminal. 

Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, 
homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de titulo a 
ser executado no juízo civil competente. 

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação 
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penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a 
renúncia ao direito de queixa ou representação. 

Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente 
ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que 
será reduzida a termo. 

Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência 
preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo 
previsto em lei. 

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal 
pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público 
poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a 
ser especificada na proposta. 

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá 
reduzí-la até a metade. 

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena 

privativa de liberdade, por sentença definitiva; 
II- ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela 

aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 
III- não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente 
a adoção da medida. 

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será 
submetida a apreciação do Juiz. 

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da 
infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não 
importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o 
mesmo benefício no prazo de cinco anos. 

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida 
no art. 82 desta Lei. 

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de 
certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo 
dispositivo, e nao terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação 
cabível no juízo cível. 
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SEÇÃO III 
DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO 

 
Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação 

de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese 
prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de 
imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências 
imprescindíveis. 

§ 1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no 
termo de ocorrência referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito 
policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do 
crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. 

§ 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a 
formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o 
encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 
desta Lei. 

§ 3º Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa 
oral, cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso 
determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do art. 66 
desta Lei. 

Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-
se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da 
designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual 
também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e 
seus advogados. 

§ 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 
68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, 
devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para 
intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização. 

§ 2º Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serao 
intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de 
instrução e julgamento. 

§ 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no arl 67 
desta Lei. 

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e 
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julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de 
conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-
á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei. 

Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, quando 
imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer. 

Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder 
à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; 
havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e 
defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se 
imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. 

§ 1º Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e 
julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, 
impertinentes ou protelatórias. 

§ 2º De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz 
e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em 
audiência e a sentença 

§ 3º A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de 
convicção do Juiz. 

Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa de sentença caberá 
apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em 
exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. 

§ 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência 
da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição 
escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 2º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 
dez dias. 

§ 3º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita 
magnética a que alude o § 3º do art. 65 desta Lei. 

§ 4º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela 
imprensa. 

§ 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do 
julgamento servirá de acórdão. 

Art. 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou 
acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no 
prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. 
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§ 2º Quando opostos contra sentença, os embargos de declaração 
suspenderão o prazo para o recurso. 

§ 3º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. 
 

SEÇÃO IV 
DA EXECUÇÃO 

 
Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á 

mediante pagamento na Secretaria do Juizado. 
Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos 
registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. 

Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em 
pena privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos em 
lei. 

ArL 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de 
direitos, ou de multa cumulada com estas, será processada perante o órgão 
competente, nos termos da lei. 

 
SEÇÃO V 

DAS DESPESAS PROCESSUAIS 
 
Art. 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena 

restritiva de direitos ou multa (arts. 74 e 76, § 4º), as despesas processuais 
serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual. 

 
SEÇÃO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, 

dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões 
corporais leves e lesões culposas. 

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 
um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, 
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desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a 
suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, 
este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o 
acusado a período de prova, sob as seguintes condições: 

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 
II - proibição de freqüentar determinados lugares; 
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 

Juiz; 
IV- comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades. 
§ 2º Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a 

suspensão, desde que adequadas ao fato e a situação pessoal do acusado. 
§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a 

ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a 
reparação do dano. 

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, 
no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição 
imposta. 

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 
punibilidade. 

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 
§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo 

prosseguirá em seus ulteriores termos. 
Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja 

instrução ja estiver iniciada. 
Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a 

propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será 
intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência. 

Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e 
de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei. 

 
CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS 
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Art. 93. Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais, sua organização, composição e competência 

Art. 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências 
realizadas fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, 
ocupando instalações de prédios públicos, de acordo com audiências 
previamente anunciadas. 

Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os 
Juizados Especiais no prazo de seis meses, a contar da vigência desta Lei. 

Art. 96 Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após a sua 
publicação. 

Art. 97. Ficam revogadas a Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965 e a Lei nº 
7.244, de 7 de novembro de 1984. 
 
Brasília, 26 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. 
 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 
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LEI Nº 9.100, DE 29 DE SETEMBRO DE 1995. 
 

Estabelece normas para a 
realização das eleições 
municipais de 30 de outubro de 
1996, e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
 
Art. 1º As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores serão 

realizadas, simultaneamente, em todo o País, no dia 3 de outubro de 1996. 
Parágrafo único. Na mesma data serão realizadas eleições para Prefeitos, 

Vice-Prefeitos e Vereadores nos municípios que venham a ser criados até 31 
de dezembro de 1995. 

Art 2º Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria de 
votos, não computados os em branco e os nulos. 

§ 1º A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele registrado. 
§ 2º Nos municípios com mais de duzentos mil eleitores, serão 

considerados eleitos o Prefeito e o Vice-Prefeito com ele registrado que 
obtiverem a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e os 
nulos. 

§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, 
far-se-á nova eleição no dia 15 de novembro de 1996, concorrendo os dois 
candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria 
dos votos válidos. 

§ 4º Para o segundo turno, qualificar-se-á o mais idoso, se remanescer em 
segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação. 

§ 5º Se houver empate no segundo turno, de que trata o § 3º deste artigo, 
será considerado eleito o candidato mais idoso. 

Art. 3º A posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos nos termos 
desta Lei, dar-se-á no dia 1º de janeiro de 1997. 

Art. 4º Nas eleições referidas nos artigos anteriores, será aplicada a 
legislação eleitoral vigente, ressalvadas as regras especiais estabelecidas 
nesta Lei. 
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DO REGISTRO DE CANDIDATOS 

 
Art. 5º Poderá participar das eleições previstas nesta Lei o partido que, até 

31 de dezembro de 1995, tenha registrado seus estatutos no Tribunal Superior 
Eleitoral, conforme o disposto em lei, e que tenha seu órgão de direção 
constituído em forma permanente ou provisória no Município, na forma do 
respectivo estatuto. 

Art. 6º Serão admitidas coligações se celebradas conjuntamente para as 
eleições majoritárias e proporcional. e integradas pelos mesmos partidos, ou 
se celebradas apenas para as eleições majoritárias. 

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de 
todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídos os direitos e 
obrigações dos partidos políticos no que se refere ao processo eleitoral. 

§ 2º Na propaganda, a coligação usará, obrigatoriarnente, sob sua 
denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. 

Art. 7º Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as 
seguintes normas: 

I - na chapa da coligação podem ser inscritos candidatos filiados a qualquer 
partido político dela integrante; 

II - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes 
dos partidos coligados ou por seus delegados, ou pela maioria dos membros 
dos respectivos órgãos executivos de direção; 

III - os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, 
que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato 
dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo 
eleitoral; 

IV - a coligação será representada, perante a Justiça Eleitoral, pela pessoa 
designada na forma do inciso III ou por até três delegados indicados pelos 
partidos que a compõem. 

Art. 8º As normas para escolha dos candidatos e para formação de 
coligações serão estabelecidas no estatuto do partido. 

Parágrafo único. Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de 
direção estadual do partido estabelecer as normas, comunicando-as ao 
Tribunal Eleitoral competente. 
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Art. 9º A escolha dos candidatos pelos partidos políticos e a deliberação 
sobre coligações deverão ser feitas no período compreendido entre 1º e 30 de 
junho de 1996, lavrando-se ata em livro próprio, podendo ser utilizados os já 
existentes. 

Art. 10. Para concorrer àss eleições previstas nesta Lei, o candidato deverá 
possuir domicílio eleitoral no Município e estar com sua filiação deferida pelo 
respectivo partido até 15 de dezembro de 1995. 

§ 1º No caso dos municípios criados até 31 de dezembro de 1995. o 
domicílio eleitoral será comprovado pela inscrição nas Seções Eleitorais que 
funcionem dentro dos limites territoriais do novo Município. 

§ 2º Havendo fusão ou incorporação de partidos após 15 de dezembro de 
1995. será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do 
candidato ao partido originário. 

Art. 11. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a 
Câmara Municipal até cento e vinte por cento do número de lugares a 
preencher. 

§ 1º Os partidos ou coligações poderão acrescer, ao total estabelecido no 
caput, candidatos em proporção que corresponda ao número de seus 
Deputados Federais, na forma seguinte: 

I - de zero a vinte Deputados, mais vinte por cento dos lugares a preencher; 
II - de vinte e um a quarenta Deputados, mais quarenta por cento; 
III - de quarenta e um a sessenta Deputados, mais sessenta por cento; 
IV - de sessenta e um a oitenta Deputados, mais oitenta por cento; 
V - acima de oitenta Deputados, mais cem por cento. 
§ 2º Para os efeitos do parágrafo anterior, tratando-se de coligação, serão 

somados os Deputados Federais dos partidos que a integram: se desta soma 
não resultar mudança de faixa, será garantido à coligação o acréscimo de dez 
por cento dos lugares a preencher. 

§ 3º Vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação 
deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres. 

§ 4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a 
meio, e igualada a um, se igual ou superior. 

Art. 12. Os partidos políticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o 
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho de 1996. 

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: 
I - cópia autenticada pela Justiça Eleitoral da ata a que se refere o art. 9º; 
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II - autorização do candidato em documento com a assinatura reconhecida 
por Tabelião; 

III - prova de filiação partidária; 
IV - cópia do titulo eleitoral ou certidão fornecida pelo Cartório Eleitoral de 

que o candidato é eleitor no Município desde 15 de dezembro de 1995, ou que 
requereu sua inscrição ou transferência de domicílio até aquela data; 

V - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça 
Eleitoral, Federal e Estadual; 

VI - declaração de bens, assinada pelo candidato, com os respectivos 
valores atualizados. 

§ 2º Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus 
candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e 
oito horas seguintes ao encerramento do prazo previsto no caput deste artigo. 

Art. 13. O candidato às eleições proporcionais indicará no pedido de 
registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que deseja 
ser registrado, até o máximo de duas opções, que poderão ser o prenome, 
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais 
conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não 
atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que 
ordem de preferência desses nomes deseja registrar-se. 

§ 1º Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá 
atendendo ao seguinte: 

I - havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido 
por dada opção de nome indicada no pedido de registro; 

II - ao candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido 
nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em 
eleição com um dos nomes por ele indicados, será deferida a sua utilização no 
registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse 
mesmo nome; 

III- ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja 
identificado por um dado nome que tenha indicado. será deferido o registro 
com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior; 

IV- tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras 
dos dois incisos anteriores, a Justiça Eleitoral os notificará para que, em dois 
dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem utilizados; 
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V- no caso do inciso anterior, não havendo acordo, a Justiça Eleitoral 
registrará cada candidato com o nome por ele indicado no pedido de registro, 
observada a ordem de preferência ali definida. 

§ 2º A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido 
por determinada opção de nome que tenha indicado, quando seu uso puder 
confundir o eleitor. 

§ 3º Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará, 
obrigatoriamente. as variações de nome deferidas aos candidatos. 

§ 4º A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome 
coincidente com nome de candidato a eleição majoritária, salvo para candidato 
que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro 
anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o nome 
coincidente. 

§ 5º A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até trinta dias antes da 
eleição, as seguintes relações para serem utilizadas na votação e na apuração: 

I - a primeira, ordenada por partidos, terá a lista dos respectivos candidatos 
em ordem numérica, com as duas variações de nome correspondentes a cada 
um, na ordem escolhida pelo candidato; 

II - a segunda, com índice onomástico em ordem alfabética. nela constando 
o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em 
ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número. 

Art. 14. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que venha a 
ser considerado inelegível que renunciar ou falecer após o termo final do prazo 
do registro ou, ainda, que tiver seu registro indeferido ou cancelado. 

§ 1º A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do 
partido a que pertencer o substituído, devendo o registro ser necessariamente 
requerido em até dez dias contados do fato que deu origem à substituição. 

§ 2º Tratando-se de eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a 
substituição deverá ser feita por decisão da maioria absoluta dos membros dos 
órgãos municipais de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser 
filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia 
o substituído renuncie ao direito de preferência. 

§ 3º Nas eleições proporcionais. a substituição só se efetivará se o novo 
pedido, com a observância de todas as formalidades exigidas para o registro 
for apresentado até sessenta dias antes do pleito. 

Art. 15. Se o órgão municipal se opuser, na escolha de candidatos ou na 
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deliberação sobre coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos 
órgãos superiores do partido estes poderão, nos termos do respectivo estatuto, 
anular tais decisões e os atos delas decorrentes. 

§ 1º O partido pode requerer, até a data da eleição, o cancelamento do 
registro do candidato que: 

l - for expulso do partido, obedecidas as normas estatutárias; ou 
II - apóie ou faça propaganda de candidato a cargo eletivo inscrito por outro 

partido ou, de qualquer forma recomende seu nome ao sufrágio do eleitor. 
§ 2º A apreciação do pedido de cancelamento do registro obedecerá ao 

previsto no art. 65, alterando-se os prazos ali fixados para 72 horas. 
Art. 16. A Justiça Eleitoral disciplinará a identificação dos partidos e de seus 

candidatos no processo eleitoral. 
§ 1º Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos 

à sua legenda na eleição anterior, e ao candidato, nessa hipótese, o direito de 
manter o número que lhe foi atribuído na eleição anterior para o mesmo cargo. 

§ 2º Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias, serão 
registrados com o número da legenda de seu partido, e, nas eleições 
proporcionais, serão inscritos com o número da série do respectivo partido. 

 
DAS CÉDULAS ELEITORAIS 

 
Art. 17. As cédulas oficiais para as eleições regulamentadas por esta Lei 

serão confeccionadas segundo modelo aprovado pela Justiça Eleitoral, que as 
imprimirá, com exclusividade, para distribuição às Mesas Receptoras. A 
impressão será feita em papel branco e opaco, com tipos uniformes de letras. 

§ 1º A parte esquerda da cédula deverá corresponder à eleição para 
Prefeito, e a direita, à eleição para Vereadores. 

§ 2º (VETADO) 
§ 3º A indicação do nome a que se refere o parágrafo anterior deverá ser 

feita no pedido de registro, observado o disposto na parte final do caput do art. 
13. 

§ 4º Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá 
espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato 
escolhido, ou da legenda do partido de sua preferência. 

§ 5º Às eleições em segundo turno, aplica-se o disposto no § 2º deste 
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artigo. 
 

DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO 
 
Art. 18. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar os Tribunais 

Regionais a utilizar, em uma ou mais Zonas Eleitorais o sistema eletrônico de 
votação e apuração. 

§ 1º A autorização poderá se referir apenas à apuração. 
§ 2º Ao autorizar a votação eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral disporá 

sobre a dispensa do uso de cédula. 
§ 3º O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar, excepcionalmente, mais 

de um sistema eletrônico de votação e apuração, observadas as condições e 
as peculiaridades locais. 

§ 4º A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda 
partidária, devendo o nome do candidato e do partido, ou da legenda partidária, 
conforme for o caso, aparecer no painel da máquina utilizada para a votação. 

§ 5º Na votação para a eleição majoritária, deverá aparecer, também, no 
painel, a fotografia do candidato. 

§ 6º Na votação para Vereador, serão computados para a legenda 
partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, 
desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. 

§ 7º A máquina de votar imprimirá cada voto, assegurado o sigilo e a 
possibilidade de conferência posterior para efeito de recontagem. 

Art. 19. O sistema eletrônico adotado assegurará o sigilo do voto e a sua 
inviolabilidade, garantida aos partidos políticos e aos candidatos ampla 
fiscalização. 

Parágrafo único. Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir 
sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, 
contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas 
junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente os programas de computador 
e, simultaneamente os mesmos dados aumentadores do sistema oficial de 
apuração e totalização. 

Art. 20. No mínimo 120 dias antes das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral 
expedirá, ouvidos os partidos políticos, as instruções necessárias à utilização 
do sistema eletrônico de votação e apuração, garantindo aos partidos o acesso 
aos programas de computador a serem utilizados. 
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Parágrafo único. Nas Seções em que for adotado o sistema eletrônico de 
votação, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nelas 
incluídos, não se aplicando a ressalva do art. 148, § 1º, da Lei nº 4.737, de I5 
de julho de 1965. 

 
DA FISCALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

 
Art. 21. Da nomeação da Mesa Receptora, poderá qualquer partido 

reclamar, ao Juiz Eleitoral, no prazo de cinco dias, devendo a decisão ser 
proferida em 48 horas. 

§ 1º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, 
interposto dentro de três dias, devendo ser resolvido em igual prazo. 

§ 2º Não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de 
dezoito anos. 

Art. 22. É vedada a participação, na mesma Mesa, Turma ou Junta 
Apuradora, de parentes, em qualquer grau, ou de servidores de uma mesma 
repartição pública ou empresa privada. 

Art. 23. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos ou coligações, não 
poderá recair em menor de dezoito anos ou em quem, por nomeação do Juiz 
Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora. 

§ 1º O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção 
Eleitoral, no mesmo local de votação, mesmo sendo eleitor de outra Zona 
Eleitoral, porém seu voto será admitido somente na Seção de sua inscrição. 

§ 2º As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas, 
exclusivamente, pelos partidos ou coligações e não necessitam de visto do Juiz 
Eleitoral. 

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido 
ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome 
das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados. 

Art. 24. Aos juízes que sejam ou tenham sido parte em ações judiciais que 
envolvam candidatos de determinado município às eleições de 1996 é vedado 
participar de qualquer das fases do processo eleitoral nos pleitos realizados no 
mesmo município. 

Art. 25. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do 
processo de votação e apuração das eleições, inclusive o preenchimento do 
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Boletim de Urna e o processamento eletrônico da totalização dos resultados, 
sendo-lhes garantido o acesso antecipado aos programas de computador a 
serem utilizados na apuração. 

§ 1º Os fiscais e delegados dos partidos e coligações serão posicionados a 
uma distância não superior a um metro da Mesa Apuradora, de modo que 
possam observar diretamente a abertura de urna, a abertura e contagem das 
cédulas e o preenchimento do boletim. 

§ 2º Os trabalhos de apuração não poderão ser realizados sem que seja 
dado cumprimento ao disposto no parágrafo anterior, sujeitos os responsáveis 
às penas previstas no art. 347 do Código Eleitoral. 

§ 3º O não atendimento ao disposto no § 1º enseja a impugnação do 
resultado da urna, desde que apresentada antes de sua abertura. 

§ 4º No prazo de 72 horas, a contar do conhecimento dos programas de 
computador a que se refere o parágrafo único do art. 19, o partido ou coligação 
poderá apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral. 

Art. 26. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são 
obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no mesmo momento da 
entrega ao Juiz encarregado, cópias dos dados do processamento parcial de 
cada dia, contidos em meio magnético. 

Art. 27. O Boletim de Urna, cujo modelo será aprovado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, conterá impressos os nomes e os números dos candidatos 
concorrentes. 

§ 1º O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia do 
Boletim de Urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito; não o 
fazendo, incorrerá na pena prevista no art. 310 da Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965, aplicada cumulativamente. 

§ 2º A transcrição dos resultados apurados no boletim deverá ser feita na 
presença de fiscais, delegados e advogados dos partidos e coligações, os 
quais, ao final do preenchimento do boletim, receberão, imediatamente, 
exemplar idêntico, expedido pela Junta Eleitoral. 

§ 3º O rascunho, denominado borrão, ou qualquer outro tipo de anotação 
fora dos formulários adotados pela Justiça Eleitoral, utilizados pelo Juiz ou 
qualquer membro da Junta Apuradora, não poderão servir de consulta ou 
prova posterior à apuração perante a Junta totalizadora dos votos. 

Art. 28. Aplicam-se as seguintes disposições sobre recontagem de votos às 
eleições em que não seja utilizado o sistema eletrônico de votação e apuração: 
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I - nas 48 horas seguintes à divulgação dos dados da totalização dos votos 
do Município, poderão os partidos políticos, independentemente de prévia 
impugnação, requerer, fundamentadamente, a recontagem de votos de uma 
determinada seção ou Zona Eleitoral; 

II- (VETADO) 
III - será, também, assegurada a recontagem dos votos, na forma do inciso 

anterior, quando, na fundamentação do recurso, ficar evidenciada a atribuição 
de votos a candidatos inexistentes, o não fechamento da contabilidade da urna, 
bem como a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos 
destoantes da média geral verificada nas demais Seções do mesmo município 
ou Zona Eleitoral; 

IV - nos casos não enquadrados nos incisos anteriores, caberá à Junta 
Apuradora, por maioria dos votos, decidir sobre o recurso. 

Art. 29. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados 
devidamente credenciados, e aos candidatos, proceder a instrução dos 
recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim 
relativo à urna impugnada. 

Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do 
boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos números da 
Zona e da Seção Eleitoral, e o nome da unidade da federação, que o órgão da 
Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o recurso instrua-o mediante a 
anexação do respectivo Boletim de Urna. 

Art. 30. A impugnação não recebida pela Junta Apuradora pode ser 
apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral, em quarenta e oito horas, 
acompanhada de declaração de duas testemunhas. 

Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em 48 horas, 
publicando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo 
imediatamente à Junta, via telex ou fax, o inteiro teor da decisão e da 
impugnação. 

Art. 31. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou 
mencionar, nas atas de apuração, protestos, ou ainda, que impedir o exercício 
de fiscalização pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente 
afastado, além de responder pelos crimes previstos no Código Eleitoral. 

Art. 32. Nos municípios com mais de uma Zona Eleitoral, a apuração das 
urnas correspondentes a cada uma será realizada em locais distintos. 
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DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS CAMPANHAS 

ELEITORAIS 
 
Art. 33 As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a 

responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e por eles pagas. 
Art. 34. Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos, os 

partidos e coligações comunicarão à Justiça Eleitoral os valores máximos de 
gastos que despenderão por candidatura em cada eleição a que concorrerem. 

Parágrafo único. Tratando-se de coligação, os valores máximos de gastos 
deverão ser iguais para os candidatos de cada partido que as integra. 

Art. 35. Até cinco dias úteis após a escolha de seus candidatos em 
convenção, o partido constituirá comitês financeiros, com a finalidade de 
arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais. 

§ 1º A cada município em que o partido concorrer com candidato próprio, 
corresponderá um comitê financeiro, independentemente do comitê financeiro 
estadual, cuja constituição é facultada ao partido. 

§ 2º Os comitês financeiros serão registrados nos órgãos da Justiça 
Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos 

§ 3º A abertura de contas bancárias específicas para registrar todo o 
movimento financeiro da campanha é facultada a qualquer candidato e 
obrigatória para o partido e para os candidatos a Prefeito e, nos municípios 
com mais de 50 mil eleitores, para os candidatos a vereador. 

§ 4º O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de 
pessoa por ele designada, a administração financeira de sua própria 
campanha, utilizando recursos que lhe sejam repassados pelos comites, 
inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações 
de pessoas físicas ou jurídicas. 

§ 5º O candidato é o único responsável pela veracidade das informações 
financeiras e contábeis referentes a sua campanha, devendo assinar a 
respectiva prestação de contas sozinho ou, se for o caso, em conjunto com a 
pessoa que tenha designado para essa tarefa. 

§ 6º A prestação de contas dos candidatos e comitês financeiros deve ser 
feita de acordo com plano de contas simplificado elaborado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral. 

§ 7º Á prestação de contas a Justiça Eleitoral será sempre feita por 
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intermédio do comitê financeiro e assinada pelo presidente do partido. 
§ 8º Nos municípios de até dez mil eleitores, o partido poderá acordar com 

os seus candidatos a adoção de sistema único de prestação de contas. 
§ 9º Os bancos acatarão, obrigatoriamente, o pedido para abertura de conta 

de qualquer partido ou candidato escolhido em convenção, destinada à 
movimentação financeira da campanha, sendo-lhes vedado condicioná-la a 
depósito mínimo. 

Art. 36. A partir da constituição dos comitês financeiros, as pessoas físicas 
e jurídicas poderão fazer doações em dinheiro, ou estimáveis em dinheiro, a 
partido ou a candidato, para as campanhas eleitorais. 

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas: 
1 - no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos 

auferidos no ano anterior à eleição; 
II - no caso em que o candidato utilizar recursos próprios, ao valor máximo 

de gastos estabelecido pelo seu partido ou coligação; 
III - no caso de pessoa jurídica, a um por cento da receita operacional bruta 

do ano anterior à eleição. 
§ 2º Os percentuais de que tratam os incisos I e III do parágrafo anterior 

poderão ser excedidos, desde que as contribuições e doações não sejam 
superiores a setenta mil UFIR e trezentas mil UFIR, respectivamente. 

§ 3º As doações e contribuições serão convertidas em UFIR, pelo valor 
desta no mês em que ocorrerem. 

§ 4º Em qualquer das hipóteses deste artigo, a contribuição de pessoa 
jurídica a todos os candidatos de determinada circunscrição eleitoral não 
poderá exceder de dois por cento da receita de impostos, arrecadados pelo 
Município no ano anterior ao da eleição, acrescida das transferências 
constitucionais. 

§ 5º Toda doação a candidato específico ou a partido deverá ser feita 
mediante recibo, em formulário impresso em série própria para cada partido, 
segundo modelo aprovado pela Justiça Eleitoral. 

Art. 37. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretarnente 
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade 
de qualquer espécie, procedente de: 

I - entidade ou governo estrangeiro; 
II - órgão da administração pública direta, indireta ou fundação instituída em 



70   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.40 n.66 1995 

virtude de lei ou mantida com recursos provenientes do Poder Público, 
ressalvado o Fundo Partidário; 

III - concessionário ou permissionário de serviço público; 
IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, 

recursos provenientes de contribuição compulsória em virtude de disposição 
legal; 

V - entidade declarada de utilidade pública; 
VI - entidade de classe ou sindical; 
VII- pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. 
Art. 38. São considerados gastos eleitorais e, como tais, sujeitos a registro e 

aos limites fixados nesta Lei, os referentes a: 
I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho; 
II- propaganda e publicidade, por qualquer meio de divulgação, destinada a 

conquistar votos; 
III- aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral; 
IV- despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das 

candidaturas; 
V- correspondência e despesas postais; 
VI- instalação e funcionamento de comitês e serviços necessários às 

eleições; 
VII- montagem e operação de carros de som, de propaganda e 

assemelhados; 
VIII- produção de programas de rádio, televisão ou vídeo; 
IX- confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros 

brindes de campanha; 
X- realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; 
XI- aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de 

propaganda eleitoral. 
Art. 39. Qualquer cidadão pode realizar, em apoio a candidato de sua 

preferência, gastos até 200 UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não 
sejam reembolsados. 

Art. 40. Os candidatos detentores de mandato eletivo não poderão utilizar 
serviços gráficos custeados pelas Casas Legislativas para a confecção de 
impressos de propaganda eleitoral, sendo-lhes, também, vedada a utilização 
de materiais e serviços que excedam as prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas das Casas que integram. 
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Art. 41. O candidato apresentará ao comitê financeiro de seu partido, até o 
vigésimo dia posterior à realização das eleições no Município, a prestação de 
contas dos recursos arrecadados e dos aplicados, incluídos os próprios e os 
oriundos do Fundo Partidário, e os transferidos pelos comitês financeiros 
estaduais, quando houver. 

Parágrafo único. As contas do candidato serão incorporadas às contas do 
comitê financeiro, para os fins previstos no artigo seguinte. 

Art. 42. Até o trigésimo dia posterior à realização das eleições no Município, 
os comitês financeiros enviarão à Justiça Eleitoral as prestações de contas 
referentes às campanhas de cada uma das eleições e de cada um dos 
candidatos. 

Art. 43. Acompanharão a prestação de contas: 
I - os extratos das contas bancárias referentes à movimentação, pelos 

comitês e pelos candidatos, dos recursos financeiros utilizados na campanha, 
ou os dados contábeis das doações e dos gastos em dinheiro ou estimáveis 
em dinheiro; 

II - relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos 
números, valores e emitentes; 

III - relação dos doadores, pessoas físicas e jurídicas, com os respectivos 
valores e indicação das formas de doação. 

Parágrafo único. Até cinco anos após o trânsito em julgado da decisão 
sobre suas contas, os candidatos e os partidos conservarão a documentação a 
elas concernente. 

Art. 44. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos 
candidatos, deverá o comitê: 

I - verificar se os valores declarados pelo candidato como tendo sido 
recebidos do comitê conferem com seus próprios registros financeiros e 
contábeis; 

II - resumir as informações contidas nas prestações de contas, de forma a 
apresentar demonstrativo consolidado das campanhas de todos os candidatos; 

III - encaminhar à Justiça Eleitoral o conjunto das prestações de contas dos 
candidatos e do próprio comitê, de forma ordenada e que permita fácil 
compreensão das informações, assim como identificação de documentos e 
transações efetuadas. 

Art. 45. Examinando a prestação de contas, a Justiça Eleitoral, conhecendo-
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as, decidirá sobre a sua regularidade. 
§ 1º A decisão que julgar as contas será publicada, em sessão, até três dias 

antes da diplomação. 
§ 2º Meros erros formais e materiais que venham a ser corrigidos não 

autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou 
partido. 

Art. 46. A Justiça Eleitoral poderá, posteriormente a realização do pleito, 
requisitar, diretamente, às instituições financeiras, os extratos e comprovantes 
de movimentação financeira das contas dos comitês e dos candidatos, 
referentes à campanha, podendo, ainda ordenar diligências necessárias à 
complementação das informações ou saneamento das irregularidades 
encontradas. 

Art. 47. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, 
esta deve ser declarada na prestação de contas e permanecerá depositada na 
repectiva conta bancária até o fim do prazo de impugnação. 

Parágrafo único. Após julgados todos os recursos, as sobras referidas no 
caput sendo entregues ao partido ou coligação, neste caso para divisão entre 
os partidos que a compõem. 

 
DAS PESQUISAS ELEITORAIS 

 
Art. 48. A partir de 2 de abril de 1996, as entidades ou empresas que 

realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos 
candidatos, para serem levadas ao conhecimento público, são obrigadas a 
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação de cada 
pesquisa, as informações a seguir relacionadas: 

I - quem contratou a realização da pesquisa: 
II- valor e origem dos recursos despendidos no trabalho; 
III- a metodologia e o período de realização da pesquisa; 
IV- o plano amostral e ponderação no que se refere a sexo, idade, grau de 

instrução, nfvel econômico e área física de realização do trabalho; 
V- o intervalo de confiança e a margem de erro; 
VI- o nome de quem pagou pela realização do trabalho; 
VII- o sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização 

da coleta de dados e do trabalho de campo; 
VIII- o questionário completo aplicado. 
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§ 1º A juntada de documentos e o registro das informações a que se refere 
este artigo, relativas às eleições nas capitais, devem ser feitos, a cada 
pesquisa, nos Tribunais Regionais Eleitorais, e, nos demais municípios, nos 
juízos eleitorais respectivos. 

§ 2º A Justiça Eleitoral afixará, imediatamente, no local de costume, aviso 
comunicando o registro das informações a que se refere este airtigo, 
colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao 
pleito, que a elas terão livre acesso pelo prazo de trinta dias. 

§ 3º Imediatamente após o registro referido no caput, as empresas ou 
entidades referidas colocarão à disposição dos partidos ou coligações que 
possuam candidatos registrados para as eleições a que se refere a pesquisa, 
na sede do Município onde se situa o õrgão da Justiça Eleitoral perante o qual 
foi registrada, as informações e demais elementos atinentes a cada um dos 
resultados a publicar, em meio magnético ou impresso, a critério do 
interessado. 

§ 4º Os responsáveis pela empresa ou entidade de pesquisa, pelo órgão 
veiculador, partido, coligação ou candidato que divulgarem pesquisa não 
registrada estarão sujeitos à pena cominada no art. 323 do Código Eleitoral e a 
multa de 20.000 UFIR ou de valor igual ao contratado pela realização da 
pesquisa, se este for superior. 

§ 5º (VETADO) 
Art. 49. Os partidos, mediante requerimento à Justiça Eleitoral, que 

determinará imediatamente a realização de diligência, terão acesso ao sistema 
interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados, inclusive à 
identificação dos entrevistadores, das entidades que derem ao conhecimento 
público pesquisas de opinião relativas às eleições, e poderão confrontar e 
conferir os dados publicados, preservando-se a identidade dos respondentes. 

§ 1º A recusa ao cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que 
vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos, tornará 
os responsáveis pela entidade ou empresa de pesquisa sujeitos à pena de 
detenção de seis meses a um ano e multa de 20.000 UFIR ou de valor igual ao 
recebido pela realização da pesquisa, se este for superior. 

§ 2º A comprovação de irregularidade ou dessemelhança entre os dados 
veiculados e aqueles aferidos pela diligência do partido político tornará os 
responsáveis pela entidade ou instituto de pesquisa e os responsáveis pelo 
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órgão divulgador sujeitos às penalidades indicadas no parágrafo anterior, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de veiculação dos dados corretos no mesmo 
espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de 
acordo com o veículo utilizado. 

 
DA PROPAGANDA ELEITORAL 

 
Art. 50. A propaganda eleitoral somente é permitida após escolha do 

candidato pelo partido ou coligação em convenção. 
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na 

semana anterior à escolha pelo partido, de propaganda visando à indicação de 
seu nome. 

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela 
divulgação da propaganda, bem como o beneficiário, a multa de 10.000 a 
20.000 UFIR. 

Art. 51. Nos bens cujo uso dependa de cessão, permissão ou concessão do 
Poder Público, ou que a ele pertençam, bem como nos de uso comum, é 
vedada a pichação e inscrição a tinta e a veiculação de propaganda. 

§ 1º A violação do disposto no caput sujeita os responsáveis às penas do 
art. 334 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, e a multa de 1.000 a 10.000 
UFIR. 

§ 2º Em bens particulares é livre, independendo da obtenção de licença 
municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda 
eleitoral por meio de fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, 
ou murais de qualquer dimensão, desde que haja permissão do detentor de 
sua posse. 

Art. 52. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da 
Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de 
folhetos, volantes e outros impressos, devendo ser editados sob a 
responsabilidade de partido, coligação ou candidato. 

Art. 53. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, 
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. 

§ 1º O candidato ou partido promotor do ato fará a devida comunicação à 
autoridade policial, pelo menos 24 horas antes de sua realização, a fim de que 
esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra qualquer que, 
no mesmo dia, hora e lugar, pretenda celebrar outro ato. 
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§ 2º A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da 
realização do ato, bem como da normalidade possível do funcionamento do 
tráfego e de serviços públicos que possam ser afetados pelo evento. 

§ 3º O direito à propaganda exercido nos termos da legislação eleitoral não 
pode ser cerceado sob alegação do exercício do poder de polícia. 

§ 4º A distância mínima referida no parágrafo único do art. 244 da Lei nº 
4.737, de 15 de julho de 1965, será de duzentos metros. 

§ 5º A realização de comícios será permitida no horário compreendido entre 
as oito e as vinte e quatro horas. 

Art. 54. Será permitida a divulgação paga, na imprensa escrita, de 
propaganda eleitoral, no espaço máximo por edição, para cada candidato, 
partido ou coligação, de um oitavo de página de jornal padrão, e de um quarto 
de página de revista ou tablóide. 

Parágrafo único. A violação do disposto neste artigo sujeita os responsáveis 
pelos veículos de divulgação, bem como os partidos, coligações ou candidatos 
beneficiados, a multa de 1.000 a 10.000 UFIR. 

Art. 55. A propaganda através de quadros ou painéis  de  publicidade  ou  
outdoors somente será permitida após a realização do sorteio de que trata este 
artigo, aplicando-se ao infrator multa de 1.000 a 10.000 UFIR. 

§ 1º As empresas de publicidade deverão relacionar os pontos disponíveis 
para a veiculação de propaganda eleitoral, em quantidade não inferior à 
metade do total dos espaços existentes no território municipal. 

§ 2º Os locais a que se refere o parágrafo anterior deverão ser divididos em 
grupos equitativos de pontos com maior e menor impacto visual, tantos 
quantos forem os partidos e coligações concorrentes, para serem sorteados e 
utilizados durante a propaganda eleitoral. 

§ 3º A relação dos locais, com a indicação dos grupos, deverá ser entregue, 
pelas empresas de publicidade, aos Juízes Eleitorais, nos municípios, e ao 
Tribunal Regional Eleitoral, nas capitais, até 5 de julho de 1996. 

§ 4º O sorteio será realizado em quinze dias após o recebimento da 
relação, para o que a Justiça Eleitoral fará publicar, até 10 de julho de 1996, a 
relação de partidos e coligações que requereram registro de candidatos às 
eleições. 

§ 5º Para efeito do sorteio a coligação é equiparada a um partido, qualquer 
que seja o número de partidos que a integram. 
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§ 6º Após a realização do sorteio, os partidos e coligações deverão 
comunicar, por escrito, às empresas, os períodos e a quantidade de quadros 
ou painéis que utilizarão, dos grupos a que se refere o § 2º. Os que não forem 
utilizados deverão ser redistribuídos entre os demais concorrentes 
interessados, fazendo-se novo sorteio, se necessário, a cada renovação de 
painéis. 

§ 7º Os partidos distribuirão, entre seus candidatos, os espaços que lhes 
couberem. 

Art. 56. A propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, é restrita ao horário 
gratuito definido nesta Lei, vedada a veiculação de propaganda paga. 

§ 1º Durante os sessenta dias que antecederem a antevéspera do pleito, as 
emissoras de rádio reservarão, para divulgar, em rede, a propaganda eleitoral 
gratuita, diariamente, exceto aos domingos, trinta minutos de sua 
programação, das sete horas às sete horas e trinta minutos; outros trinta 
minutos, das doze horas às doze horas e trinta minutos; e outros trinta minutos, 
das dezessete horas às dezessete horas e trinta minutos. 

§ 2º No caso de pleito em que concorrerem apenas dois candidatos, a 
propaganda no rádio será de vinte minutos, das sete horas às sete horas e 
vinte minutos; de vinte minutos, das doze horas às doze horas e vinte minutos; 
e de outros vinte minutos, das dezessete horas às dezessete horas e vinte 
minutos. 

§ 3º Durante os sessenta dias que antecederem a antevéspera do pleito, as 
emissoras de televisão reservarão, para divulgar, em rede, a propaganda 
eleitoral gratuita, diariamente, exceto aos domingos, trinta minutos de sua 
programação, entre as treze horas e treze horas e trinta minutos; e outros trinta 
minutos, entre as vinte horas e trinta minutos e as vinte e uma horas. 

§ 4º No mesmo período, as emissoras de televisão reservarão, ainda, trinta 
minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, a serem utilizados em 
inserções de trinta ou sessenta segundos, assinadas obrigatoriamente pelo 
partido ou coligação, e distribuídas proporcionalmente ao longo da 
programação veiculada entre as oito e as vinte e quatro horas, inclusive aos 
sábados e domingos, obedecido o seguinte: 

I - destinação exclusiva para a campanha dos candidatos a Prefeito e a 
Vice-Prefeito e de sua legenda partidária ou das que componham sua 
coligação, quando for o caso; 

II - a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as oito e as 
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doze horas, as doze e as dezoito horas, as dezoito e as vinte e uma horas, e 
as vinte e uma e as vinte e quatro horas; 

III - nenhum candidato, partido ou coligação terá direito a mais de dez 
inserções por dia; 

IV - em cada intervalo da programação normal, haverá apenas uma 
inserção de propaganda eleitoral; 

V - se, da combinação dos incisos III e IV, resultar tempo inferior a trinta 
minutos, será este reservado para os fins do disposto neste parágrafo. 

§ 5º A partir do dia 8 de julho de 1996, a Justiça Eleitoral convocará os 
candidatos que requereram inscrição e a representação das emissoras de 
televisão para elaborarem o plano de mídia previsto no § 4º, com base no 
tempo devido a cada um deles, garantida a participação proporcional nos 
horários de maior e menor audiência, e também para compatibilizar os 
interesses manifestados pelos partidos nos termos do art. 58. 

§ 6º Da negociação referida no parágrafo anterior, resultará termo de 
acordo entre as emissoras e os candidatos, que servirá para todos os fins de 
garantia de direito. 

§ 7º Havendo segundo turno, o tempo destinado ao horário gratuito previsto 
neste artigo ficará reduzido à metade e será dividido igualmente entre os 
candidatos, nos quinze dias anteriores à antevéspera da eleição, inclusive aos 
domingos. 

§ 8º As emissoras e os partidos ou coligações acordarão, em cada caso, 
sobre a sistemática da entrega das gravações em meios magnéticos, 
obedecida a antecedência mínima de três horas do horário previsto para o 
início da transmissão, no caso dos horários de trinta minutos, e de doze horas, 
no caso das mensagens de trinta ou sessenta segundos, sempre no local da 
geração dos programas e mensagens. 

§ 9º Veicular inserções em quantidade diferente daquelas a que os partidos 
e candidatos tenham direito, bem como transgredir o que estabelece o art. 60, 
sujeita a emissora às sanções previstas nos §§ 1º e 2º do art. 64. 

§ 10. Às segundas, quartas e sextas-feiras o horário definido nos §§ 1º a 3º 
será destinado à divulgação das propostas partidárias ou de candidatos às 
Câmaras de Vereadores; às terças, quintas e sábados, aos candidatos a 
Prefeito e a Vice-Prefeito. 

§ 11. É facultado aos partidos e coligações utilizar, no todo ou em parte, o 
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horário das segundas, quartas e sextas-feiras para a propaganda dos 
candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito. 

Art. 57. A Justiça Eleitoral distribuirá cada um dos períodos referidos no 
artigo anterior entre os partidos e coligações que tenham candidatos 
registrados, conforme se tratar de eleição majoritária ou proporcional, 
observado o seguinte: 

I - um quinto do tempo, igualitariamente entre os partidos e coligações; 
II - quatro quintos do tempo, entre os partidos e coligações, 

proporcionalmente ao número de seus representantes na Câmara dos 
Deputados; 

III - quando concorrerem apenas dois candidatos à eleição para Prefeito e 
Vice-Prefeito, o tempo será dividido igualmente entre eles. 

§ 1º Aos partidos cujo tempo devido em qualquer distribuição for inferior a 
um minuto diário, será assegurado o direito de acumulá-lo para utilização em 
tempo equivalente. 

§ 2º Deixando o candidato a Prefeito de concorrer, por qualquer motivo, em 
qualquer etapa do pleito, far-se-á nova distribuição do tempo entre os 
candidatos remanescentes. 

Art. 58. Não havendo emissora de televisão no Município, os órgãos 
regionais de direção da maioria dos partidos participantes do pleito poderão 
requerer à Justiça Eleitoral que reserve, dentre as geradoras de imagens que o 
alcancem, aquela que deixará de formar rede para transmitir o programa 
gratuito dos candidatos do Município. 

§ 1º A Justiça Eleitoral, recebendo os pedidos, designará a emissora de 
maior audiência, dentre as geradoras, para transmitir o programa dos 
candidatos do Município-sede, e as demais, na ordem do eleitorado de cada 
município por elas alcançado, até o limite das disponíveis. 

§ 2º Nesse caso, na abertura do programa eleitoral, cada uma das 
emissoras informará quais os municípios cujos programas serão transmitidos e 
quais as emissoras que os transmitirão. 

§ 3º O órgão de direção municipal de partido de município contemplado com 
a geração do programa de seus candidatos poderá ceder parte do tempo de 
que dispuser a candidatos do mesmo partido, de outros municípios. 

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se às emissoras de rádio, nas mesmas 
condições. 

Art. 59. A emissora que deixar de cumprir as disposições desta Lei sobre 
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propaganda terá a transmissão de sua programação normal suspensa por vinte 
e quatro horas, por determinação da Justiça Eleitoral, à vista de reclamação de 
partido ou candidato, dobrando-se o período a cada reincidência, sendo 
obrigada a transmitir a cada quinze minutos mensagem informando que se 
encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral. 

Art. 60. Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto serão admitidos 
cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia aos programas 
eleitorais. 

Art. 61. Dos programas de rádio e de televisão destinados à propaganda 
eleitoral gratuita de cada partido, poderá participar, em apoio aos candidatos 
deste, qualquer cidadão não filiado a outra agremiação partidária, sendo 
vedadas a participação de qualquer pessoa mediante remuneração e a 
veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, 
ainda que de forma dissimulada. 

Parágrafo único. No segundo turno da eleição para Prefeito e Vice-Prefeito, 
será permitida, nos programas de que trata este artigo, a participação de 
filiados a outros partidos, desde que formalizado o apoio destes aos 
candidatos. 

Art. 62. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita 
no horário definido neste artigo, é facultada a transmissão, por emissora de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, de debates entre candidatos a 
eleição majoritária e proporcional, assegurada a participação de todos os 
partidos e coligações participantes do pleito, e observado o seguinte: 

I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates pode ser feita: 
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo 

eletivo; 
b) em grupos, como parte de programação previamente estabelecida e 

divulgada pela emissora, devendo a escolha do dia e da ordem de fala ser feita 
mediante sorteio, salvo se for celebrado acordo diverso entre os partidos 
interessados; 

II - nas eleições proporcionais, os debates serão organizados de modo a 
assegurar a presença de pelo menos, três partidos concorrentes ao pleito, 
salvo quando este for disputado por dois partidos. 

Art. 63. Os dispositivos desta Lei aplicam-se, igualmente, às emissoras de 
televisão que operam em VHF e UHF. 
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Art. 64. A partir de 1º de julho de 1996, é vedado às emissoras, em sua 
programação normal e noticiário: 

I - transmitir, ainda que em forma de entrevista jornalística, imagens de 
realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza 
eleitoral, em que seja possível a identificação do entrevistado, ou manipulação 
de dados; 

II - utilizar trucagem, montagem ou outro recurso de video ou áudio, ou 
produzir ou veicular programa que possa degradar ou ridicularizar candidato, 
partido ou coligação; 

III- veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a 
candidato, partido ou coligação, ou seus órgãos ou representantes; 

IV- dar tratamento privilegiado a candidatos, partidos ou coligações; 
V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro 

programa que faça alusão ou crítica que prejudique candidato, partido político 
ou coligação, mesmo que de forma dissimulada. 

§ 1º A não observância do disposto neste artigo sujeitará o responsável 
pela empresa às penalidades previstas no art. 323 do Código Eleitoral e a 
multa de 10.000 a 20.000 UFIR, além da suspensão das transmissões da 
emissora, conforme o disposto no art. 59. 

§ 2º A reincidência implica a duplicação da penalidade. 
§ 3º Incorre nas sanções deste artigo a emissora que, nos sessenta dias 

que antecederem a realização do pleito, transmitir programa apresentado ou 
comentado por candidato ou divulgar nome de programa, ainda quando 
preexistente, se coincidente com variação nominal adotada por candidato. 

Art. 65. As reclamações ou representações contra o não cumprimento das 
disposições legais relativas à propaganda eleitoral deverão ser dirigidas ao 
Juiz Eleitoral. 

§ 1º Quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o 
Tribunal Regional designará o Juiz que deverá apreciar as reclamações ou 
representações relativas à propaganda. 

§ 2º Recebida a reclamação ou representação, o Juiz notificará 
imediatamente o reclamado para, querendo, apresentar defesa em 24 horas, 
devendo, após transcorrido este prazo, apresentada ou não a defesa, decidir e 
publicar a decisão no prazo de 24 horas. 

§ 3º Sendo a ofensa praticada por candidato, a notificação poderá ser feita 
ao partido ou coligação a que pertença. 
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§ 4º Da decisão proferida cabe recurso, no prazo de 24 horas, 
assegurando-se ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo. 

§ 5º Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de 24 horas. 
§ 6º Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser 

dirigido ao órgão superior, juntando-se cópias autênticas onde se comprove o 
descumprimento dos prazos, devendo o julgamento ocorrer de acordo com o 
rito aqui definido. 

Art. 66. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o 
direito de resposta a candidato, partido ou coligação, atingidos, ainda que de 
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa difamatória 
injuriosa ou sabidamente inverídica difundidos por qualquer veículo de 
comunicação social. 

§ 1º Sendo a ofensa veiculada pela imprensa escrita, observar-se-á o 
seguinte: 

I - o ofendido, ou seu representante legal, poderá requerer o exercício do 
direito de resposta ao Juiz Eleitoral, instruindo o pedido com um exemplar da 
publicação e o texto para resposta; 

II - a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para defender-se 
em 48 horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de três dias 
da data da formulação do pedido; 

III - deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, 
espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de destaque 
usados na ofensa, em até 48 horas após a decisão, ou, por solicitação do 
ofendido, no mesmo dia da semana em que foi divulgada a ofensa, ainda que 
fora desse prazo, ou, tendo sido a ofensa publicada em veículo com 
periodicidade de circulação maior que 48 horas, na primeira vez em que 
circular; 

IV - o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, bem 
como a regular distribuição dos exemplares, quantidade impressa, raio de 
abrangência na distribuição e publicidade realizada. 

§ 2º No caso de ofensa veiculada na programação normal das emissoras de 
rádio ou de televisão, deferida a resposta, o ofendido utilizará, para sua defesa, 
tempo igual ao usado pelo ofensor, nunca inferior a um minuto, obedecido o 
seguinte: 

I - o ofendido, ou seu representante legal, poderá formular o pedido ao Juiz 
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competente, devendo a decisão ser prolatada improrrogavelmente em setenta 
e duas horas; 

II - para os efeitos deste parágrafo, a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, 
deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o 
programa, para que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do art. 347 
da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, cópia da fita da transmissão, que será 
devolvida após a decisão; 

III - deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a 
decisão; 

IV - o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou 
informado por cópia protocolada que receber de reclamante, preservará a 
gravação até a decisão final do processo. 

§ 3º Tratando-se de ofensa veiculada no horário eleitoral gratuito, será 
obedecido o seguinte: 

1 - o ofendido, ou seu representante legal, poderá formular pedido para o 
exercício do direito de resposta ao juízo competente, dentro de 24 horas do 
término da transmissão; 

II - em prazo não superior a 24 horas, será notificado o ofensor para que 
exerça seu direito de defesa, também em 24 horas, após o que, no mesmo 
prazo, deverá ser proferida a decisão; 

III - o tempo da resposta, também não inferior a um minuto, será deduzido 
do tempo reservado ao partido ou coligação em cujo horário foi cometida a 
ofensa. 

§ 4º A resposta garantida por este artigo reportar-se-á, exclusivamente, ao 
ato ofensivo. 

§ 5º Se o tempo reservado ao partido ou coligação a que pertencer o 
ofensor for inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes 
quantas sejam necessárias para a sua complementação. 

§ 6º Deferido o pedido para resposta no programa eleitoral gratuito, a 
emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser, 
imediatamente, notificados da decisão, com indicação do horário para 
veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido 
ou coligação. 

§ 7º O meio magnético contendo a resposta deverá ser entregue, pelo 
ofendido, à emissora geradora, até trinta e seis horas após a ciência da 
decisão, devendo ser transmitida a resposta no programa subseqüente do 
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partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa. 
§ 8º Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação 

dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será 
divulgada na forma que a Justiça Eleitoral definir, em termos previamente 
aprovados, de modo a não ensejar tréplica, mesmo sendo nas 48 horas 
anteriores ao pleito. 

§ 9º Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recurso às 
instâncias superiores, em 48 horas da data de sua publicação, assegurado ao 
recorrido oferecer contra-razões em igual prazo. 

§ 10. Os tribunais devem proferir suas decisões no prazo máximo de 24 
horas, observando-se o disposto no inciso 1 do § 3º e nos §§ 6º e 7º para a 
restituição do tempo em caso de provimento do recurso. 

§ 11. Sem prejuízo do crime tipificado no art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de 
julho de 1965, o não cumprimento integral ou em parte da decisão que 
conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa de 5.000 a 
15.000 UFIR, duplicado em caso de reincidência. 

§ 12. Aplica-se aos casos previstos neste artigo o disposto no § 6º do art. 
65. 

 
DOS CRIMES ELEITORAIS 

 
Art. 67. Constitui crime eleitoral: 
1 - doar, direta ou indiretamente, a partido, coligação ou candidato, recurso 

de valor superior ao definido no art. 36, para aplicação em campanha eleitoral; 
Pena: detenção de um a três meses e multa de 4.000 UFlR a 12.000 UFIR 

ou de valor igual ao do excesso verificado, caso seja superior ao máximo aqui 
previsto; 

II- receber, direta ou indiretamente, recurso de valor superior ao definido 
pelo art. 36, para aplicação em campanha eleitoral: 

Pena: a mesma do inciso I; 
III - gastar recursos acima do valor estabelecido pelo partido ou coligação 

para aplicação em campanha eleitoral; 
Pena: a mesma do inciso I; 
IV - divulgar fato que sabe inverídico ou pesquisa manipulada com 

infringência do art. 48, distorcer ou manipular informações relativas a partido, 
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coligação, candidato ou sobre a opinião pública, com objetivo de influir na 
vontade do eleitor; 

Pena - detenção de dois meses a um ano ou pagamento de multa de 4.000 
UFIR a 12.000 UFIR, agravada, se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou 
televisão; 

V- deixar o juiz de declarar-se impedido nos termos do § 3º do art. 14 da Lei 
nº 4737, de 15 de julho de 1965: 

Pena - detenção de até um ano e multa; 
VI- reter título eleitoral ou comprovante de alistamento eleitoral contra a 

vontade do eleitor ou alistando; 
Pena - detenção de dois a seis meses ou multa; 
VII - obter ou tentar obter, indevidamente, acesso a sistema de tratamento 

automático de dados utilizado pelo serviço eleitoral, a fim de alterar a apuração 
ou contagem de votos; 

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa; 
VIII - tentar desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de 

computador, capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir 
dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do 
esperado em sistema de tratamento automático de dados utilizado pelo serviço 
eleitoral; 

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa; 
IX - distribuir, no dia da eleição, qualquer espécie de propaganda política, 

inclusive volantes e outros impressos, ou fazer funcionar postos de distribuição 
ou de entrega de material de propaganda; 

Pena - multa; 
X - exercer, no dia da eleição, qualquer forma de aliciamento ou coação 

tendente a influir na vontade do eleitor; 
Pena - detenção de 1 a 3 meses; 
XI - causar ou tentar causar dano físico ao equipamento utilizado na 

votação eletrônica ou ás suas partes: 
Pena - reclusão de dois a seis anos e multa. 
§ 1º Consideram-se recursos para os fins dos incisos I a III: 
I - quantia em dinheiro, seja em moeda nacional ou estrangeira; 
II - título representativo de valor mobiliário; 
III - qualquer mercadoria que tenha valor econômico; 
IV - a prestação, gratuita ou por preço significativamente inferior ao do 
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mercado, de qualquer serviço, ressalvada a oferta de mão-de-obra por pessoa 
física; 

V - a utilização de qualquer equipamento ou material; 
VI - a difusão de propaganda, por qualquer meio de comunicação, ou o 

pagameto das despesas necessárias a sua produção ou veiculação; 
VII - a cessão de imóvel, temporária ou definitiva; 
VIII - o pagamento de salário ou qualquer outra forma de remuneração a 

empregado ou prestador de serviço a partido ou a candidato; 
IX - o pagamento, a terceiros, de quaisquer despesas relativas às hipóteses 

previstas neste artigo. 
§ 2º As penas indicadas nos incisos II e III do caput serão aplicadas aos 

dirigentes partidários ou membros de comitês de partidos ou coligações, se 
responsáveis pelo ato delituoso. 

§ 3º O candidato, se responsável pelo crime, está sujeito às penas 
indicadas neste artigo e à cassação do registro de sua candidatura. 

§ 4º Aplicam-se as penas previstas no inciso 1 ao presidente, gerente, 
diretor, administrador ou equivalente responsável por pessoa jurídica da qual 
se originem recursos não autorizados por esta Lei, destinados a partidos, 
coligações ou candidato. 

Art. 68. À pessoa jurídica que contribuir de forma ilícita com recursos para 
campanha eleitoral, será aplicada multa de 10.000 a 20.000 UFIR ou de valor 
igual ao doado, se superior ao máximo previsto. 

Parágrafo único. O valor da multa pode ser aumentado em até dez vezes, 
se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é 
ineficaz a cominada nesta Lei. 

Art. 69. O descumprimento das regras relativas ao financiamento de 
campanha caracteriza abuso do poder econômico. 

Art. 70. A pessoa jurídica que infringir o disposto nesta Lei ficará impedida 
de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público 
pelo período de cinco anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em processo 
em que seja assegurada ampla defesa. 

Art. 71. Salvo disposição em contrário, no caso de reincidência, as penas 
pecuniárias previstas nesta Lei serão aplicadas em dobro. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 72. A representação de cada partido na Câmara dos Deputados, para 

os efeitos desta Lei, será a existente em 15 de dezembro de 1995. 
Parágrafo Único. Para o Partido que resultar de fusão ou incorporação 

ocorrida após a data mencionada no caput o número de representantes 
corresponderá ao somatório dos representantes que os partidos originários 
possuíam naquela data. 

Art. 73. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será 
recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. 

§ 1º No ano de 1996 não será permitida a transferência de eleitores de um 
município para outro do mesmo Estado nem entre municípios limítrofes 
pertencentes a estados diferentes. 

§ 2º A transferência do domicílio eleitoral de Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereador para outro município só pode ser deferida no curso de seu mandato 
se houver a renúncia até um ano antes do pleito que deva realizar-se para 
eleger os seus sucessores. 

Art. 74. A devolução das fichas de filiação partidária para a organização da 
primeira relação de filiados, a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.096. de 19 de 
setembro de 1995, poderá ser requerida ao Juiz Eleitoral por órgão de direção 
partidária constituído em forma permanente ou provisória no Muinicípio ou na 
respectiva unidade da Federação. 

Parágrafo único. A relação de filiados a que se refere este artigo será 
enviada aos Juízes Eleitorais na quarta semana de dezembro de 1995. 

Art. 75. Na votação, quando admitido penetrar no recinto da Mesa, o eleitor 
apresentará seu título, acompanhado de documento público em que conste 
sua fotografia, os quais poderão ser examinados por fiscal ou delegado de 
partido, entregando, no mesmo ato, a senha. 

Art. 76. O Tribunal Regional Eleitoral deferirá de plano o pedido de 
correição nas Zonas Eleitorais, se solicitado até 5 de abril de 1996 e atendidas 
as seguintes condições: 

I - quando instruído de prova da qual se verifique que a média das 
transferências ocorridas no ano em curso seja dez por cento superior à média 
do ano anterior: 

II - se a população entre dez e quinze anos do território abrangido pela 
Zona Eleitoral para a qual se requer a correição, somada à de idade superior a 
setenta anos, for inferior a cinqüenta por cento do eleitorado: 
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III - se o pedido for subscrito pela maioria dos partidos com órgãos de 
direção na circunscrição para a qual se requer a correição. 

Art. 77. (VETADO) 
Art. 78. Aos crimes previstos nesta Lei, aplica-se o disposto nos arts. 287 e 

355 a 364 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. 
Art. 79. Salvo disposições específicas em contrário, mencionadas nesta Lei, 

as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento devem 
ser dirigidas aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas capitais, e aos juízes 
eleitorais, nos demais municípios. 

Art. 80. O Tribunal Superior Eleitoral, por meio de instrução, reduzirá os 
prazos previstos nesta Lei para o exercício do direito de resposta na imprensa, 
no rádio e na televisão, a fim de garantir sua eficácia nos cinco dias que 
antecedem o pleito. 

Art. 81. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até 
cinco dias depois da realização do segundo turno das eleições, terão 
prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de todas as 
Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado 
de segurança, sendo defeso deixar de cumprir qualquer prazo previsto nesta 
Lei em razão do exercício das funções regulares. 

§ 1º O descumprimento do disposto neste artigo importa em crime de 
responsabilidade e anotação funcional para efeito de promoção na carreira. 

§ 2º Para a apuração dos delitos eleitorais, auxiliarão a Justiça Eleitoral, 
além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e municipal, 
bem como os tribunais e órgãos de contas, tendo os feitos eleitorais prioridade 
sobre os demais. 

Art. 82. Fica proibido aos Estados e a União, bem como as suas entidades 
vinculadas, procederem a transferências voluntárias de recursos aos 
municípios após o dia 30 de junho de 1996, e até a realização das eleições, 
ressalvados os destinados a cumprir acordo celebrado anteriormente para 
execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e 
dos destinados a atender situações de emergência e calamidades públicas. 

§ 1º A Justiça Eleitoral, mediante representação de candidato, partido ou 
coligação, determinará a sustação das transferências e a paralisação da obra 
ou serviço correspondente. 

§ 2º A infração do disposto neste artigo caracteriza malversação de 
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recursos públicos e sujeita os responsáveis às penas da lei. 
Art. 83. O Tribunal Superior Eleitoral, ao fixar a regulamentação desta Lei, 

procederá à atualização dos valores das multas, bem como publicará o código 
orçamentário para o recolhimento dos respectivos valores ao Fundo Partidário, 
através do Documento de Arrecadação correspondente. 

Art. 84. No segundo semestre do ano de 1996 não será veiculada a 
propaganda partidária gratuita prevista em lei. 

Art. 85. No período compreendido entre 6 de agosto e 3 de outubro de 
1996, a Justiça Eleitoral, na forma de instruções do Tribunal Superior Eleitoral, 
requisitará das concessionárias de rádio e televisão, para a divulgação de seus 
comunicados e boletins e instruções ao eleitorado, até três minuitos diários, 
que poderão ser somados e usados em dias espaçados. 

Art. 86. Até o dia 5 de maio de 1996, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá 
todas as instruções que julgar necessárias à execução desta Lei, ouvidos 
previamente, em audiência pública, os delegados dos partidos participantes do 
pleito. 

Parágrafo único. É da competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral 
a expedição das instruções de que trata este artigo. 

Art. 87. Não se aplicará a multa prevista no art. 80 da Lei nº 4.737, de 15 de 
julho de 1965, a quem se inscrever até a data do encerramento do prazo de 
alistamento previsto no art. 73 desta Lei. 

Art. 88. Poderá o partido ou coligação representar ao Tribunal Regional 
Eleitoral contra o Juiz Eleitoral que descumprir ou der causa ao 
descumprimento das disposições desta Lei, inclusive quanto aos prazos 
processuais; neste caso, ouvido o representado em 24 horas, o Tribunal 
ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o 
Juiz em desobediência. 

Art. 89. E vedada, aos candidatos, partidos políticos e coligações, a 
utilização, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, 
associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa 
pública ou sociedade de economia mista. 

Art. 90. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 91. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasilia, 29 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da 

República. 
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 
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PROVIMENTO Nº 004/95 
 

A Desembargadora IZABEL VIDAL DE NEGREIROS LEÃO, Corregedora 
Geral da Justiça do Estado do Pará no uso de suas atribuições: legais, e 

 
CONSIDERANDO a solicitação formulada pela Diretoria do Fórum desta 

Comarca da Capital, objetivando a edição de ato que 
regulamente as regras alusivas ao preparo de recursos 
no âmbito do Processo Civil em nosso Estado; 

CONSIDERANDO as modificações constantes na Lei Nº 8.950, de 13-12-94 
no tocante ao preparo dos diversos tipos recursais 

 
RESOLVE: 
Art. 1º - Que os recursos interpostos para o Egrégio Tribunal de Justiça, 

devem no prazo Iegal, serem apresentados no Protocolo, o qual, após os 
procedimentos de praxe, procederá a remessa dos mesmos ao Contador do 
Juízo para ser efetuado o cálculo referente ao preparo, com a consequente 
expedição da Guia de recolhimento própria que, nos prazos estabelecidos na 
legislação processual, devem ser recolhidos em Conta própria junto ao Banco 
credenciado. 

Art. 2º - As Custas devidas nos recursos, referentes aos Cartórios não 
Estatizados, incluído o Contador do Juízo, serão pagas diretamente ao 
Escrivão, enquanto que, as taxas e emolumentos serão recolhidos em Conta já 
existente, junto ao BANPARÁ (Banco do Estado do Pará), para tal fim. 

Art. 3º - As Custas devidas nos recursos, referentes aos Cartórios 
Estatizados, serão recolhidas, diretamente em favor do Fundo do 
Reaparelhamento do Judiciário, na Conta referida no artigo anterior. 

Art. 4º - Nos recursos interpostos para o Supremo Tribunal Federal e 
Superior Tribunal de Justiça, devem, no prazo legal, serem apresentados no 
Protocolo Geral que, após o procedimento de praxe, procederá a remessa dos 
mesmos aos Escrivães e Secretário do T.J.E., para ser efetuado o cálculo 
referente ao preparo do recurso, incluisive porte de retorno, sob pena de 
deserção (Art. 511 do C.P.C.), observada a admissibilidade ou não do recurso. 

Parágrafo Único - Feito o cálculo, será expedida Guia de recolhimento 
própria que, no prazo legal, devem ser recolhidas em Conta própria junto ao 
Banco credenciado. 
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Art. 5º - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
Belém, 27 de setembro de 1995. 
 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão 
Corregedora Geral da Justiça do Estado do Pará 
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RESOLUÇÃO Nº 0026/95 - GP 
 

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, por deliberação unânime de seus membros. 

 
CONSIDERANDO a elevação do número de Desembargadores para vinte e 

sete (27); 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 93, inciso XI, da Constituição 

Federal; 
 

R E S O L V E : 
 

Artigo 1º- Os artigos 3º; 
4º; 
6º, "caput"; 
14, "caput"; 
17, "caput" e § 2º; 
18, "caput" e incisos I e II; 
19, "caput" e § 3º; 
22; 
28, § 2º; 
33, § único; 
34, "caput" e §§ 1º e 2º; 
47, "caput" e incisos I, II,III,IV,V,VI   e VII; e § único; 
48; 
49; 
50, "caput" e incisos I, II, IX, alínea  "a"; X, alínea "b"; e 

§ único;  
51, incisos I, alíneas "b" e "c"; III;  VI; alínea "b"; XXI; e 

XXV; 
53, incisos III; IV; alínea "b"; V,    alínea "a"; e VIII, 

alínea "d"; 
60, "caput" e § 1º; 
62, "caput"e § 1º; 
66; 
68; 
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74, "caput" e §§ 2º e 4º; 
75, "caput" e §§ 1º e 3º; 
76, incisos II e III; e § único; 
79, "caput"e §§ 1º e 4º; 
81, §§ 2º, 3º e 5º; 
82; 
83, § único; 
85, "caput" e §§ 2º e 3º; 
86, "caput"; 
87, § único; 
88; 
90, "caput" e § 1º; 
91, §§ 1º, 5º e 8º; 
96, inciso III; 
99; 
107; 
115, inciso V; 
118, § 1º; 
119, "caput"; 
145; 
149; 
150, "caput"; 
151; 
153, "caput" e § 1º; 
154; 
156, "caput" e § 3º; 
157, "caput"; 
158, § 3º; 
160; 
161, inciso II; 
163; 
164, § 2º; 
172; 
174, § 3º; 
176  e 
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252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 
Estado, passam a vigorar com a seguinte redação, sendo suprimidos o inciso 
III, do artigo 18; o § 4º, do artigo 21; e as alíneas "e" e "f", do inciso X, do artigo 
50: 

"Artigo 3º- O Tribunal de Justiça, órgão supremo do Poder Judiciário do 
Estado, tendo por sede a cidade de Belém e jurisdição em todo o Estado do 
Pará, é composto de vinte e sete (27) Desembargadores e dos seguintes 
órgãos de julgamento: 

I- Tribunal Pleno; 
II- Órgão Especial; 
III- Conselho da Magistratura; 
IV- Câmara de Férias; 
V- Câmaras Cíveis Reunidas; 
VI- Câmaras Criminais Reunidas; 
VII- Câmaras Cíveis Isoladas; 
VIII- Câmaras Criminais Isoladas. 
Artigo 4º - Dependerá de proposta do Tribunal Pleno o aumento do número 

de Desembargadores, o que, somente, será possível quando ocorrerem os 
pressupostos constitucionais. 

Artigo 6º - Tratando-se de vaga a ser preenchida por membro do Ministério 
Público ou da Ordem dos Advogados do Brasil, o Tribunal Pleno formará a lista 
tríplice, mediante a escolha através de escrutínio secreto, dos indicados em 
lista sextupla, pelos órgãos de representação das respectivas classes, 
procedendo-se na forma do disposto no parágrafo único do artigo 156, da 
Constituição Estadual. 

Artigo 14 - A eleição de Desembargador e de Juiz de Direito, para integrar o 
Tribunal Eleitoral, é feita em sessão do Tribunal Pleno, convocada depois da 
comunicação de vaga, pela Presidência daquele Tribunal. 

Artigo 17 - Os trabalhos do Tribunal de Justiça serão instalados, em sessão 
solene do Tribunal Pleno, com a presença de todos os seus membros, no 
primeiro dia útil do mês de fevereiro, salvo motivo de força maior. 

...................................................................................................................... 
§ 2º - O relatório das ocorrências do ano anterior será lido na primeira 

sessão ordinária do Órgão Especial. 
Artigo 18 - O Tribunal Pleno e o Órgão Especial funcionarão: 
I-O Tribunal Pleno, com a maioria absoluta de seus membros; 
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II-O Órgão Especial funcionará com dois Terços (2/3) de seus membros, ou 
com a maioria absoluta, conforme o caso, sendo substituídos os 
Desembargadores, impedidos ou licenciados, por aqueles que não integrarem 
o Órgão Especial, respeitado o princípio da antiguidade e a proporcionalidade 
constitucional. 

Artigo 19 - O Órgão Especial e o Conselho da Magistratura realizarão duas 
sessões ordinárias por mês: nas primeiras quartas-feiras,o, Órgão Especial, 
apreciará apenas questões administrativas e nas terceiras apenas os 
julgamentos não administrativos; o Conselho da Magistratura funcionará nas 
segundas e quartas quartas-feiras. 

..................................................................................................................... 
§ 3º - O Tribunal Pleno somente funcionará quando for convocado e no 

mesmo dia das sessões do Órgão Especial e antes deste. 
Artigo 22 - O Tribunal Pleno, o Órgão Especial e o Conselho da 

Magistratura serão presididos pelo Presidente do Tribunal: as Câmaras 
Reunidas pelo Vice-Presidente: e as Câmaras Isoladas por um dos seus 
membros, na forma prevista no artigo 24 deste Regimento. 

Artigo 28 - ................................................................................................... 
§ 2º - O Vice-Presidente integrará o Plenário, o Órgão Especial e o 

Conselho da Magistratura, bem como as Câmaras Reunidas, estas na 
qualidade de Presidente. 

Artigo 33 - .................................................................................................... 
§ Único - Quando não houver prazo especialmente assinado, as Comissões 

deverão emitir pareceres em quinze (15) dias, deles enviando cópia aos 
integrantes do Órgão Especial. 

Artigo 34 - A Comissão de Concurso para provimento de cargos de Juiz 
Substituto, será presidida pelo Vice-Presidente, como membro nato, e 
composta de mais três (03) Desembargadores, além do representante da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Pará. Os Desembargadores serão 
escolhidos pelo Órgão Especial. 

§ 1º - Competirá, à Comissão de Concurso, formular o projeto de 
Regulamento, que será discutido e votado pelo Órgão Especial. 

§ 2º - A todo tempo, poderá aquela Comissão, ou qualquer Desembargador, 
propor alterações ao regulamento, que serão submetidas à apreciação do 
Órgão Especial. 
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Artigo 47 - O Tribunal Pleno, funcionando em sessão plenária, é constituído 
pela totalidade dos Desembargadores, sendo presidido pelo Presidente do 
Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente ou 
pelo Desembargador mais antigo, competindo-lhe: 

I - A abertura, em sessão solene, do Ano Judiciário; 
II - Eleger o Presidente; o Vice-Presidente; o Corregedor Geral; e os 

membros do Conselho da Magistratura; 
III - Propor, à Assembléia Legislativa, a alteração do número de 

Desembargadores, nas condições expostas em o artigo 4º, deste Regimento; 
IV - Eleger Desembargadores e Juízes de Direito para compor o quadro de 

Juízes do Tribunal Eleitoral, bem como organizar a lista de Advogados, que 
deverá ser enviada, ao Presidente da República, para o mesmo fim; 

V - Proceder à escolha de Juízes de Direito que deverão ter acesso ao 
Tribunal de Justiça, pelos critérios de antiguidade e merecimento; 

VI - Indicar, ao Governador do Estado, através de listas tríplices, os 
Advogados ou Membros do Ministério Público que devam ocupar, no Tribunal 
de Justiça, as vagas referentes ao quinto constitucional; 

VII - Proceder à escolha de Juízes de Direito, que devam ser removidos ou 
promovidos, pelos critérios de antiguidade e merecimento. 

§ Único - O Tribunal Pleno deliberará com a maioria de seus membros, 
salvo disposição em contrário em Lei Especial. 

Artigo 48 - Divide-se o Tribunal Pleno em duas seções: Criminal e Cível, 
constituídas de três (03) Câmaras Isoladas, cada uma, e designadas pelos 
primeiros números ordinais. 

Artigo 49 - O Tribunal Pleno é constituído de vinte e sete (27) 
Desembargadores, observada a ordem de antiguidade em seus assentos e 
respeitada a representação do quinto constitucional. 

Artigo 50 - O Órgão Especial é constituído dos vinte e um (21) 
Desembargadores mais antigos, observada a proporcionalidade do quinto 
constitucional, e, além de outras atribuições previstas, compete-lhe: 

I - Deliberar sobre as propostas orçamentárias do Poder Judiciário; 
II - Escolher os Desembargadores e, quando necessário, os funcionários 

que devam integrar a Comissão de Concurso, a Comissão de Organização 
Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos; a Comissão de 
Informática; e a Comissão de Jurisprudência, Biblioteca e Revista; 

...................................................................................................................... 
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IX - ............................................................................................................... 
a) Permuta ou remoção voluntária de Juízes de Direito e Pretores; 
...................................................................................................................... 
X - ................................................................................................................ 
b) A criação e a extinção de Tribunais Inferiores; 
...................................................................................................................... 
§ Único - É indispensável a presença de, no mínimo, a metade mais um, 

dos membros, para o funcionamento do Órgão Especial, sendo que, para o 
julgamento dos feitos constantes dos incisos III; IV, alíneas "a" e "b"; V, alíneas 
"h", "i" e "r"; e IX, alíneas "b" e "c", o "quorum" mínimo será de dois terços (2/3), 
substituídos, na forma regimental, os que faltarem ou estiverem impedidos. 

Artigo 51 - .................................................................................................... 
I - Presidir: 
a) .................................................................................................................. 
b) As sessões do Órgão Especial; 
c) As sessões do Conselho da Magistratura; 
..................................................................................................................... 
III - Convocar as sessões extraordinárias do Tribunal Pleno, do Órgão 

Especial e do Conselho da Magistratura; 
...................................................................................................................... 
VI - Organizar: 
a) .................................................................................................................. 
b) Anualmente, a lista de antiguidade dos magistrados por ordem 

decrescente na entrância e na carreira, apresentando-a, ao Órgão Especial, 
para homologação; 

...................................................................................................................... 
XXI - Propor ao Órgão Especial: 
...................................................................................................................... 
XXV - Votar, no Órgão Especial, em matéria administrativa e nas questões 

de inconstitucionalidade, tendo o voto de desempate, nos outros julgamentos; 
Artigo 53 - .................................................................................................... 
III - Propor ao Órgão Especial: 
...................................................................................................................... 
IV - Determinar: 
...................................................................................................................... 
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b) Sindicâncias e instauração de processos administrativos,  inclusive nos 
casos previstos no artigo 198, do Código de  Processo Civil, após deliberação 
do Órgão Especial; 

..................................................................................................................... 
V - Elaborar: 
a) O seu Regimento Interno, que será submetido à discussão e  aprovação, 

no Órgão Especial: 
...................................................................................................................... 
VIII - Julgar os recursos: 
d) Das decisões do Conselho da Magistratura que implicarem  pena 

disciplinar, caberá recurso voluntário, com efeito  suspensivo, para o Órgão 
Especial, no prazo de cinco (05)  dias, contados da intimação ou publicação da 
decisão, no  Diário da Justiça; nos demais casos serão terminativas; 

Artigo 60 - Quando o magistrado incapacitado não requerer, 
voluntariamente, a sua aposentadoria, o processo será iniciado, de ofício, por 
determinação do Presidente do Tribunal ou através de representação, aceita 
pela maioria do Órgão Especial, de qualquer de seus membros. 

§ 1º - Quando iniciado de ofício, o processo de aposentadoria será 
submetido, pelo Presidente do Tribunal, preliminarmente, à apreciação do 
Órgão Especial. Considerado relevante o fundamento, pela maioria absoluta 
dos presentes, terá ele seguimento, sendo arquivado, em caso contrário. 

...................................................................................................................... 
Artigo 62 - A resposta será examinada pelo Órgão Especial, em sessão 

para isso convocada, dentro de cinco (05) dias. Se for considerada satisfatória, 
será o processo arquivado. 

§ 1º - Decidida a instauração do processo, será sorteado o relator, dentre os 
integrantes do Órgão Especial. 

...................................................................................................................... 
Artigo 66 - Ultimado o processo, o relator, em cinco (05) dias, lançará 

relatório escrito, para ser distribuído, com as peças que entender convenientes, 
a todos os membros do Órgão Especial, e remeterá os autos, ao revisor, que 
terá o mesmo prazo para lançar o visto. 

...................................................................................................................... 
Artigo 68 - Decidindo o Órgão Especial, por maioria absoluta, pela 

incapacidade, o Presidente do Tribunal formalizará o ato de aposentadoria. 
...................................................................................................................... 
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Artigo 74 - O processo de aposentadoria, por interesse público; de remoção 
compulsória; ou de disponibilidade com vencimentos proporcionais, terá início 
por solicitação do Conselho da Magistratura ao Órgão Especial. 

...................................................................................................................... 
§ 2º - Não se conformando o representante com o arquivamento, poderá 

interpor agravo regimental, no prazo de cinco (05) dias, para o Órgão Especial. 
...................................................................................................................... 
§ 4º - Decidindo o Conselho da Magistratura pelo encaminhamento da 

representação ao Órgão Especial, ou quando por este provido o agravo 
previsto no § 2º deste artigo, a Presidência do Tribunal convocará o 
magistrado, para receber cópia da representação ou da portaria, contendo o 
teor da acusação, acompanhada da relação dos documentos oferecidos, 
dando-lhe oportunidade para que alegue e prove, no prazo de quinze (15) dias, 
o que entender conveniente a seus interesses. A convocação far-se-á em 
quarenta e oito (48) horas, a contar da decisão do Conselho da Magistratura ou 
do Órgão Especial, conforme o caso. 

..................................................................................................................... 
Artigo 75 - Fluído o prazo de defesa prévia, apresentada ou não, o 

Presidente do Tribunal submeterá o processo, ao Órgão Especial, para que 
este, em sessão secreta, aprecie a solicitação do Conselho. 

§ 1º - O Desembargador que tenha relatado o feito, no Conselho da 
Magistratura, exporá os fatos, oralmente, perante o Órgão Especial, que 
decidirá, por sua maioria absoluta, sobre a instauração do processo. 

..................................................................................................................... 
§ 3º - Na mesma sessão, será sorteado, dentre os integrantes em exercício, 

no Órgão Especial, o relator, para o processo, a quem serão entregues os 
autos. 

Artigo 76 - .................................................................................................... 
 II - Determinar, às autoridades judiciárias e administrativas, providências 

relativas ao andamento e à instrução do processo, bem como a execução de 
seus despachos, exceto se o ato for da competência do Órgão Especial ou de 
seu Presidente; 

III - Submeter, ao Órgão Especial, questões de ordem, para o bom 
desenvolvimento do processo. 

...................................................................................................................... 
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§ Único - Das decisões do relator, caberá agravo regimental, que ficará 
retido nos autos, até o julgamento do processo, salvo se o próprio relator 
entender necessária a imediata apreciação do Órgão Especial, caso em que 
fará processar o agravo, na forma prevista neste Regimento. 

...................................................................................................................... 
Artigo 79 - Decorridos os prazos, com ou sem alegações, o relator porá o 

feito em mesa, em quinze (15) dias, para julgamento na primeira sessão 
ordinária do Órgão Especial, ou naquela que, antes disso, foi especialmente 
aprazada. 

§ 1º - O julgamento será realizado em sessão sigilosa, para o resguardo da 
dignidade do magistrado, depois do relatório, tomando-se a decisão 
penalizadora do magistrado, pelo voto de dois terços (2/3) do Órgão Especial, 
em escrutínio secreto. 

...................................................................................................................... 
§ 4º - Entendendo-se existentes suficientes indícios de crime de ação 

pública, remeterá o Presidente do Tribunal, após manifestação da maioria do 
Órgão Especial, cópias das peças necessárias ao oferecimento da denúncia ou 
à instauração de inquérito policial. 

Artigo 81 - .................................................................................................... 
§ 2º - Da decisão que indeferir, liminarmente, o pedido, caberá agravo 

regimental, no prazo de cinco (05) dias, para o Órgão Especial, cujo Presidente 
exercerá as funções de relator. 

§ 3º - Deferido o processamento do pedido ou provido o agravo previsto no 
parágrafo anterior, presidirá o processo o mesmo relator que exercitou tais 
funções, no processo disciplinar. Na impossibilidade justificada, será procedido 
o sorteio, entre os Desembargadores que integram o Órgão Especial. 

...................................................................................................................... 
§ 5º - Dos despachos do relator, caberá agravo regimental, que 

permanecerá retido nos autos, até a apreciação final, salvo se o próprio relator 
entender necessária a imediata apreciação do Órgão Especial. 

Artigo 82 - Finda a instrução probatória, o julgamento será procedido, em 
sessão secreta do Órgão Especial, após a exposição do relator, tomando-se a 
decisão pelo voto da maioria absoluta. 

Artigo 83 - .................................................................................................... 
§ Único - A apreciação do reaproveitamento do magistrado em 

disponibilidade disciplinar pode ser provocada, junto ao Órgão Especial, de 
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ofício, ou pelo Conselho da Magistratura, que fundamentará a decisão, 
independentemente da aquiescência do magistrado. 

...................................................................................................................... 
Artigo 85 - A perda do cargo, em razão de processo penal por crime comum 

ou de responsabilidade, dependerá da apreciação, pelo Órgão Especial, da 
repercussão do(s) fato(s) que motivou (motivaram) a decisão condenatória, 
referente ao exercício da função judicante, somente autorizando aquela que, 
pela sua natureza ou gravidade, tornar incompatível aquele exercício com a 
dignidade do cargo de magistrado. 

...................................................................................................................... 
§ 2º - Decidindo o Órgão Especial, pelo "quorum"de dois terços (2/3), pela 

demissão do magistrado, o Presidente do Tribunal formalizará o respectivo ato 
declaratório. 

§ 3º - Quando, pela natureza ou qualidade de infração penal, se torne 
aconselhável o recebimento da denúncia ou queixa, contra o magistrado, o 
Órgão Especial poderá, também em sessão secreta e pelo voto de dois terços 
(2/3) de seus membros, determinar o afastamento do cargo do magistrado 
acusado, até final decisão. 

Artigo 86 - Se o Órgão entender excessiva a pena de demissão, nas 
hipóteses previstas em o artigo anterior, poderá, justificadamente, aplicar a 
pena de remoção compulsória, para Comarca de igual ou entrância 
imediatamente inferior. 

..................................................................................................................... 
Artigo 87 - .................................................................................................... 
§ Único - Se o magistrado não mais estiver exercitando a função 

incompatível com a judicância, poderá o Órgão Especial aplicar-lhe pena 
menos grave, de conformidade com o disposto neste mesmo capítulo, para a 
hipótese de precedente decisão criminal condenatória. 

Artigo 88 - Os Juízes de Direito que não estiverem resguardados pela 
garantia da vitaliciedade só poderão perder o cargo por proposta do Conselho 
da Magistratura, acolhida pelo voto de dois terços (2/3) dos integrantes do 
Órgão Especial. 

...................................................................................................................... 
Artigo 90 - O procedimento será a qualquer tempo instaurado,dentro do 

biênio inicial previsto na Constituição Federal, mediante solicitação do 
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Conselho da Magistratura ou do Órgão Especial, seguindo, no que lhe for 
aplicável, o disposto no capítulo que prevê a aplicação das penas de 
disponibilidade e remoção compulsórias. 

§ 1º - Poderá o Órgão Especial, entendendo não configurada a gravidade 
da falta ou do comportamento suficiente para a aplicação da pena de 
demissão, cominar as de remoção compulsória, censura ou advertência, 
vedada a de disponibilidade com vencimentos proporcionais. 

...................................................................................................................... 
Artigo 91 - .................................................................................................... 
§ 1º - Aos efeitos deste artigo, o Conselho da Magistratura encaminhará, ao 

Órgão Especial, nos últimos sessenta (60) dias que antecederem o fim do 
biênio, seu parecer sobre a idoneidade moral, a capacidade intelectual e a 
adequação ao cargo, reveladas pelos Juízes que aspirem a vitaliciedade. 

..................................................................................................................... 
§ 5º - Com a defesa e os documentos eventualmente juntados, os autos 

serão encaminhados, ao Órgão Especial, sorteando-se o relator, fixado, em 
vinte (20) dias, o prazo para o término da instrução. 

..................................................................................................................... 
§ 8º - Proceder-se-á na forma dos parágrafos 3º e 7º deste artigo, na 

hipótese de desacolhimento de parecer favorável à confirmação, pelo Órgão 
Especial. 

...................................................................................................................... 
Artigo 96 - .................................................................................................... 
III - Pelo Órgão Especial ou pelos órgãos fracionários, ao conhecer do feito. 
...................................................................................................................... 
Artigo 99 - A distribuição será feita por processamento eletrônico de dados, 

mediante sorteio aleatório e uniforme, diária e imediatamente em tempo real, 
observadas as classes e subclasses definidas por provimento baixado pelo 
Presidente do Tribunal e aprovado pelo Órgão Especial. 

..................................................................................................................... 
Artigo 107 - No Órgão Especial, os integrantes das Câmaras Criminais não 

serão relatores ou revisores das causas cíveis, inclusive mandado de 
segurança, e os integrantes das Câmaras Cíveis não serão relatores de 
causas criminais de qualquer natureza, uns e outros funcionando como 
sucessivos julgadores. 

Artigo 115 - ................................................................................................. 
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V - Nos processos e recursos administrativos de competência do Órgão 
Especial. 

.................................................................................................................... 
Artigo 118 - ................................................................................................. 
§ 1º - No Órgão Especial, o revisor será da mesma seção do relator. 
.................................................................................................................... 
Artigo 119 - No prazo de quarenta (40) dias, nos casos do artigo 550, do 

Código de Processo Cívil, ou no dobro, quando de outros recursos cíveis se 
cogitar, e nos prazos estabelecidos nos artigos 610 e 613, do Código de 
Processo Penal, serão os processos submetidos a julgamento, devendo 
constar da pauta publicada no Diário da Justiça, com antecedência de, no 
mínimo, quarenta e oito (48) horas, em se tratando de processo civil, e de vinte 
e quatro (24) horas, em se tratando de processo criminal. Tratando-se de feitos 
de competência originária do Órgão Especial, ou de feitos administrativos, em 
qualquer órgão deste Tribunal, deverão ser postos em pauta e submetidos a 
julgamento, dentro de cento e vinte (120) dias de sua conclusão ou da data da 
redistribuição, conforme o caso. 

..................................................................................................................... 
Artigo 145 - Se, decorrido o prazo de cento e vinte (120) dias, da data do 

julgamento, o acórdão ainda não tenha sido lavrado, o serviço de 
processamento de dados automaticamente redistribuirá o processo, ao 
Presidente do Tribunal, que o requisitará e lavrará, ou designará outro julgador 
como redator do acórdão, comunicando o fato, ao Órgão Especial, ressalvada, 
ao designado, a possibilidade de recusa. 

..................................................................................................................... 
Artigo 149 - Sempre que os órgãos fracionários do Tribunal se inclinarem 

pela inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, determinarão a remessa 
do processo, ao Órgão Especial. 

Artigo 150 - O relator, que será o mesmo da causa ou recurso, desde que 
integre o Órgão Especial, e, em assim não sendo, outro julgador sorteado, 
entre os vinte e um (21) integrantes desse mesmo Órgão, mandará ouvir o 
Procurador Geral de Justiça, com o prazo de dez (10) dias, após o que lançará 
relatório nos autos, determinando a distribuição de cópia deste, do acórdão e 
do parecer do Ministério Público, aos demais componentes do Órgão Especial. 

..................................................................................................................... 
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Artigo 151 - A decisão declaratória ou denegatória da inconstitucionalidade, 
se proferida por maioria de dois terços (2/3), constituirá, para o futuro, decisão 
de aplicação obrigatória, em casos análogos, salvo se algum órgão fracionário, 
por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do 
Órgão Especial sobre a matéria. 

...................................................................................................................... 
Artigo 153 - Se houver pedido de medida cautelar, para suspensão liminar 

do ato impugnado, presente relevante interesse de ordem pública, o relator 
poderá submeter a matéria a julgamento, na primeira sessão seguinte do 
Órgão Especial, dispensada a publicação de pauta. 

§ 1º - Se o relator entender que a decisão da espécie é urgente, em face de 
relevante interesse de ordem pública, poderá requerer, ao Presidente do 
Tribunal, a convocação extraordinária do Órgão Especial. 

.................................................................................................................... 
Artigo 154 - -Recebidas as informações ou decorrido o prazo para prestá-

las, bem como o do Procurador Geral do Estado, quando for citado, 
independentemente de nova vista, em trinta (30) dias, será lançado o relatório, 
do qual a Secretaria remeterá cópia a todos os julgadores, incluindo-se o 
processo em pauta, na primeira sessão seguinte do Órgão Especial, cientes as 
partes. 

..................................................................................................................... 
Artigo 156 - Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do Órgão 

Especial será declarada a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. 
..................................................................................................................... 
§ 3º - Argüida a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal, 

estadual ou municipal, em ação ou recursos de competência do Órgão 
Especial, será ela julgada em conformidade com o disposto nos artigos 
antecedentes, no que for aplicável, ouvido o Procurador Geral de Justiça, se 
ainda não se tiver manifestado sobre a argüição. 

Artigo 157 - No caso do artigo 34, inciso IV, da Constituição Federal, 
quando se tratar de atentado ao livre exercício do Poder Judiciário, o pedido de 
intervenção federal no Estado será feito, ao Supremo Tribunal Federal, pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, após Resolução do Órgão Especial. 

...................................................................................................................... 
Artigo 158 - ................................................................................................... 
§ 3º - Por deliberação do Órgão Especial, poderá ser restringida a 
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publicidade dos atos, observado o interesse público, no que possa resultar 
escândalo, inconveniente grave ou perigo da pertubação da ordem (Código de 
Processo Penal, artigo 749, § 1º). 

...................................................................................................................... 
Artigo 160 - O Presidente do Tribunal poderá indeferir, desde logo, pedido 

de intervenção manifestamente infundado, cabendo, de sua decisão, agravo 
regimental, no prazo de cinco (05) dias, para o Órgão Especial. 

Artigo 161 - .................................................................................................. 
II - Mandará arquivar o pedido, se for manifestamente infundado, cabendo, 

de sua decisão, agravo regimental, para o Órgão Especial. 
..................................................................................................................... 
Artigo 163 - Recebidas as informações, ou vencida a dilação sem elas e 

colhido o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, o feito será distribuido no 
âmbito do Órgão Especial. 

Artigo 164 - ................................................................................................. 
§ 2º - Por deliberação do Órgão Especial, poderá ser restringida a 

publicidade dos atos, observadas as disposições referentes à intervenção no 
Estado. 

.................................................................................................................... 
Artigo 172 - O Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal, conforme o 

caso, mandará arquivar a petição, se manifesta a improcedência da argüição, 
cabendo, dessa decisão, agravo regimental, para o Órgão Especial. 

..................................................................................................................... 
Artigo 174 - .................................................................................................. 
§ 3º - No Órgão Especial, em sessão secreta, o processo será relatado, 

oralmente, pelo Presidente do Tribunal, ou pelo Vice-Presidente, se aquele for 
recusado. 

..................................................................................................................... 
Artigo 176 - A argüição será individual, não ficando os demais 

Desembargadores do Órgão Especial impedidos de apreciá-la, ainda que 
recusados. 

...................................................................................................................... 
Artigo 252 - Nos incidentes de Inconstitucionalidade e de uniformização de 

jurisprudência, a decisão que enseja o recurso extraordinário, nas hipóteses 
legais, é a do órgão colegiado que completa o julgamento do caso concreto, 
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subsequentemente à solução do incidente, pelo Órgão Especial ou pelo órgão 
de uniformização da jurisprudência". 

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor, na data da sua publicação, 
ficando revogadas as suas disposições em contrário. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
Plenário Desembargador "Oswaldo Pojucan Tavares", aos onze dias do 

mês de outubro do ano de mil novecentos e noventa e cinco. 
 
Desembargador MANOEL DE CHRISTO ALVES FILHO 
Presidente do T.J.E./PA. 
 
Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETO 
Vice-Presidente 
 
Desembargadora IZABEL VIDAL DE NEGREIROS LEÃO 
Corregedora Geral de Justiça 
 
Desembargador RICARDO BORGES FILHO 
Desembargador ARY DA MOTTA SILVEIRA 
Desembargador NELSON SILVESTRE RODRIGUES DE AMORIM 
Desembargador STÉLEO BRUNO DOS SANTOS MENEZES 
Desembargador ALMIR DE LIMA PEREIRA 
Desembargador CALISTRATO ALVES DE MATTOS 
Desembargadora MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS 
Desembargador WILSON DE JESUS MARQUES DA SILVA 
Desembargador HUMBERTO DE CASTRO 
Desembargador JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA 
Desembargadora CLIMENIE BERNADETTE DE ARAÚJO PONTES 
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ BRABO DE SOUZA 
Desembargador CARLOS FERNANDO DE SOUZA GONÇALVES 
Desembargador PEDRO PAULO MARTINS 
Desembargador JOÃO ALBERTO CASTELO BRANCO DE PAIVA 
Desembargador ELZAMAN DA CONCEIÇÃO BITTENCOURT 
Desembargador WERTHER BENEDITO COÊLHO 
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ACÓRDÃO Nº 27.243 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrantes: João Francisco Marçal e Outros 
Impetrados: Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará e Comandante Geral 

da Polícia Militar do Estado do Pará 
Relator: Desembargador Humberto de Castro 
 

Mandado de Segurança contra atos do Exmo. Sr. 
Governador do Estado do Pará e Comandante Geral 
da Polícia Militar do Estado do Pará. 
Caracterizada a violação ao direito líquido e certo 
dos impetrantes, eis que os mesmos se encontram 
amparados pela Lei nº 5.320/86, fazendo jús à 
incorporação, em seus vencimentos, das 
representações ou gratificações pleiteadas, 
concede-se a presente segurança. 
Decisão unânime. 

 
Vistos, etc. 
ACORDAM os Desembargadores 

Membros do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, em 
Tribunal Pleno, à unanimidade de 
votos, em conceder a presente 
Segurança, nos termos do Relatório, 
Voto do Relator e notas 
taquigráficas, que ficam fazendo 
parte integrante deste aresto. 

 
Relatório 
Antes de apreciarmos o presente 

Mandado de Segurança, torna-se 
necessário esclarecer, que a 
questão a ser examinada foi arguída 
em mais dezesseis (16) Mandados 

de Segurança, todos impetrados por 
Oficiais da Polícia Militar do Estado 
do Pará, tendo como autoridades 
coatoras o Exmo. Sr. Governador do 
Estado do Pará e o comandante da 
Polícia Militar. Por se tratar da 
mesma matéria, determinei, com 
fundamento nos §§ 2º e 3º, do artigo 
125, do Regimento Interno deste 
Egrégio Tribunal de Justiça, a 
juntada de todos os processos a fim 
de serem julgados em conjunto, já 
que única será a decisão. 

João Francisco Marçal, Hélio 
Pessoa Oliveira, Eraldo Sarmanho 
Paulino, Sílvio Costa Filho, Fábio 
Luiz Viana, Faustino Antonio 
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Gonçalves Neto, Mário Alfredo 
Souza Solano, Luiz Dário da Silva 
Teixeira, Otacílio Rodrigues Dias, 
Francisco Ferreira Da Silva, Evandro 
Cunha Dos Santos, Carlos Eduardo 
Barbosa da Silva, Raimundo Aquino 
de Souza Dias, Moisés Leal Da 
Silva, Eldenor Cardoso Fernandes, 
Cláudio Fernando Souza Santos e 
Izanete Carvalho De Lima, 
devidamente habilitados, através de 
advogado, em petições distintas, 
impetraram Mandado de Segurança 
contra atos do Exmo. Sr. 
Governador do Estado do Pará, Dr. 
Almir José de Oliveira Gabriel e do 
Comandante Geral da Polícia Militar 
do Estado do Pará, Cel. Fabiano 
José Diniz Lopes, com fundamento 
no artigo 5º, LXIX, da Constituição 
Federal e Lei nº 1.533, de 31.12.51. 

Em Despacho de fls. 43, foi 
determinado por este Relator, a 
reunião dos processos, face à 
unicidade do pedido, a fim de serem 
apreciados em conjunto. 

Alegam os Impetrantes, em 
síntese, que exerceram cargos de 
Direção e Assessoramento Superior 
(DAS) ou Funções Gratificadas 
(FGs) por períodos variados, na 
Administração Pública, tendo 
requerido ao Comando Geral da 
Polícia Militar, após suas 
exonerações, a incorporação aos 
seus vencimentos, da respectiva 

representação ou gratificação de 
acordo com o estabelecido na Lei nº 
5.320, de 20.06.86. 

Apesar de pareceres favoráveis 
da Assessoria Jurídica da Polícia 
Militar, o direito dos Impetrantes não 
foi reconhecido, face o indeferimento 
do pedido por ordem do Exmo. Sr. 
Governador do Estado. 

Entendendo violado o direito 
líquido e certo à percepção das 
referidas gratificações, impetraram o 
remédio heróico. 

As autoridades apontadas como 
coatoras prestaram as informações 
solicitadas, conforme se observa às 
fls. 23/31 e 32/42 dos Autos. 
Argumentam em suas defesas, que 
os Mandados de Segurança ora 
impetrados, não podem prosperar, 
vez que a matéria arguída necessita 
de dilação probatória, não podendo 
ser usado como substituto de Ação 
de Cobrança, e mais, que o tempo 
de serviço está incorreto, inexistindo 
ainda, dotação orçamentária para o 
pagamento de tal vantagem. 

Em Parecer de fls. 44/46, a Douta 
Procuradoria Geral de Justiça opina 
pela concessão dos Writs, para que 
os Impetrantes tenham incorporadas 
nos seus vencimentos, a vantagem 
pleiteada, nos termos e na forma 
preconizada na legislação que 
fundamenta os ”mandamus”. 
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Voto 
Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Oficiais da 
Polícia Militar do Estado, contra atos 
do Exmo. Sr. Governador do Estado 
e Comandante Geral da Polícia 
Militar, que não permitiram fosse 
incorporada a seus vencimentos, 
após suas exonerações dos cargos 
comissionados, a representação ou 
gratificação, na razão de 10% (dez 
por cento), por cada ano de efetivo 
exercício no cargo ou função que 
ocupavam. 

Consta da inicial que os 
Impetrantes exerceram cargos de 
Direção e Assessoramento Superior 
(DAS) e Funções Gratificadas (FGs), 
por períodos variados na 
Administração Pública, tendo após 
suas exonerações, requerido com 
fundamento na Lei nº 5.320, de 
20.06.86 a incorporação 
estabelecida na supra-mencionada 
Lei, obtendo parecer favorável por 
parte da Assessoria Jurídica da 
Polícia Militar, todavia, não foi 
efetivada face o indeferimento, por 
ordem do Exmo. Sr. Governador do 
Estado, motivo pelo qual, 
impetraram os Mandados de 
Segurança. 

Estabelece a Lei nº 5.320, de 
20.06.86: 

“Art. 1º. O funcionário público 
efetivo, da categoria militar que 

tenha o exercício em cargo em 
comissão de nível Direção 
Superior ou que seja integrante 
do Grupo Direção e 
Assessoramento Superior ou 
Função Gratificada pelo 
desempenho de atividades nos 
Gabinetes do Governador e Vice-
Governador do Estado e na 
Assembléia Legislativa, fará jús 
após a desenvestidura do 
referido cargo ou função, à 
incorporação nos seus 
vencimentos, da respectiva 
representação ou gratificação, na 
forma desta lei.” 

“Art. 2º. A Representação ou 
Gratificação que trata o artigo 
anterior, será concedida na 
proporção de 10% (dez por 
cento), por ano de exercício, 
consecutivo ou não, do cargo em 
comissão ou função gratificada, 
até o limite máximo de 100% 
(cem por cento) do valor das 
referidas vantagens.” 
Analisando as informações 

prestadas pelas Autoridades 
Coatoras, verifica-se que razão 
assiste ao Impetrantes, posto que os 
argumentos esposados nas 
informações, não são motivos 
ponderáveis, e sim, meras 
alegações desprovidas de 
fundamentação. 

Arguíram as autoridades 
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impetradas, que a matéria discutida 
nos presentes “mandamus” envolve 
dilação probatória, razão porque não 
pode ser examinada em Mandado 
de Segurança. Improcede tal 
argumento. O que pretendem os 
Impetrantes através deste 
”mandamus”, é ter reconhecido o 
direito líquido e certo à incorporação 
da vantagem autorizada em Lei, 
após a desenvestidura do cargo 
comissionado, o que encontra-se 
evidenciado de forma cristalina nos 
presentes Autos. 

Diz o magistério do saudoso 
mestre Helly Lopes Meirelles, ao 
conceituar direito líquido e certo: 

“Direito líquido e certo é o que 
se apresenta manifesto na sua 
existência, delimitado na sua 
extensão e apto a ser exercitado 
no momento da impetração.” 
E prossegue: 

“Quando a lei alude a direito 
líquido e certo, está exigindo que 
esse direito se apresente com 
todos os requisitos para seu 
reconhecimento e exercício no 
momento da impetração. Em 
última análise, direito líquido e 
certo é direito comprovado de 
plano.” 
Da análise dos Autos, evidencia-

se de maneira indiscutível a violação 
do direito dos Impetrantes, posto que 
as suas pretensões encontram 

amparo na Lei que autoriza a 
incorporação das Representações e 
Gratificações, bastando para tal, o 
cumprimento do estabelecido na Lei 
nº 5.320/86, em nenhum momento 
questionada. 

Quanto ao argumento de que o 
Mandado de Segurança não pode 
ser usado como substituto de Ação 
de Cobrança, também improcede, 
visto que a finalidade do “writ” 
impetrado, é ver reconhecido o 
direito à incorporação da 
representação ou gratificação, em 
momento algum, foi a cobrança do 
“quantum” devido, não existindo 
afronta a Súmula 269 do S.T.F. 

Sobre a alegação de inexistência 
de dotação orçamentária para o 
pagamento do benefício, também 
não assiste razão às autoridades 
impetradas, visto que, a 
Administração Pública não pode 
eximir-se de obedecer a Lei por falta 
de dotação orçamentária, cuja 
previsão deve ser providenciada 
mediante dotação suplementar ou 
especial, nos termos que regem o 
orçamento das entidades públicas, a 
teor da Lei Federal nº 4.320, de 
17.03.64. 

Alegam, ainda, as autoridades 
coatoras, a imprecisa contagem de 
tempo de serviço trazida aos Autos 
pelos Impetrantes. É oportuno que 
se ressalte, que cabe ao setor 
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competente da Polícia Militar, o 
fornecimento do tempo correto 
através do assentamento funcional 
de cada Impetrante, não influindo 
este particular na descaracterização 
do direito líquido e certo a ser 

reconhecido. 
Diante de todo o exposto, nos 

termos da fundamentação, entendo 
que o direito pleiteado pelos 
Impetrantes é líquido e certo, razão 
porque concedo a segurança. 

 
Belém, 16 de agosto de 1995. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Humberto de Castro - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.307 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Agravante: Melamazon Mel da Amazônia S/A. 
Agravado: Benedito Pantoja da Costa 
Relator: Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 

Execução. Pedido de informações à Receita Federal 
sobre os bens do executado. Indeferimento. Só 
possível após o exaurimento, por parte do 
executado, das providências tendentes a obtê-las. 
Recurso improvido. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes da 
Turma Julgadora da 3ª Câmara 
Cível Isolada, à unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, mas 
negar-lhe provimento. 

 
Relatório 
Trata-se de Agravo de 

instrumento interposto por 
Melamazon - Mel da Amazônia S/A, 
contra r. despacho da MM. Juíza da 
10º Vara Cível de Belém, prolatado 
na Ação de Execução que a 
agravante move contra Benedito 
Pantoja da Costa, que indeferiu o 
pedido de expedição de oficio à 
Delegacia da Receita Federal de 
Belém-PA, solicitando informações 
sobre os bens do executado. 

Alega a agravante que a d. Juíza 
“a quo”, decidiu indeferir a sua 

pretensão sob o argumento de que 
compete à parte e não ao Juízo 
diligenciar quanto aos bens do 
executado. Alega, ainda, que 
discorda de tal entendimento, 
principalmente, por violar o estatuído 
no art. 399 do Código de Processo 
Civil, e por se tratar de uma situação 
peculiar, pois, somente através das 
informações fornecidas pela Receita 
Federal, poderia ter conhecimento 
sobre os bens do devedor que não 
os indicou à penhora, com o objetivo 
de obstar a tutela jurisdicional. Cita 
farta jurisprudência a seu favor e 
finaliza pedindo o provimento do 
recurso. 

Formado o instrumento, não 
houve contra-razões e mantida a 
decisão agravada, com o preparo os 
autos subiram a esta E. Côrte, vindo-
me conclusos para julgamento. 
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Voto 
Há precedentes desta E. Côrte 

sobre o tema, como se vê do VV. 
Acórdãos de que fui Relator, que ora 
trago à colação: 

Execução. Pedido de 
informações a Receita Federal, 
para localização ou identificação 
dos bens do executado. 
Indeferimento. Não se justificam 
diligências do Poder Judiciário 
para satisfazer aspectos 
relacionados com a mera 
comodidade das partes. O 
exequente e entidade de crédito e 
tem obrigação manter o cadastro 
de seus clientes atualizado, ou 
deles exigir, para o fechamento 
de quaisquer operações de 
crédito, as garantias necessárias, 
com vista a uma possível 
execução. recurso improvido (Ac. 
nº 24.121/94 - DJ em 15.04.94).  

Execução. Pedido de 
informações sobre bens do 
executado á delegacia da Receita 
Federal. Indeferimento. O 
agravante, não logrou demonstrar 
que, antes, ou, ainda, no curso 
desta ação, pelos meios 
admitidos em lei, diligenciou para 
localizar os referidos bens. 
recurso improvido (Ac. nº 
25.882/95 - DJ em 01.02.95). 
O posicionamento por mim 

adotado fundou-se em reiteradas 

decisões proferidas pelo Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, no 
mesmo sentido, interpretando o 
art.198, parágrafo único do Código 
Tributário Nacional. Reporto-me, a 
propósito, ao Resp. nº 8.806 - Ceará, 
que está assim ementado: 

Processo Civil. Execução. 
Requisição de informações à 
Receita Federal. Indeferimento. 
Precedentes. Recurso desprovido 

I - Segundo posicionamento que 
vem adotando a Turma, em face do 
interesse da Justiça na realização, 
ato que dá início expropriação 
forçada, admite-se a requisição à 
repartição competente do imposto de 
renda pára fins dá localização de 
bens do devedor, quando frustrados 
os esforços desenvolvidos nesse 
sentido. 

II- Somente quando demonstrado 
o exaurimento das providências à 
obtenção das informações, é de 
admitir-se a requisição das mesmas 
(RE 8.806-CE (91.0003813-0), 4ª 
Turma -D.J. 24.02.1992, Rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo)  

Tendo em vista o comando 
jurisprudencial, não diviso nestes 
autos qualquer possibilidade de 
deferir-se a requisição das 
informações requeridas pelo 
agravante, pois evidenciado está 
que ele, como exequente, não tomou 
qualquer providência no sentido de 
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obtê-las, só se justificando o pedido, 
por comodidade sua, o que é 
incompatível com a realidade pro-
cessual, que aconselha que só após 
o exaurimento das diligências 
empreendidas pelo interessado à 
localização dos bens do executado, 
é que compete ao Poder Judiciário 
adotá-las, e no interesse da Justiça. 

De outro lado, ressalte-se que o 
agravante, não apresentou qualquer 
justificativa plausível, no que pertine 

à sua necessidade de obter junto a 
Receita Federal a localização dos 
bens do executado. E sem 
comprovar que diligenciou 
anteriormente nesse sentido, limitou-
se, apenas, a esclarecer que 
precisava dos informes requeridos, 
por se tratar de situação 
especilíssíma. 

Por essas razões, conheço do 
recurso e lhe nego provimento. 

 
Belém, 18 de agosto de 1995. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.316 - REEXAME DE SENTENÇA E 
APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
Sentenciante: A Exma. Dra. Juíza de Direito da 23ª Vara Cível. 
Apelantes: O Estado do Pará, João Roberto Barbas Bahia, Robson Farias 

França, Nelson Mauro Lima Norat, Adenilson Cruz Macedo, 
Cleber Aviz Barbas, José Luís Vallinoto de Sousa, Marcelo de 
Siqueira Rego, Marta Valéria Monteiro Nabor, Marycelia 
Domingues Rodrigues, Valdene das Graças Silva Santos e Ana 
Paula Nunes Moura. 

Sentenciado/Apelado: José Raimundo Corrêa 
Relator: Desembargador Ricardo Borges Filho 
 

Reexame de Sentença e Apelação Cível - Mandado 
de Segurança - Preliminar de intempestividade. É 
de ser rechaçada a argüição de intempestividade 
quando a contagem cronológica dos fatos de 
monstra que o ”mandamus” foi requerido no prazo 
legal de 120 dias. Preliminar rejeitada 
unanimemente. - Preliminar de nulidade do 
processo por incompetência do juízo. O fôro 
privilegiado e tratado na Constituição Federal, na 
Estadual e no Regimento Interno deste colegiado 
casuísticamente não permitindo, pois, 
interpretação elástica e abrangente. Preliminar 
rejeitada á unanimidade de votos - Preliminar de 
nulidade processual pela falta de citação do Estado 
do Pará. O Estado do Pará, pessoa jurídica de 
direito público interno somente e citado ou 
notificado para questões que envolvam interesses 
do mesmo e não para questões que afetam, 
exclusivamente, uma corporação, uma instituição 
pública. Preliminar unanimemente rejeitada. 
Preliminar de nulidade processual pela falta de 
notificação dos litisconsortes passivos 
necessários. Nulo é o Mandado de Segurança no 
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qual os litisconsortes passivos necessários 
deixaram de ser notificados por caracterizar tal 
omissão cerceamento de defesa. Preliminar 
acolhida à unanimidade de votos. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Reexame de 
Sentença e Apelação Cível da 
Comarca da Capital em que é 
Sentenciante a Exma. doutora Juíza 
de Direito da 23ª Vara Cível. 
Apelantes o Estado do Pará, João 
Roberto Barbosa Bahia, Robson 
Farias França, Nelson Mauro Lima 
Norat, Adenílson Cruz Macedo, 
Cleber Aviz Barbas, José Luís 
Vaílinoto de Sousa, Marcelo de 
Siqueira Rego, Marta Valéria 
Monteiro Nabor, Marycélia 
Domingues Rodrigues, Valdene das 
Graças Silva Santos e Ana Paula 
Nunes Moura. Sentenciado Apelado 
José Raimundo Corrêa. 

ACORDAM os Desembargadores 
da 1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado, em Turma, à 
unanimidade de votos, rejeitar as 
Preliminares de Intempestividade do 
”mandamus”, de Nulidade do 
Processo por Incompetência do 
Juizo "a quo" e de Nulidade do 
Processo pela Falta de Citação do 
Estado do Pará; ainda 
unanimemente acolher a Preliminar 
de Nulidade do Processo pela Falta 
de Notificação dos Litisconsortes 

Passivos Necessários. 
 
Relatório 
Em junho de 1994 José 

Raimundo Corrêa, brasileiro, 
solteiro, militar, domiciliado e 
residente nesta capital através 
advogado legalmente habilitado, 
requereu, perante o Juizo de Direito 
da 23ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, Mandado de Segurança 
contra ato praticado pelo Ilmo. 
Senhor Comandante Geral da 
Polícia Militar do Estado do Pará, 
Coronel P.M. Cleto José Bastos da 
Fonseca - que lhe feriu direito líquido 
e certo. 

Diz a inicial que o Impetrante 
Sentenciado é militar por opção há 
cerca de dois anos e sempre 
pretendeu chegar ao oficialato de 
sua corporação. Para tanto 
inscreveu-se no Concurso Público 
para admissão ao Curso de 
Formação de Oficiais da Polícia 
Militar do Estado referente ao ano de 
1994 tendo participado de todas as 
provas sendo classificado no 136º 
lugar, com 161 pontos. 

Conforme o Edital do Concurso a 
Polícia Militar do Estado ofereceu 70 
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vagas para preenchimento tendo 
sido inscritos 1.667 candidatos; 
destes, 70 candidatos foram 
classificados, 471 não o foram e 
1.126 foram eliminados. Diz o Edital 
que o candidato não classificado, 
não confundir com o eliminado, 
poderá ser chamado caso haja 
alguma vaga aberta por inaptidão de 
algum classificado. 

Acontece, porém, que para sua 
surpresa geral, em 15 de março de 
1994, exatamente 48 dias após 
referido concurso o Comando Geral 
da Polícia Militar, através seu 
Comandante, pela Portaria 18/94, 
nomeou nova Comissão para 
realizar novo Concurso Público para 
preenchimento de vagas abertas no 
Curso de Formação de Oficiais, isto 
é, com o mesmo objetivo do 
concurso anterior, porém, sem o 
assessoramento da Fundação 
Educacional do Pará. 

O ora Requerente, 
persistentemente, inscreveu-se 
nesse 2º concurso que ofereceu 91 
vagas para o sexo masculino e 21 
vagas para o feminino; entretanto, 
para sua surpresa, 36 dos 91 
candidatos que se apresentaram são 
parentes próximos, consangüíneos 
de oficiais de alta patente da Polícia 
Militar do Estado. Desses candidatos 
privilegiados, classificados nesse 2º 
concurso, vários não conseguiram 

ser classificados no 1º concurso e 
alguns foram sumariamente 
eliminados naquela ocasião. 

Ante a transparência do 1º 
Concurso, realizado em ja neiro do 
ano de 1994,e o afilhadismo que o 
caracterizou o 2º Concurso, efetuado 
em março seguinte, o ora 
Requerente José Raimundo Corréa, 
já aprovado, pede a anulação do 
último concurso e o 
restabelecimento de seu direito 
líquido e certo de ser feito o chá 
mamento dos 91 candidatos 
aprovados no 1º Concurso de 
acordo com as classificações obtidas 
tendo em vista o número de vagas 
ofertadas pela Polícia Militar, 
garantindo o seu aproveitamento 
imediato no Curso de Formação de 
Oficiais. 

À inicial foram anexados os 
documentos de fls. 06 a 68. 

A Magistrada "a quo" denegou a 
concessão de Medida Liminar 
apesar de reconhecer a relevância 
da questão; concedeu a gratuidade 
processual e determinou a 
notificação da autoridade havida 
como coatora, na forma da lei. 

Em agosto de 1994 o 
Comandante Geral da Polícia Militar 
do Estado, Coronel Cleto José 
Bastos da Fonseca, prestou as 
informações que lhe foram 
solicitadas , argüindo a preclusão do 
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direito do requerente à via 
mandamental. 

Com vista dos autos o Ministério 
Público "a quo" através seu 
representante, manífestou-se pela 
anulação do 2º Concurso na forma 
requerida pela inicial. 

Em sentença prolatada a 21 de 
outubro de 1994 a ma gistrada de 1º 
grau concedeu a segurança, para 
anular o 2º Concurso Público da 
Polícia Militar do Estado, realizado 
em março de 1994, devendo o 
Requerente, José Raimundo Corrêa, 
observada a ordem de classificação, 
ser incorporado ao Curso de 
Formação de Oficiais da 
mencionada instituição militar. 

Em 06 de setembro de 1994 o 
Estado do Pará, pessoa jurídica de 
direito público interno, requereu sua 
admissão no ”mandamus” na 
condição de Litisconsorte Passivo 
Necessário; tal requerimento não 
teve o pronunciamento do juízo "a 
quo". 

Posteriormente, em 23 de 
novembro do referido ano o mesmo 
Estado do Pará compareceu a Juízo 
com recurso de Apelação para esta 
Superior Instância. Da mesma forma 
João Roberto Barbas Bahia, Robson 
Farias França,Nelson Mauro Lima 
Norat, Adenil son Cruz Macedo, 
Cleber Aviz Barbas, José Luís 
Vaílinoto de Sousa, Marcelo de 

Siqueira Rego, Marta Valeria 
Monteiro Nabor, Marycelia 
Domingues Rodrigues, Valdene das 
Graças Silva Santos e Ana Paula 
Nunes Moura, identificados nos 
autos, por sua advogada legalmente 
habilitada, inconformados com a 
decisão "a quo" na qualidade de 
terceiros prejudicados, interpuseram 
o recurso de Apelação de fls. 114 a 
135. 

Da mesma forma agiram Carlos 
Eduardo Bilóia da Silva, Fernando 
Alberto Bilóia da Silva, Ana Raquel 
Cordeiro Lopes e Ana Francisca 
Cordeiro Lopes, também 
identificados nos autos, através 
advogado habilitado, com o recurso 
de Apelação de fls. 141 usque 148, 
recebido em seus efeitos legais. 

Posteriormente, na qualidade de 
Litisconsortes Passivos Necessários 
apelaram da respeitável sentença, 
através advogado legalmente 
habilitado, Paulo Roberto Amarantes 
Justino de Oliveira, João Augusto da 
Silva Soares e Alberone Afonso 
Miran da Lobato, também 
identificados nos autos, com o 
recurso de fls. 182 a 200, recebido 
em seus efeitos legais. 

Com distribuição a este Relator 
foram os presentes autos à 
audiência do órgão do Ministério 
Público havendo o digno Promotor 
de Justiça, convocado, Cláudio 
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Bezerra de Melo, se manifestado no 
sentido de ser anulado o processo 
por falta de notificação dos 
concursados aprovados no 2º 
concurso da Polícia Militar do 
Estado; no Mérito pela denegação 
da Segurança. 

 
Voto 
Cuidam os presentes autos de 

um Mandado de Segurança 
requerido por José Raimundo Corrêa 
para anular o Concurso Público da 
Polícia Militar do Estado realizado 
em março de 1994 e conseqüente 
incorporação do Requerente ao 
Curso de Formação de Oficiais da 
Polícia Militar com observância da 
classificação obtida. 

Prolatada a respeitável sentença 
de fls. concessiva da Segurança, 
nos termos que lhe foi requerida, 
houve o recurso oficial para reexame 
da matéria, sujeita ao duplo grau de 
jurisdição e quatro (04) recursos de 
Apelação, sendo um da Procuradoria 
Geral do Estado e os três restantes 
de pessoas que tiveram seus 
interesses atingidos pelo "decísum" 
agrupadas sob as denominações de 
Litisconsortes Passivos Necessários 
e de Terceiros Prejudicados. Todos 
os recurso interpostos argüíram 
Preliminares que agora serão 
Analisadas obedecido o critério de 
precedência. 

Preliminar de Intempestividade do 
”mandamus”. 

Em suas informações o 
Comandante Geral da Polícia Militar 
do Estado diz que o ”mandamus” e 
intempestivo de vez que o fato 
gerador verificou-se a 15 de março 
de 1994 e o ajuizamento da medida 
judicial ocorreu a 06 de junho do 
mesmo ano, ultrapassados os 120 
dias da lei; verificou-se, assim, a 
preclusão temporal. 

Tal Preliminar foi rechaçada no 
juízo "a quo" pela simples 
demonstração cronológica dos fatos 
. Diz S. Exma. : 

“A preliminar argüida pelo 
impetrado, de que o prazo para 
impetração do Mandado de 
Segurança é de 120 (Cento e 
Vinte Dias) a contar da data da 
ciência do fato, não pode 
prosperar, pois o prazo só 
terminaria em 15.07.94, estando 
assim dentro do prazo ao dar 
entrada em 06-06-94" 
A Colenda Turma Julgadora à 

unanimidade de votos, rejeitou 
referida Preliminar. 

Preliminar de Nulidade "ab initio" 
do Processo por incompetência da 
Magistrada "a quo": 

Em sua Apelação João Roberto 
Barbas Bahia e demais co-partícipes 
argüíram tal Preliminar por acharem 
que o Comandante da Polícia Militar 
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do Estado goza de fôro privilegiado 
nas questões cíveis, não castrenses; 
equiparado a Secretário de Estado, 
o Comandante Geral da polícia 
Militar, em questões como a ora em 
julgamento, deve ser julgado pelas 
Câmaras Cíveis Reunidas e não por 
Juizo monocrático. 

Para chegar a essa conclusão o 
ilustre causídico patrono dos 
mencionados Apelantes 
desenvolveu uma forçada e crespa 
hermenêutica que não convence, 
pois totalmente destituída de amparo 
legal. Ao tratar de fôro privilegiado a 
Constituição Federal é casuística 
não permitindo interpretação elástica 
e abrangente; por sua vez o 
Regimento Interno deste Tribunal 
não ampara a pretensão dos 
Apelantes. - Comandante da polícia 
Militar do Estado e uma autoridade, 
porém, não se equipara 
administrativamente a Secretário de 
Estado que no jargão popular integra 
o chamado 1º Escalão do Governo. 
A doutora Juíza de Direito da 23a 
Vara Cível da Comarca da Capital é 
competente para conhecer e julgar o 
presente ”mandamus”. 

A Douta Turma Julgadora, 
unanimemente, rejeitou tal 
Preliminar. 

A Procuradoria Geral do Estado 
através o doutor Procurador Celso 
Pires Castelo Branco argüiu a 

preliminar de Nulidade do Processo 
por Falta de Citação do Estado do 
Pará. 

Diz o ilustre procurador: 
"É fácil concluir que o 

presente feito não pode 
prosperar, pois embora notificada 
a autoridade coatora, que se 
limitou a prestar informações, não 
foi citada a pessoa jurídica de 
Direito Público, verdadeiro sujeito 
passivo da lide, como bem 
mencionou a Prof. Lúcia Vale 
Figueiredo, na lição antes 
transcrita. 

Assim é que o Estado do 
Pará, na defesa dos interesses 
públicos, na pessoa do 
Procurador Geral (art.12, inciso I 
do C.P.C.), deveria ter sido citado 
para figurar no pólo Passivo da 
relação processual que ora se 
analisa”: 
O Estado do Pará pessoa jurídica 

de Direito Público interno somente é 
citado ou notificado para questões 
que envolvam interesses do mesmo 
e não que afetam exclusivamente 
uma corporação, uma instituição 
pública. 

Se prosperasse a argumentação 
da Procuradoria Geral o Estado do 
Pará integraria quase que a 
totalidade das ações cíveis que 
tramitam na Comarca da Capital e 
nas do interior pelas ligações até 
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remotas das partes com o Poder 
Público e seu erário. 

A Digna Turma Julgadora, à 
unanimidade de votos, rejeitou a 
Preliminar susa . 

Preliminar de Nulidade 
Processual pela falta de Notificação 
dos Litisconsortes Passivos 
Necessários. 

Tal Preliminar é comum a todos 
os recursos de Apelação interpostos. 

O instituto do litisconsórcio 
previsto no artigo 46 do Código de 
Processo Civil foi recepcionado pela 
Lei nº 1.533,de 31 de Dezembro de 
1951 que regulamenta o Mandado 
de Segurança. Em seus comentários 
sobre a mesma,diz Hely Lopes 
Meirelles: 

”O litisconsórcio e a 
assistência são admitidos no 
Mandado de Segurança por 
expressa disposição da lei que o 
regulamenta (art.19) . Diante 
dessa possibilidade, caberá ao 
Juiz verificar, preliminarmente, se 
ocorrem as hipóteses 
estabelecidas no Código de 
Processo Civil (art. 46 - 55) para 
determinar, permitir ou negar o 
ingresso de terceiros no feito. 
Parecem-nos admissíveis 
também o litisconsorcio e a 
assistência no Mandado de 
Segurança coletivo, desde que a 
pretensão desses intervenientes 

coincida com a dos impetrantes 
originários. 

O não chamamento de 
litisconsorte passivo necessários 
nos autos acarreta a nulidade do 
julgamento, e essa nulidade pode 
ser arguida e reconhecida até 
mesmo em recurso extraordinário 
manifestado pelo terceiro 
prejudicado, no prazo comum 
para as partes". (in Mandado de 
Segurança, pags. 48/49, 14a ed.) 
José Raimundo Correa pretende 

atraves a presente medida judicial a 
anulação do 2º Concurso Público 
promovido pela Polícia Militar do 
Estado, em março de 1994,a fim de 
ser incorporado ao Curso de 
Formação de Oficiais da mesma 
entidade em de correncia de haver 
sido aprovado no 1º Concurso, 
obedecida a ordem de classificação. 

É claro que o pretendido 
modificará, totalmente, a situação 
jurídica e de fato das pessoas que 
se submeteram e foram aprovadas - 
Classificados e não Classificados - 
no referido concurso. Deveria a 
Magistrada "a quo" determinar a 
notificação de todos os concursados 
aprovados no indigitado concurso 
para, na condição de Litisconsortes 
Passivos Necessários, integrarem a 
lide sob pena de nulidade do 
”mandamus” por evidente 
cerceamento de defesa. 
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Tal providência, entretanto, não 
foi determinada. Vieram, então, os 
interessados a juizo reclamar o que 
lhes foi subtraido. Tais intervenientes 
não mais se caracterizam como 
Litisconsortes Passivos Necessários 
mas como assistentes que têm 
interesse na solução da demanda. 

É patente o legítimo interesse dos 
ora Apelantes voluntários na solução 
da questão trazida a julgamento; 
deveriam necessariamente ter sido 
chamados a integrarem a lide cu ja 
sentença possui caráter constitutivo. 

Ensina Celso Agrícola Barbi: 
" 165.Conceito de 

Litisconsórcio Necessário. -
Excluídas divergências 
secundárias , a doutrina 
predominante considera existir 
litisconsórcio necessário quando 
a relação jurídica substancial é 
uma em referência a varias 
pessoas, de forma que sua 
modificação, parecer ser eficaz, 
se deve operar em face de todas, 
o que implica a participação de 
todos os interessados, como 
autores ou réus na demanda. 

Ora nos casos frequentes em 
que o Mandado de Segurança e 
requerido contra nomeação ou 
promoção de funcionário, ou 
concessão de serviço a outrem, a 
demanda implica em anular a 
nomeação ou promoção, ou 

cancelar a concessão, vale dizer, 
extinguir a relação jurídica 
existente entre o Poder Público e 
o funcionário, ou o 
concessionário. Parece-nos fora 
de dúvida que, nas hipóteses 
figuradas, há exemplos típicos de 
litisconsórcios necessários". (in 
Do Mandado de Segurança, 
pags.159/160, 7ª edição,Editora 
Forense). 
A Jurisprudência é farta e 

tranquila no sentido de reconhecer o 
litisconsórcio passivo necessário 
desde que haja, como no caso em 
julgamento, comunhão de interesses 
do réu e de terceiros; o não 
chamamento á lide destes, para 
integrarem a relação processual 
acarreta, indubitavelmente, a 
nulidade do processo. 

Este mesmo Tribunal de Justiça 
em recentíssima Jurisprudência ao 
julgar caso idêntico do qual foi 
Relator o eminente Desembargador 
Orlando Dias Vieira, da 2ª Câmara 
Cível , decidiu anular o processo de 
Mandado de Segurança por falta de 
citação dos litisconsortes passivos 
necessários. Diz o Venerando 
Aresto: 

" Acórdão nº 26.765, de 08 de 
junho de 1995. 

Ementa: Mandado de 
Segurança. Concurso para 
ingresso no Curso de Formação 
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de Oficiais da Academia de 
Polícia Militar - Acadepol. 
Anulação. Apelação dos 
candidatos classificados. 
Preliminares de Incompetência do 
juízo "a quo" e nulidade da 
sentença por falta de citação do 
Estado do Pará, rejeitadas por 
falta de amparo legal. A primeira 
por maioria. Preliminar de 
nulidade "ab initio" por falta de 
citação dos litisconsortes 
passivos necessários, acolhida 
unanimemente. 

É nulo o processo de 
Mandado de Segurança em que 

não foram citados todos os 
litisconsortes necessários por 
terem interesse direto e 
natamente na solução da 
demanda (art.47 do C.P.C. e 
art.19 da Lei NQ 1.533/51)" 
A Colenda Turma Julgadora, 

unanimemente, acolheu mencionada 
Preliminar a fim de anular o 
processo “ab initio", o que, 
entretanto,não impedirá que os 
prejudicados Apelantes ingressem 
na Academia de Polícia Militar 
(A.P.M.) que poderá realizar o curso 
regularmente até decisão em 
contrário. 

 
Belém, 21 de agosto de 1995 

 
Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.318 - REEXAME DE SENTENÇA (MANDADO 
DE SEGURANÇA) 
 
Sentenciante: Exma. Sra. Juíza da 1ª Vara de Ananindeua 
Sentenciado: José Alberto Gomes Pereira e Prefeito Municipal de 

Ananindeua 
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 

Servidor Público do Município em exercício há pelo 
menos cinco anos na data da promulgação da 
Constituição é considerado estável - Servidor 
Público estável só pode ser afastado mediante 
Inquérito Administrativo - Recurso conhecido e 
improvido 
 

Vistos, etc ... 
 
Relatório 
José Alberto Gomes Pereira, 

brasileiro, casado, residente em 
Ananindeua, impetrou em 
20.05.1992, Mandado de Segurança 
contra ato do Prefeito Municipal de 
Ananindeua, Sr. Fernando de Sousa 
Corrêa, que, sem motivo justo ou 
razão plausível, o dispensou de sua 
função de pintor, lotado na Divisão 
de Serviços Urbanos; a dispensa foi 
feita através da Portaria 007/92. 
Alega que recorreu 
administrativamente, tendo o Sr. 
Prefeito exarado o seguinte 
despacho: "À Procuradoria para as 
providências"; que o impetrante se 
arrima no art. 19 das Disposições 
Constitucionais Transitórias vigentes 

na Constituição Federal, de vez que 
foi admitido no mês de junho de 
1983, quando era Prefeito o Dr. 
Paulo Afonso de Oliveira Falcão; 
contando os 5 anos exigidos requer 
sua reintegração. Juntou 
documentos. 

A Dra. Juíza Marneide Merabet, 
alegando que o impetrante não fez 
prova de sua admissão no cargo, 
indeferiu o pedido de liminar e 
determinou a notificação da 
autoridade coatora. Foi expedido 
ofício endereçado ao Sr. Prefeito. 

Em informação carimbada pelo 
Sr. Prefeito, mas assinada pela Dra. 
Nilce Gomes da Silva, Procuradora 
Geral do Município de Ananindeua, a 
Prefeitura invoca preliminar de 
nulidade de citação, afirmando que a 
autoridade coatora, o dito Sr. 
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Prefeito não foi notificado e sim a 
signatária das razões, a Dra. Nilce 
Gomes da Silva, Procuradora. 

No mérito, esclarece que o 
impetrante foi admitido um junho de 
1983 para exercer a função de 
pintor; que não tem direito a 
permanecer no cargo, eis que não 
foi admitido mediante concurso, 
faltando-lhe, por conseguinte o 
direito líquido e certo; que o 
impetrante foi admitido um junho de 
1983 sob a égide da Constituição de 
1967 que exigia para ingresso no 
serviço público a aprovação em 
concurso público e a Constituição de 
1988 ratificou tal exigência; que o 
impetrante era regido pelas leis 
trabalhistas e adquiriu estabilidade 
(art. 19, CF) e não efetividade; 
requer o indeferimento. 

Às fls., volta o impetrante a falar 
nos autos aduzindo que a notificação 
foi corretamente endereçada ao 
Prefeito e, se a Procuradora a 
recebeu, o fez indevidamente. No 
mérito, que, realmente, o impetrante 
adquiriu estabilidade e não poderia 
ser despedido sem inquérito 
administrativo; que a informação não 
traz justificativa à dispensa do 
impetrante. 

O digno representante do 
Ministério Público, assevera que não 
há prova nos autos de que o ex-
servidor tenha cometido infração 

disciplinar ou crime funcional e que 
está evidenciado que contava mais 
de 05 (cinco) anos de função, 
quando foi dispensado pelo Sr. 
Prefeito, fato esse que o efetivou no 
cargo com a promulgação da Carta 
Constitucional de 1988 (art. 19, Ato 
das Disposições Transitórias); 
finaliza, opinando pela concessão da 
segurança. 

Ainda nos autos ofício da Dra. 
Nilce Gomes da Silva, Procuradora 
do Município, esclarecendo que o 
impetrante José Alberto Gomes 
Pereira foi nomeado em 07 de julho 
de 1983 e que o mesmo sempre foi 
regido pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do 
Município de Ananindeua. 

A Dra. Juíza Maria Soares 
Palheta sentenciou, expondo que o 
impetrante foi demitido sem as 
cautelas legais - Inquérito 
Administrativo - que o funcionário 
impetrante era estável, por força do 
art. 19 das Disposições Transitórias; 
assim concedeu a segurança para 
determinar a reintegração do 
requerente no cargo e função que 
exercia "devendo o Município de 
Ananindeua pagar-lhe todos 
rendimentos a que tinha direito se 
estivesse trabalhando, devidamente 
corrigidos, desde Janeiro de 1992." 

Tendo sido a sentença 
concessiva da segurança, foi 
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determinada a subida dos autos a 
este Tribunal de Justiça. 

O Dr. Procurador de Justiça 
explica que o “writ” objetiva a 
reintegração do impetrante na 
função que ocupava e que, contava 
com mais de 05 (cinco) anos de 
serviço público quando da 
promulgação da Constituição 
Federal de 1988, o que o enquadra 
no benefício legal. Além do mais, 
não lhe foi permitida defesa, o que 
torna o ato "absolutamente 
improsperável". Assim opina pelo 
conhecimento, mas nega-lhe 
provimento, devendo ser mantida a 
r. sentença proferida na 1ª Instância. 

 
Voto 
O FATO 
O pintor de paredes José Alberto 

Gomes Pereira, impetrante do 
Mandado de Segurança, que 
trabalhava desde julho de 1983, na 
Prefeitura de Ananindeua, foi 
sumariamente demitido pelo Prefeito 
à época Fernando Sousa Corrêa, em 
1992, sem nenhuma justificativa. 

O funcionário José Alberto 
Gomes Pereira afastado impetrou o 
presente Mandado de Segurança, 
dentro do prazo legal, invocando em 
seu favor o disposto no art. 19 dos 
Atos de Disposição Transitórias da 
Constituição Federal. 

Por sua vez, o Sr. Prefeito alega 

que o impetrante não prestou 
concurso público, exigência 
constitucional e que, por 
conseguinte, poderia ser demitido. 

Nas Prefeituras do interior, ainda 
existe, por vezes, o regime brutal do 
coronelismo. O Prefeito é um 
pequeno soba que manda e 
desmanda, ignorando a lei e os mais 
comezinhos princípios de 
humanidade. Assim, o pintor José 
Alberto Gomes Pereira foi afastado 
mediante uma simples Portaria. E 
anote-se que não há, na sua vida 
funcional, nada que desabone sua 
conduta. Era um funcionário 
exemplar. E devia ter um parco 
vencimento. talvez nem chegasse ao 
salário mínimo. Mas com esta 
quantia ínfima sustentava sua 
família, pois é casado. É a vida da 
pobreza, da miséria de milhões de 
brasileiros. Mas, nossos 
administradores não se apercebem 
do que ocorre nas camadas de baixa 
renda em termos de sofrimento 
humano e de animalização de vida 
por falta de trabalho e de 
perspectivas e muito menos lhes 
interessam as consequências de 
seus atos impensados. Assim José 
Alberto Gomes Pereira, de um 
momento para outro se viu na rua, 
sem trabalho, engrossando a fila dos 
sem emprego. 

Preliminar - nulidade de citação 
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Vejamos, em primeiro lugar, a 
preliminar de nulidade de citação 
oferecida pelo impetrado, ora 
apelado. Em obediência ao disposto 
na Lei do Mandado de Segurança, 
foi expedido ofício de notificação à 
autoridade dada como coatora, ou 
seja, ao Prefeito Municipal de 
Ananindeua, Sr. Fernando de Sousa 
Corrêa. A notificação equivale à 
citação. E, segundo a doutrina, a 
notificação do coator é feita 
mediante ofício, suprimindo-se, 
destarte, a notificação à autoridade 
coatora por meio de mandado. 

E, de qualquer maneira, tanto o 
Prefeito foi citado ou notificado - que 
é a expressão correta que 
apresentou às fls. suas informações; 
embora assinada pela Dra. Nelcy 
Gomes da Silva, Procuradora, a 
peça informativa traz o nome do 
Prefeito datilografado. 

Assim, rejeito a preliminar. 
ACORDAM os Desembargadores 
membros da 1ª Câmara Cível 
Isolada em turma à unanimidade de 
votos em rejeitar a preliminar de 
nulidade de citação. 

 
Mérito 
Afirma a autoridade coatora - 

Prefeito de Ananindeua - que o 
impetrante não tem direito porque foi 
admitido no serviço público em junho 
de 1983, quando era exigido 

concurso público e não o prestou. 
Laborou em erro o digno chefe do 

Executivo Municipal, pois o art. 19 
"caput" do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da atual 
Constituição assim estabelece: 

"Art. 19 - Os servidores 
públicos civis da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, da administração 
direta, autárquica e das 
fundações públicas, em exercício 
na data da promulgação da 
Constituição há pelo menos cinco 
anos continuados e que não 
tenham sido admitidos na forma 
regulada no art. 37 da 
Constituição, são considerados 
estáveis no serviço público." 
Assim, a partir de 05 de outubro 

de 1988, data da promulgação da 
Carta Política, foram estabilizados 
todos os servidores civis admitidos 
"sem concurso" - é o que ensina o 
douto J. Cretella Jr., em sua obra 
Comentários a Constituição de 1988. 

E mais adiante acrescenta: 
"Se qualquer dessas pessoas 

jurídicas públicas políticas não 
lhe reconhece esse novo "status", 
dado pela Constituição, ou se o 
exonera o demite ou ainda o 
aposenta ou o coloca em 
disponibilidade, com o nítido 
propósito de ferir a lei, ou em 
desacordo com a Constituição, 
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fere direito líquido e certo do 
servidor público ao cargo, 
podendo, nesse caso, o 
prejudicado ir a Juízo e pedir a 
revisão do ato pelo Poder 
Judiciário" (obra citada, pag. 
4720) 
Foi exatamente isto o que se 

verificou. O impetrante tornou-se 
estável porque possuía os requisitos 
constitucionais: 

a) havia o cargo; 
b) o impetrante estava no 

exercício 
c) o impetrante tinha cinco anos 

de exercício 
E sendo estável não poderia ser 

compelido a deixar o cargo "a não 
ser em virtude de sentença, 
processo administrativo ou extinção 
do cargo". 

Quanto a afirmativa da Dra. 
Procuradora da Prefeitura de que o 
impetrante é estável, mas sua 
efetividade é questionável vejamos 
lição do Jurista Cretella Jr. a 
respeito: 

"Efetividade é o atributo 
decorrente da natureza da 
nomeação ("nomeação em 
caráter efetivo") vinculada ao tipo 
de cargo ("cargo de provimento 
efetivo").  

Nomeado, em caráter efetivo, 
o agente público "adquire" 
efetividade, na mesma hora, 

imediatamente, cumpridas as 
formalidades legais (posse, 
exercício), independentemente do 
decurso do tempo. Ninguém, 
portanto, "é efetivado" no cargo, 
porque já se entra para o cargo 
com tal atributo, que não 
depende de circunstâncias 
pessoais do agente, ligadas ao 
tempo de serviço prestado, mas 
sim de traço inerente ao modo de 
provimento do cargo, pelo ato de 
nomeação". (Comentários à 
Constituição de 1988, J. Cretella 
Jr., vol. IX, pg. 4723) 
E mais adiante: 

"A estabilidade, ao contrário 
adquire-se pelo decurso do 
tempo" (Comentários à 
Constituição de 1988, J. Cretella 
Jr., idem) 
Assim o funcionário pode não ser 

efetivo (extranumerário) mas ser 
estável. E sendo estável, como já foi 
dito, não pode ser compelido a 
deixar o cargo, a não ser em virtude 
de sentença, processo administrativo 
ou extinção do cargo. 

Assim, pelas razões acima 
expostas, conheço o recurso mas 
lhe nego provimento para manter em 
todos os seus termos a sentença 
recorrida. 

ACORDAM os desembargadores 
membros da 1ª Câmara Cível 
Isolada em turma à unanimidade de 
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votos em conhecer do recurso mas 
lhe negar provimento para manter a 

decisão recorrida. 

 

Belém, 21 de agosto de 1995. 
 

Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Presidente 
Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 27.335 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante: Carlos Augusto Bartholomeu de Oliveira 
Impetrado: Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado do Pará 
Relator sorteado: Desembargador Ricardo Borges Filho 
Relator designado: Dr. Otávio Marcelino Maciel (Juiz Convocado) 
 

Mandado de Segurança. Funcionário efetivo 
ocupando Cargo em Comissão. Exoneração do 
Cargo em Comissão durante gozo de Licença 
Especial. Impossibilidade. 
Não havendo comprovação do pedido de 
exoneração defere-se o Mandado de Segurança 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Desembargadores 

do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, em Sessão 
Plenária, por maioria de votos, 
conceder a segurança, nos termos 
do Relatório e do voto deste Relator, 
que passam a fazer parte integrante 
deste aresto. 

 
Relatório 
Carlos Augusto Bartholomeu de 

Oliveira, devidamemte qualificado 
nos autos, impetrou através de seu 
advogado -, o presente Madado de 
Segurança, contra ato do Exmo. Sr. 
Governador do Estado do Pará, com 
fundamento no artigo 5º, LXIX, da 
Constituição Federal e artigo 1º, da 
Lei nº 1533, de 3l .12.51, pelos 
seguintes motivos: 

O impetrante é funcionário efetivo 
da Secretaria de Estado do 
Transporte, com mais de quarenta 
anos de serviço público prestados, 
na condição de pagador de serviços 
externos, lotado na Primeira 
Residência Rodoviária, com sede 
em Castanhal. Quando a partir de 
28.03.94, o Sr. Carlos de Oliveira, foi 
nomeado para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor de Caixa, 
percebendo, assim, como DAS 03. 
Já investido nessa função ,em 
18.11.94, foram-lhe concedidos 120 
dias de licença-prêmio referentes 
aos triênios 1986/92. 

Todavia, antes de completar dois 
meses de concessão da licença, foi 
exonerado, a pedido , do cargo 
comissionado, perdendo a 
gratificação de DAS. Inconformado, 
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solicitou, ao Sr. Secretário de 
Transporte, a "reconsideração do 
cancelamento do DAS 03" e sem 
esperar o julgamento administrativo 
de seu pleito, considerando que não 
lograria êxito, em virtude de 
sucessivos indeferimentos em casos 
semelhantes, recorreu á tutela 
jurisdicional do estado, através do 
presente “writ”, requerendo, liminar e 
definitivamente, sua reintegração, no 
cargo comissionado, bem como a 
incorporação da gratificação de DAS 
aos seus proventos, já que afirma 

estar em vias de aposentar-se do 
serviço público. 

Em parecer prolatado às fls. 
31/34, a eminente Procuradora-
Geral de Justiça, opinou pela 
denegação da segurança. 

 
Voto 
Não tendo o impetrado 

apresentado prova de que o 
impetrante pediu exoneração, deve-
se considerar verdadeiros os fatos 
afirmados por este. Ante o exposto, 
concedo a segurança. 

 
Belém, l6 de agosto de 1995. 

 
Dr. Otávio Marcelino Maciel - Relator designado 

(Juiz Convocado) 
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ACÓRDÃO Nº 27.338 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante: Paulo Roberto Corrêa Monteiro 
impetrado: Exmo.Sr. Secretário de Estado da Fazenda 
Relator designado: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 

I-Mandado de Segurança - Impetrante Servidor 
Público (Procurador Fiscal), membro de direção 
sindical, removido da região a que estava lotado 
sob o pálio do interesse público - Abusividade do 
ato - Liminar concedida - Informações - Parecer do 
M.P pela denegação da segurança. 
II-O interesse público, ditado pela lei, se impõe 
como finalidade maior do Estado e não ao livre 
talante da pessoa administrativa que, se não o 
justifica plenamente, age abusivamente , impondo-
se o "writ" para a tutela do interesse lesado. 

 
Vistos,etc..., 
ACORDAM os Exmos. Srs. 

Desembargadores componentes das 
Colendas Câmaras Cíveis Reunidas 
do EgrégioTribunal de Justiça do 
Estado do Pará, à unanimidade, 
conhecer do presente Mandado de 
Segurança e, por maioria de votos, 
vencido os eminentes 
Desembargadores, João Alberto 
Castelo Branco de Paiva (Relator), 
Climenie Pontes e Martha Inês 
Antunes (Juíza Convocada), 
conceder a ordem ao impetrante 
tornando definitiva a liminar antes 
concedida. 

 

Relatório 
Paulo Roberto Corrêa Monteiro, 

exercente do cargo de Procurador 
Fiscal, impetrou Mandado de 
Segurança contra ato do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado da Fazenda, 
consubstanciado na Portaria nº 
0732, publicada no DOE de 22 de 
maio do corrente ano, que o 
removeu da 15ª Região Fiscal, com 
sede em Belém, à Trav. Castelo 
Branco nº 923, Bairro de S. Braz, 
para a 16ª Região Fiscal, sediada 
em Icoaracy, distrito da capital. 

Alega que faz parte da diretoria 
do sindicato do Grupo Ocupacional, 
Tributação, Arrecadação e 
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Fiscalização da Secretaria de Estado 
da Fazenda - SINDITAF-PA., 
estando inamovível até um ano após 
o final do seu mandato, ou seja, até 
28.02.98, nos termos do disposto no 
art. 175, "b" ,da Lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeito de 1995 
(Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis do 
Estado). 

Assim que a transferência ilegal e 
abusiva.constitui um ato ilegal, 
abusivo, retaliativo e revanchista 
contra um membro da direção o 
SINDITAF-PA., dando ensejo a esta 
impetração em que o requerente 
busca seja deferida a medida liminar 
requerida, suspendendo-se os 
efeitos da Portaria 0732, de 12 de 
maio de 1995, até o julgamento do 
mérito do presente Mandado de 
Segurança, com o qual requer-se 
seja julgada ilegal a citada Portaria, 
tornando-a definitivamente sem 
efeito. 

Juntou documentos de fls. 07 e 
seguintes. 

Processado o pedido, e 
concedida a medida luninar (fl. 52), a 
ilustre autoridade impetrada prestou 
as informações de estilo (fls. 55/60). 

Sua Excelência alega, em 
sintese, que o deslocamento do 
impetrante da Procuradoria Regional 
da 15ª Região Fiscal para a 
Procuradoria Regional da 16ª 

Região Fiscal, teve como móvel o 
interesse público, procedimento 
costumeiro na administração 
fazendária cujo critério diretivo se 
volta prioritariamente à esse 
interesse coletivo. 

Acrescenta, também, que a 
Secretaria de Fazenda abrange toda 
a geografia do Estado, através de 
suas Delegacias Regionais e que, 
em cada Região Fiscal existe uma 
Procuradoria Regional, por isso q ue 
o deslocamento acontecido (simples 
mudança de endereço da atividade 
laboral do servidor), ocorrido nos 
limites territoriais do Município de 
Belém, onde estão sediadas 3 (três) 
Delegacias Regionais da Fazenda 
Pública (1ª , 15ª e 16ª , a 1ª . 
Regiões Fiscais), não fere o princípio 
da inamovibilidade, pois o interesse 
público funciona como exceção à 
regra, mesmo relativamente aos 
magistrados, em que essa garantia é 
de natureza constitucional, ex-vi da 
alínea "b" do art. 200, da Lei 5.008, 
de 10 de dezembro de 1981 - 
Código Judiciário do Estado do Pará 
- . E se assim é, não se pode negar 
que a lei concedente da 
inamovibilidade para o servidor 
detentor de mandato sindical é 
inconstitucional, por afronta ao art. 8º 
inciso VII, da Constituição Federal, 
que, em realidade, a eles atribuiu a 
estabilidade provisória. Acentuando 
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que a remoção do impetrante 
decorreu do interesse público, ligado 
ao fato concreto da Procuradoria 
Regional de Santarém, sem titular, 
vir permitindo o acúmulo de 
processos no forum local, que 
exigiam a participação do 
representante legal da Fazenda 
Pública, cuja solução emergencial 
encontrada foi o de promover a 
remoção de um Procurador lotado 
na 16ª Região Fiscal para aquela 
cidade, e o consequente 
deslocamento do impetrante para 
suprir-lhe a falta; a digua autoridade 
informante juntou cópias dos apelos, 
a fim de que fizesse reverter aquele 
quadro caótico, que lhes 
endereçaram o Exmo. Sr. Secretário 
de Interior e Justiça e a Sub-Seção 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
de Santarém, pedindo, afinal, que, à 
ausência de direito líquido e certo 
amparável pela via mandamental, 
fosse denegado o "writ". 

Com vista, oficiou nos autos a 
douta Procuradoria de Justiça, por 
seu ilustrado representente, o 
Procurador de Justiça, Dr. Carlos 
Ailson Peixoto, opinando pela 
denegação da segurança (fls. 
65/67). 

 
Voto (vencido) 
A questão é saber se a remoção 

do impetrante da 15ª Região Fiscal, 

com sede em Belém, para a 16ª  
Região Fiscal, sediada em Icoaraci, 
também nesta capital, fere a 
inamovibilidade, assegurada, até um 
ano após o final de mandato, ao 
servidor civil estadual exercente de 
cargo de direção sindical, ex-vi do 
art. 175, letra "b", da Lei n. 5.810/95, 
que dispôs sobre o Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis 
do Estado do Pará, “in verbis”: 

art. 175- é garantida ao Servidor 
Público Civil do Estado do Pará o 
direito da livre associação, como 
também, entre outros os seguintes 
direitos dela decorrentes: 

.................................................... 
b) de inamovibilidade dos 

dirigentes sindicais até 1 (um) ano 
após o final do mandato. 

Comentando dispositivo similar 
inserido no art. 240, "b", da Lei 
federal n. 8.112, de 11 de dezembro 
de 1994 - Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis da União -, 
Ivan Barbosa Rigolin, assim se 
expressa: 

Inamovibilidade é a proibição de 
remoção do servidor, de um local 
para outro, o que bem pouco 
representa ante o grande direito da 
estabilidade provisória que a 
Constituição, que é a proibição de 
dispensa, de desligamento do 
servidor enquanto dirigente sindical, 
e após isto também durante um ano. 
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(Comentários ao R. U. dos 
Servidores Civis, pág. 359). 

Já a remoção, de acordo com a 
Lei Estadual nº 5.810/95, é a 
movimentação do servidor ocupante 
do cargo de provimento efetivo, para 
outro cargo de igual denominação e 
forma de provimento, no mesmo 
órgão em que é lotado (art. 49), 
complementando O art. 50 - a 
remoção, a pedido ou "ex-officio", do 
servidor estável poderá ser feita:I - 
de uma para outra unidade 
administrativa da mesma Secretaria, 
Autarquia, Fundação ou Órgão 
análogo dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, do Ministério 
Público e dos Tribunais de Contas; 
II- de um para outro setor, na mesma 
unidade administrativa 

Ora, o que a inamovibilidade 
prevista na Lei Estadual em Epígrafe 
veda é a movimentação “ex-officio” 
do servidor de um para outro local, 
como ressalta da melhor exegése 
das disposições citadas, orientação 
que também não se afasta da 
melhor doutrina administrativa, em 
que se icluem os os comentários da 
recentíssima e festejada obra de 
Ivan Rigolin, a que me reportei, e da 
própria jurisprudência administrativa 
selecionada do vasto arquivo do 
DASP, como se vê desse passo do 
Parecer a seguir transcrito : a 
remoção é o simples deslocamento 

do funcionário de uma para outra 
repartição, sem que isso determine 
qualquer alteração de situação 
dentro do quadro a que pertencer. A 
transferência, ao contrário, é 
justamente o movimento que se faz 
em torno de cargos, carreiras ou 
quadros. Assim, se o deslocamento 
de um funcionário de uma para outra 
repartição implicasse esse 
movimento, deixaria de ser uma 
simples remoção para se tornar uma 
transferência. Remoção é 
preenchimento de claro na lotação, e 
transferência é modalidade de 
preenchimento de cargo público. - 
Parecer do DASP no Proc. 3.309/42, 
DOU DE 25.5.42-. 

No caso vertente, como se 
dessume da exordial, e de molde a 
dissipar qualquer dúvida, não 
ocorreu a transferência denunciada 
pelo impetrante, mas a sua simples 
remoção ex-officio de um para outro 
setor, na mesma unidade 
administrativa (art. 50, II, da Lei do 
Regime Jurídico Único Estadual cit.), 
que se processou no ámbito da base 
fisica territorial comum, e não de um 
local para outro, sabido que Icoaraci 
é Distrito de Belém; como também, 
essa movimentação não lhe 
acarretou qualquer alteração em 
torno de cargo, carreira ou quadro; 
concluindo-se que a remoção do 
impetrante não contrariou o princípio 
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da inamovibilidade, assegurada em 
face do exercício do cargo de 
direção em seu sindicato de classe. 

Ademais, insito no poder 
discricionário da Administração - 
diga-se poder que decorre de Lei, e 
não do arbítrio que a Lei veda - eis 
que a amovibilidade dos 
Procuradores Fiscais do Estado não 
está sujeita à prévia representação 
ou qualquer outra fonnalidade, como 
sóe em casos especiais (exs. : como 
em relação aos membros do 
Ministério Público da União e aos 
integrantes do Magistério Superior 
Federal), tem-se que o ato que 
removeu o impetrante se situou 
dentro dos limites da lei reguladora, 
e nada tem de irregular ou 
atentatório ao seu direito individual. 
De outro lado, como ponderou e 
procurou demonstrar a autoridade 
impetrada, através de prova 
documental elucidativa (fls. 61/62), a 
amovibilidade do impetrante foi 
ditada pelo interesse público. 

Posto isso, apesar da própria 
dificuldade que sinto em definir o 
que vem a ser interesse público, 

máxime nos limites estreitos deste 
pronunciamento - em termos simples 
e não definitivos, interesse público é 
o pertinente a toda sociedade, 
personificada no Estado ou o 
interesse de todos, abrangente e 
abstrato, que por ser de todos não é 
de ninguém (cf Enciclopédia Saraiva, 
vol. 451p.388); ou, ainda, como 
realçou o douto Alcides de 
Mendonça Lima, presente no direito 
constitucional brasileiro (1934, 1937 
e 1946), como determinante para a 
mudança do juiz de seu cargo e 
sede, quando reconhecido pelo voto 
de dois terços dos membros efetivos 
do Tribunal Superior competente (cf. 
parecer publicado na Revista 
Forense, vol, 147, pág. 7) - não 
tenho dúvida em afirmar que o 
interesse público se afigura, na 
espécie dos autos, como fator 
secundário â avaliação de mérito do 
ato atacado. 

Por essas razões, conheço do 
presente Mandado de Segurança 
para, cassando a liminar concedida, 
denegar a ordem 

 
Belém, 08 de agosto de 1995. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. João Alberto Castello Branco de Paiva - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.339 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante: Graça Nazaré Lira de Abreu 
Impetrado: Sr. Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 

I-Mandado de Segurança - Funcionária concursada 
- Abusividade de portaria que determina o retorno 
ao seu órgão de origem porque emanada em perío-
do eleitoral e permanência nos quadros do órgão a 
que estava servindo - Liminar deferida tão somente 
no tocante ao ato administrativo lavrado no período 
eleitoral - Informações e parecer do M.P pela 
denegação do "writ"; 
II-O "mandamus" não elide os efeitos do ato 
administrativo perfeito,exceto em período eleitoral. 
Quanto ao que determina o retorno de servidor 
estável e efetivo ao seu órgão de origem, porquanto 
consubstanciado na discricionaridade da 
Administração Pública por conveniência e 
oportunidade, é perfeitamente legal. 

 
Vistos, etc., 
ACORDAM os Exmos. Srs. 

Desembargadores componentes das 
colendas Câmaras Cíveis Reunidas 
do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, à unanimidade de 
votos, conhecer do presente 
Mandado de Segurança e denegá-lo 
no tocante a permanência da 
impetrante nos quadros da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente,por absoluta falta de 
amparo legal 

 
Relatório 
Graça Nazaré Lira de Abreu, 

devidamente identificada às fls.2, 
através de sua advogada legalmente 
habilitada, com fulcro na 
Constituição Federal e lei reguladora 
da matéria, impetrou Mandado de 
Segurança contra ato administrativo 
emanado do Exmo. Sr. Secretário de 
Estado de Ciência , Tecnologia e 
Meio Ambiente,alegando em síntese 
o seguinte: 
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I-Que é funcionária pública 
estadual concursada, sendo lotada 
na Secretaria de Saúde Pública 
(Sespa), através do decreto 
governamental de 27/05/85,lotada 
na Divisão de Saneamento Básico, 
sendo através de portaria transferida 
posteriormente para a Divisão de 
Ecologia do referido departamento; 

II-Que no ano de 1992, em razão 
de premência de formação do 
quadro de apoio para formalização 
da Secretaria de Estado de 
Ciência,Tecnologia e Meio 
Ambiente, a Divisão de Ecologia 
transformou-se em Departamento de 
Meio Ambiente da Sespa e 
imediatamente desvinculou-se para 
dar origem a atual Secretaria 
Ambientalista (Sectam); 

III-Que através da Portaria de nº 
0188 , ficou com outros técnicos 
exercendo suas atividades na nova 
Secretaria, quando então foi-lhe 
comunicada através da Portaria nº 
1.071/94, que foi revogada sua 
cessão à referida Secretaria de Meio 
Ambiente, sem nenhuma 
justificativa, voltando ao seu quadro 
de origem; 

IV-Que tal ato administrativo 
feriu-lhe direito líquido e certo pois 
foi cedida à Secretaria de Meio 
Ambiente juntamente com mais de 
45 técnicos,todos concursados, para 
serem o embrião daquela Secretaria 

em formação, e sua volta ao quadro 
de origem tornou-se um abuso de 
autoridade, no caso o Sr. Secretário 
de Administração Pública, quando o 
certo seria não o seu retorno, porém, 
um processo de legalização da sua 
situação na nova Secretaria recém 
criada; 

V-Que além do mais, referida 
portaria de seu retorno violou a Lei 
Eleitoral de nº 4.737/65 que proíbe 
durante o período pré-eleitoral, 
qualquer transferência, demissão, 
admissão, recondução de 
funcionários públicos, sendo assim, 
tal ato completamente ilegal, além 
do que, sendo funcionária 
concursada e sua lotação correta, 
não poderia ser chamada de volta ao 
seu órgão de origem (Sespa). 

Anexou com o pedido, além da 
procuração, toda documentação 
comprobatória que menciona na 
inicial, e conclui pedindo a 
concessão da liminar,tão somente 
por infrigência da Lei Eleitoral nº 
4.737/65 (Código Eleitoral). 

Solicitadas as costumeiras 
informações, as prestou no prazo e 
forma da lei o Exmo. Dr. Secretário 
de Estado de Administração, 
negando qualquer ato de abuso de 
autoridade ou violação a direito 
líquido e certo da impetrante. 

Com vistas dos autos, o Exmo.Dr 
Procurador de Justiça, Dr.Carlos 
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Ailson Peixoto, em seu judicioso 
parecer,opinou pela denegação a 
segurança e cassação da liminar. 

 
Voto 
Dois são os fundamentos 

invocados pela impetrante para obter 
a reforma do ato administrativo 
emanado pelo Sr. Secretário de 
Administração. 

O primeiro de que o seu retorno a 
Sespa, em período eleitoral, fere 
dispositivos contidos no Código 
Eleitoral. 

O segundo de que, tendo sido 
colocada à disposição da nova 
Secretaria do Meio Ambiente, na 
qualidade de técnica, em ato legal, 
seu retorno à Sespa,quando a 
mesma ainda estava em 
formação,foi ato eivado de abuso de 
autoridade e feriu-lhe direito líquido e 
certo. 

Analisemos o primeiro 
fundamento. 

Com efeito, seu retorno à Sespa 
no período eleitoral (seis meses 
antes do pleito), não poderia ser 
feito, pois o Código Eleitoral é 
bastante claro em seus dispositivos, 

daí porque concedí a "liminar" tão 
somente quanto a este aspecto e 
como já expirou o período eleitoral, 
considero a mesma prejudicada por 
perda do objeto. 

No tocante ao segundo 
fundamento, "data venia", não 
ampara a impetrante a concessão da 
segurança, pois o ato de seu retorno 
à Sespa, seu órgão de origem e 
ainda é lotada, não pode ser 
considerado nem abuso de 
autoridade, nem feriu-lhe direito 
líqudo e certo. 

A impetrante é estável no serviço 
público e efetiva no cargo de técnica 
em área de saúde, podendo exigir 
que permaneça em área de sáude, 
tão somente . 

O que houve foi a sua cessão de 
seu órgão de origem - Sespa, à 
Secretaria do meio ambiente e 
posterior revogação desta cessão, 
ato administrativo perfeitamente 
legal. 

Ante o exposto, no tocante ao 
segundo fundamento, nego a 
segurança por absoluta falta de 
amparo legal. 

 
Belém, 08 de Agosto de 1995 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.352 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante: Reginaldo Mauro Cunha Dória 
Impetrado: Exmo. Sr. Dr. Secretario de Estado de Administração 
Litisconsorte Passivo Necessário: O Estado do Pará 
Relator: Desembargador Calistrato Alves de Mattos 
 

Mandado de Segurança - Impetração visando o 
reconhecimento do direito a incorporação de 
gratificação - Admissibilidade - Função de chefia - 
Exigência legal devidamente comprovada - Direito 
adquirido - Segurança concedida - Decisão 
unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Mandado de 
Segurança da Comarca da Capital, 
em que é impetrante Reginaldo 
Mauro Cunha Dória, ipetrado O 
Exmo. Sr. Dr. Secretário de Estado 
de Administração e Litisconsorte 
Passivo Necessário O Estado do 
Pará. 

 
Relatório 
Reginaldo Mauro Cunha Dâria, 

brasileiro, casado, funcionário 
público estadual, portador do CPF nº 
050.149.052-34, residente e 
domiciliado na Avenida 
Generalíssimo Deodoro, 1035, apto. 
104, nesta capital, impetrou 
Mandado de Segurança contra ato 
do Exmo. Sr. Dr. Secretário de 
Estado de Administração, que 

deixou de efetuar as devidas 
providências para a incorporação em 
seus vencimentos de vantagens 
inerentes ao cargo em comissão 
DAS-4, assegurada pela legislação 
que trata da matéria, em especial os 
arts. 130, parágrafo 2º, 113, 
parágrafo 2º, da Lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 (Regime Juridico 
Único dos Servidores Públicos Civis 
do Estado do Pará) e art. 4º, da Lei 
nº 5.232/85. Esclarece que este 
pedido, recebeu parecer favorável 
do Departamento Jurídico e chegou 
a ser deferido pelo Secretário 
Adjunto de Administração, Sr. Edgar 
Pinto de Souza Porto, em 30/08/94. 

A impetração foi respaldada nas 
disposições da Constituição Federal 
de 1988 (art. 5º, LXIX, LIV; VI e X do 
art. 7º; e XV do art. 37). 
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O pedido (fls. 02/07), veio 
acompanhado de instrumento de 
mandato (fls. 09) e documentos 
necessários à impetração (fls. 
10/22). 

Na forma do art. 5º da Lei nº  
4.348, de 26/06/64, foi negada a 
medida liminar (fls. 23). Oficiado ao 
Exmo. Sr. Secretário para que 
prestasse as informações de estilo 
(fls. 23)1 estas foram oferecidas as 
fls. 26/34, acompanhadas dos 
documentos às fls. 35/43. 

Ao Douto Órgão opinante para 
emitir parecer, o Procurador de 
Justiça, Dr. Antonio da Silva 
Medeiros, opinou pela concessão da 
ordem impetrada. 

O Estado do Pará (fls. 51) 
ingressou com pedido de admissão 
como litisconsorte passivo, 
"aderindo, para todos os fins de 
direito às informações prestadas". 

A Douta Procuradoria de Justiça 
(fls. 53), ratifi cou o seu 
pronunciamento anteriormente 
proferido. 

 
Voto 
"No que tange à argumentação 

da autoridade impetrada, de poder a 
administração rever seus atos, quan-
do eivados de vícios, não se discute 
essa possibilidade, pois assim 
ensina o saudoso mestre Hely Lopes 
Meirelles e dita a Jurisprudência a 

respeito da matéria, conforme aliás 
refere o Exmo. Dr. Secretário de 
Administração nas informações, no 
sentido da sustentação de seu ato. 

Convém no entanto se observar, 
que para a prática da revogação de 
ato dessa natureza, necessário se 
torna, que o ato administrativo 
desfeito tenha sido baixado por erro, 
culpa dolo ou interesses escusos de 
seus agentes, a ponto da atividade 
do Poder Público chegar a 
desgarrar-se da lei, divorciar-se da 
moral ou desviar-se do bem comum, 
como prelecionado na obra do já 
citado Hely Lopes Meirelles. 

Tal situação, embora procure 
demonstrar a autoridade impetrada, 
a quando da sustentação de 
ausência de direito líquido e certo 
em favor da pretensão do 
requerente, não nos parece se tratar 
de assunto pacífico em favor da 
autoridade tida como coatora, tanto 
que, afora o julgado destas Egrégias 
Câmaras Cíveis Reunidas, 
concedendo a segurança em favor 
da funcionária Ruth dos Remédios 
Branco, concedendo a incorporação 
de função igualmente como pretende 
o Impetrante, anexada às fls. 21 
destes autos, cita-se nesta 
oportunidade outro julgado versando 
sobre o mesmo assunto, como 
segue: 

EMENTA - Acórdão nº  
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21.863. Mandado de Segurança - 
Capital. 

Requerente:Ricardo Napoleão 
Siqueira 

Requerido :Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de 
Administração 

Relatora :Desa. Izabel Vidal 
de Negreiros Leão 

Pedido de Incorporação aos 
vencimentos da gratificação DAS-
4, nos termos da Lei nº 5.232/85. 

Ao funcionário público que 
tenha o exercicio por periodo 
superior a cinco anos 
consecutivos de função 
gratificada, fica assegurada a 
percepção da referida 
gratificação, após a 
desinvestidura do cargo - Art. 1º, 
§2º, da Lei nº 5.020/82. 

Existência de direito adquirido, 
incorporado ao património 
individual, e amparado pela 
Constituição Federal. 

Segurança concedida, a 
unanimidade de votos - (In 
Revista do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará - Vol. 37 - nº 59 - 
1993). 
Como se vê, o ato impugnado e 

revogado ante a afirmativa de haver 
sido baixado ilegalmente, não se 
apresenta com o condão de 
ilegitimidade como quer fazer crer a 
autoridade impetrada. 

Quanto a alegada prescrição 
para o pleito pretendido pelo 
Impetrante, que segundo a 
autoridade requerida, teria se 
verificado nos termos do Art. 1º, da 
Lei nº 5.378/87, data vênia, parece 
não se aplicar ao caso, posto que, o 
pleito diz respeito a um direito tido 
como líquido e certo negado ao 
interessado, referente a 
incorporação de gratificação aos 
vencimentos, o que se consumou 
em setembro do corrente ano, ao 
deixar de ser incluído no 
contracheque do funcionário 
impetrante, a incorporação antes 
deferida e negada posteriormente 
pelo Dr. Secretário titular, conforme 
confessado nas informações 
prestadas as fls. 26/34. 

A argumentação com base na 
ausência de previsão orçamentária, 
para que possa a administração 
pública efetuar pagamento de 
incorporação de gratificação aos 
servidores, não nos parece merecer 
consideração, uma vez que, existe a 
rubrica no orçamento referente a 
realização de despesas com 
pessoal, onde está incluído o 
pagamento de cargo comissionado 
ou função gratificada. 

Essa previsão consta também do 
"Manual para Elaboração do Plano 
Plurianual" - 1992 - 95 e dos 
Orçamentos 92 da Secretaria de 
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Estado de Planejamento - DIPAN - 
verificando-se no Anexo V a 
"classificação da Despesa por 
Objeto de Gasto - Explicitação dos 
Elementos de Despesa" - O 
Elemento 3.1.1.1 - Pessoal Civil - 
item Ol - Vencimentos e Vantagens 
fixas (fls. 75). 

Eis aí portanto, o enquadramento 
na Lei Orçamentária, da Gratificação 
Incorporada, por se constituir em 
uma vantagem fixa, segundo os 
entendidos no assunto. 

A incorporação de gratificação a 
servidores que dela fazem jús por 
direito adquirido, e que já vinham 
percebendo pelo tempo previsto em 
lei, não significa em aumento de 
despesa como quer fazer entender a 
autoridade impetrada, tanto que, 
essa situação existe em vários 
setores da administração pública 
estadual. 

Sobre o pedido do impetrante, 
conforme consta dos autos, exerceu 
ele por cerca de quinze anos 
funções de chegia, tendo sido 
exonerado da última que ocupava, 
em 18 de abril do corrente ano, cujo 
ato foi publicado no D.O. do Estado 
em 31.05.94, cons tante de fls. 13. 

O Impetrante apoia o seu pleito 
na Lei nº  5.020/82, Art. 10, § 2º , 
que prescreve: 

"Art. 10 - Ao funcionário 
público que tenha o exercício por 

período superior a 05 (cinco) 
anos consecutivos ou 10 (dez) 
alternados de função gratificada, 
prevista no Art. 138, I, da Lei nº 
749/53, fica assegurado a contar 
de 1º de março de 1982, a 
percepção da referida 
gratificação". 
Posteriormente veio a Lei nº 

5.232/ 85 ampliando o benefício, 
estendendo-se aos ocupantes do 
cargo em comissão. 

Vê-se pelo dispositivo acima, 
possuir o requerente os requisitos 
exigidos por lei para ter incorporada 
a gratificação que percebeu por 
quase 15 (quinze) anos, isto é, 
passou em função gratificada, tempo 
superior ao exigido legalmente pois 
só na função de DAS - 4, exerceu 
sem interrupção durante 06 (seis) 
anos. 

Quanto ao momento para 
requerer a incorporação, assegurava 
a Lei nº  5.020/82, a quando da 
desinvestidura do cargo, o que se 
verificou em maio de 94, conforme 
comprovado nestes autos, ocasião 
em que já tinha o requerente 
adquirido àquele direito, amparado 
constitucionalmente. 

Observa-se assim, são 
adquiridos os direitos definitivamente 
incorporados ao patrimônio de seu 
titular, podendo já haverem sido 
realizados, então são consumados, 
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ou dependerem de prazo ou 
condição para o exercício, ou 
mesmo da vontade de seu titular. 
Não é possível que ocorra a 
supressão do direito sob alegação 
de existir lei nova regulamentando a 
mesma situação de maneira 
diferente. Em caso dessa natureza, 
os direitos já incorporados ao 
patrimônio do servidor público, 
continuam a reger-se pela Lei 
anterior, que estende a plano de sua 
eficácia por tempo ulterior ao 
momento em que é revogada. 

Direito adquirido segundo os 
tratadistas, e um direito que é 
consequência de um fato idôneo a 
produzí-lo em virtude da lei vigente 
ao tempo em que se efetuou, 
mesmo que a ocasião de fazê-lo não 
se tenha apresentado anteriormente 
à vigência da lei nova, sendo que, no 
império da lei então vigente, 
integrou-se imediatamente ao 
patrimônio de seu titular. 

Prevê o Art. 6º e § 2º da Lei de 
Introdução ao Código Civil: 

Art. 6º - A Lei em vigor terá 
efeito imediato e geral, 
respeitados o ato juridico perfeito, 
o direito adquirido e a coisa 
julgada. 

Parágrafo 2º - Consideram-se 
adquiridos os direitos que o seu 
titular, ou alguém por ele, possa 
exercer, como aqueles cujo 
começo do exercício tenha termo 
pré-fixado, ou condição 
preestabelecida inalterável a 
arbítrio de outrém (grifo nosso) . 
Com a Lei nº  5.387/87, vedadas 

foram efetivamente a percepção de 
novas concessões, porém 
incorporadas aos vencimentos, as 
gratificações já pagas, como é o 
caso do Impetrante" (transcrição 
ipsis verbis do parecer do Ministério 
Público). 

Por tais razões: 
ACORDAM os Juízes 

componentes das Câmaras Cíveis 
Reunidas do Tribunal de Justiça do 
Estado, à unanimidade de votos 
(nemine discrepante), em 
sufragando o parecer do Ministério 
Público, conceder a segurança, para 
garantir ao Impetrante a 
incorporação em seus vencimentos 
da gratificação correspondente ao 
Cargo em Comissão DAS-4, na 
proporção de 100% (cem por cento). 
Representante do Ministério Público 
Dr. Antônio da Silva Medeiros. 

 
Belém, 04 de abril de 1995 

 
Des. Romão de Amoêdo Neto - Presidente 
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Des. Calistrato Alves de Mattos - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.366 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante: Alcides Ary Alves Monteiro 
Impetrado: Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração 
Relator: Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 

 
Mandado de Segurança. Aposentadoria por 
implemento da condição do tempo de serviço. 
Contagem recíproca do tempo de contribuição na 
Administração Pública e na atividade privada, rural 
ou urbana - de forma integral, sem quaisquer 
condicionamentos ou limitaçôes. Auto-
aplicabilidade do art.202, § 2º da Constituição 
Federal. O que se sujeita á lei ordinária é, 
simplesmente, a forma de compensação financeira 
entre os diversos sistemas de previdéncia social, o 
que não constitui empecilho ao deferimento do 
“writ”. Mandado de Segurança concedido. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes das 
Câmaras Cíveis Reunidas, à 
unanimidade de votos, conceder o 
Mandado de Segurança. 

 
Relatório 
Alcides Ary Alves Monteiro 

impetra Mandado de Segurança, 
com pedido de liminar, contra o 
Exmo. sr. Secretário de Estado de 
Admnistração. 

Alega contar com mais de 38 
(trinta e oito) anos de serviço, 
inclusive mais de oito (8) anos no 

serviço público estadual, no 
exercício do Cargo em Comissão de 
Assessor Especial I do qual foi 
exonerado em 03.01.95. Alega 
ainda, haver requerido, 
administrativamente, em 15.12.94, a 
sua aposentadoria por tempo de 
serviço, mas que a autoridade 
indicada como coatora, com base 
em parecer da Consultoria Jurídica 
do órgão, que o impetrante classifica 
de inteiramente confuso, pois, 
embora reconhecendo que o 
impetrante tem o tempo necessário 
para obter a sua 
aposentadoria...,concluiu sugerindo 
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o indeferimento do pleito de 
aposentação ... indeferiu-lhe a 
pretensão. Daí, pela presente via, 
busca liminarmente seja concedido o 
direito de aposentar-se e que, ao 
final, seja confirmada a liminar e 
concedida a segurança aqui 
vindicada, nos termos da 
Constituição Federal, seus artigos 40 
e seguintes, que além de 
contemplar, dentre as modalidades 
ali previstas, a aposentadoria 
voluntária, para o homem, após 
trinta e cinco anos de serviço, 
demonstrou preocupação com a 
proteção do tempo de serviço 
prestado sob qualquer modalidade 
de vinculação (art. 40, p. 2º Carta 
Constitucional cit.). 

Juntou documentos (fis. 09 à 33). 
Processado o pedido, sem 

liminar, a autoridade apontada como 
coatora prestou as informações de 
estilo (fis. 42/45), sustentando que o 
impetrante não pode ser destinatário 
da aposentadoria com proventos do 
Cargo Comissionado, embasada no 
art. 114 da Lei nº 10/94, por se tratar 
de vantagem nova, que não pode 
retroagir para beneficiá-lo; e ainda 
que pudesse retroagir, argumenta, 
não o favoreceria, porque ele não 
conta com o tempo exigido em lei 
para fazer jús ao mérito. Em outras 
palavras (prossegue a impetrada) : 
estamos diante de um benefício 

novo, especialmente criado e 
introduzido pela Lei supracitada. 
Sendo vantagem nova, a sua 
aplicação restringe-se aos 
servidores públicos que, a partir do 
advento da Lei instituidora, 
preencham os requisitos àsua 
concessão. Aduz mais, que à época 
em que o impetrante ocupou o cargo 
coniissionado, cuja representação 
busca seja incorporada aos seus 
proventos, não vigia a lei que criou o 
benefício ora pretendido, e que o 
fato de ter exercido o mencionado 
cargo apenas por um período de 
quase um ano...sob a vigência da 
Lei 5.810 de 24.0I.95,...não o faz 
beneficiário da pretendida 
aposentadoria, já que com o advento 
do RJU foi não ratificado ou 
repristinado) o benefício da 
aposentadoria com proventos da 
função gratificada ou do cargo 
comissionado. Citando o art. 6º, p. 2º 
da Lei de Introdução ao Código Civil, 
para afastar a tese do direito 
adquirido invocada pelo impetrante, 
pois os autos noticiam que o 
postulante ingressou no serviço 
público em 01.10.87, e que no 
exercício de de funções gratificadas 
detêm a soma total de 07 anos, 03 
meses e 08 dias, analisa 
exaustivamente a inexistência de 
direito líquido e certo a justificar o 
deferimento do ”mandamus, e o seu 
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descabimento, in casu, evidenciada 
a invasão ao mérito dos atos 
administrativos atacados, cuja 
análise judicial deve se restringir a 
sua legalidade e nunca a apreciação 
de mérito, já que se isso fosse 
possível, seria indisfarçável invasão 
da competência do Poder Executivo 
pelo Judiciário. E sob outro aspecto, 
ligado ao principio da legalidade da 
despesa pública, invoca o art. 169 e 
seu p. único da Constituição Federal, 
com o que pretende elidir a 
possibilidade da Administração arcar 
com o pagamento da aposentadoria 
do impetrante, por não dispôr de 
recursos alocados e sem a devida 
contribuição para o sistema 
estadual, visto que o impetrante 
trabalhou por trinta anos para 
empresas particulares e agora 
pretende aposentar-se percebendo 
dos cofres do Estado. Finaliza, 
tentando afastar a aplicabilidade do 
princípio da contagem recíproca de 
tempo de contribuição na 
administração, regulado pelo artigo 
202, p. 2º da Constituição Federal, 
eis que este condicionou-a a 
compensação financeira entre os 
diversos sistemas de previdência 
social, segundo critérios 
estabelecidos em lei. Se assim é, 
argumenta, estamos diante de um 
benefício em tese, ou de garantia em 
tese, porque sua fruição depende de 

lei, dado que a regra constitucional 
que a prevê é de eficácia contida. 
Pede, afmal, a denegação da 
segurança impetrada. 

Interveiu no processo, como 
litisconsorte passivo necessário, 
admitido por este Relator, o Estado 
do Pará, por um de seus 
procuradores (fls. /56), e com vista, 
oficiou nestes autos a douta 
Procuradoria Geral de Justiça, 
opinando pela denegação do writ 
(fls.59/62). 

 
Voto 
Tem procedência a segurança 

impetrada. 
Com efeito, o legislador 

constituinte de 1988, de forma 
inequívoca, garantiu a aposentadoria 
integral após 35 anos de trabalho 
(para os homens), pelo simples 
implemento da condição do tempo 
de serviço, com as devidas 
contribuiçôes (art. 202, e p. 1º da 
CF). Dispôs também : o tempo de 
serviço público federal, estadual ou 
municipal será computado 
integralmente para os efeitos da 
aposentadoria (art. 40, p. 3º da CF), 
para em seguida determinar: para 
efeito de aposentadoria... a 
contagem recíproca do tempo de 
contribuição na administração 
pública e na atividade privada, rural 
e urbana (art. 202, p. 2º da CF). 
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O critério, de acordo com o 
saudoso Hely Lopes Meireles, não 
poderia ter sido mais abrangente - 
contagem integral do tempo de 
serviço prestado a União, Estado, 
Município, Distrito Federal e 
respectivas Autarquias - ("in" Direito 
Administrativo Brasileiro, p. 388), 
como também, a contagem 
recíproca do tempo de contribuição 
na administração pública e na 
atividade privada, rural ou urbana - 
de forma integral, sem quaisquer 
condicionamentos ou limitações. 

Se assim é, sem razão a 
autoridade impetrada, quando, 
embora reconhecendo que a 
contagem do tempo de serviço 
público (federal, estadual ou 
municipal) deva ser integral para 
efeito de aposentadoria, se esforça 
para demonstrar que não se soma 
esse período com o que foi 
efetivamente prestado â iniciativa 
privada pelo impetrante, enquanto 
não definida, através de lei ordinária, 
a compensação financeira a ser 
ajustada entre os sistemas 
previdenciários. 

O equívoco é flagrante. 
Inquestionável que, diante da 

relevância da conquista social 
erigida constitucionalmente, não se 
poderia ficar a mercê de lei ordinária 
que viesse a dispôr sobre a 
compensação financeira entre os 

sistemas previdenciários, e muito 
menos pode-se aceitar a 
interpretação restritiva, na medida 
em que o dispositivo constitucional 
não cria nenhum benficio novo, 
restringindo-se a modificar o critério 
de contagem de tempo de serviço 
para obtenção de vantagem já 
anteriormente contemplada em lei. 
Tal como concluiu em recente 
decisão, o E. Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, através de 
sua 2ª Turma, ao julgar caso similar, 
à unanimidade: 

Sustenta-se que o dispositivo 
transcrito não é auto-aplicável. 
Convenço-me, porém, que assim 
não é. Com efeito, o dispositivo não 
cria nenhum benefício novo, mas 
simplesmente modifica critério de 
contagem de tempo de serviço para 
obtenção de benefício já existente. O 
que se sujeita a lei ordinária é, 
simplesmente, a forma de 
compensação financeira entre os 
diversos sistemas de previdência 
social, mas isso não constitui 
empecilho ao atendimento da 
pretennsão aqui deduzida (extraído 
do voto-condutor proferido pelo e. 
Juiz Teori Albino Ravascki - LEX 
JSTJ e TFR - 301511). 

Nessas condições, desprezando 
os demais argumentos expendidos 
pela d. autoridade impetrante, por 
julgá-los irrelevantes em face da 
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Constituição Federal, que regula 
inteiramente a matéria fulcral deste 
Mandado de Segurança, chego à 
conclusão que o direito líquido e 
certo do impetrante é irrecusável em 
ver computado o tempo de serviço 
prestado àatividade privada, para 
fins de sua aposentação do serviço 

público estadual, consoante, aliás, 
entendimento sumulado do E. 
Tribunal de Contas da União 
(Súmula 159), aplicável à espécie 
dos autos. 

Ex-positis, concedo a segurança 
nos termos do pedido inaugural. 

 
Belém, 29 de agosto de 1995. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. João Alberto Castelo Branco de Paiva - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.376 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelante:  Companhia Brasileira de Distribuição 
Apelado :  Paulo Armando Cavalcante Coelho 
Relator :  Desembargador Calistrato Alves de Mattos 
 

Responsabilidade Civil - Ato Ilícito - Furto de 
veículo de estacionamento de Supermercado - 
Legitimidade ativa e passiva do autor para a 
demanda - Culpa da ré reconhecida - Verba devida - 
Sentença mantida - Decisão unânime. 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação Cível 
da Comarca da Capital, em que é 
apelante Companhia Brasileira de 
Distribuição e apelado Paulo 
Armando Cavalcante Coelho. 

 
Adotado o relatório de fls. 77, 

procedido o julgamento que 
decorreu em ordem. 

 
Voto 
Paulo Armando Cavalcante 

Coelho, ora apelado, promoveu a 
presente Ação de Indenização, com 
base no art. 159 do Código Civil, 
contra a Companhia Brasileira de 
Distribuição (Supermercado Jumbo), 
imputando a esta a responsabilidade 
pelo furto de seu veículo, que 
encontrava-se no local destinado ao 
estacionamento do Supermercado, 
no momento em que efetuava suas 

compras. A pretensão foi julgada 
procedente. O inconformismo da 
apelante está respaldado na 
ilegitimidade ativa e passiva do autor 
para a demanda. 

A preliminar de ilegitimidade ativa 
escora-se no argumento de que o 
apelado não transferiu a propriedade 
do veículo junto ao Departamento de 
Trânsito e conforme o art. 129, § 7º, 
da Lei de Registros Públicos, deveria 
a compra do automóvel estar 
consignada no Registro de Títulos e 
Documentos. 

É improcedente este argumento: 
"A circunstância de o veículo 

acidentado não achar-se 
registrado em nome do autor, na 
repartição do trânsito, é 
irrelevante, porque o direito a 
indenização por ato ilícito 
pressupõe o prejuízo da parte e 
não o seu direito de propriedade.” 
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"Não é preciso provar o 
domínio da coisa lesada para 
demandar por perdas e danos. O 
mero possuidor, se tem de 
suportar o prejuízo do ato ilícito, 
tem legitimidade para a Ação de 
Responsabilidade Civil". (Hum-
berto Theodoro Júnior, "Respon-
sabilidade Civil Doutrina e 
Jurisprudência, vol. I, pág. 241 e 
239). 
 
Em matéria de responsabilidade 

civil por ato ilícito o que importa não 
é a propriedade do instrumento mas 
a conduta do agente. O que se 
discute na ação indenizatória por ato 
ilícito não é o domínio do autor sobre 
o objeto furtado, mas o prejuízo ou 
desfalque patrimonial que o agente 
causou em detrimento da vítima. 

No caso, o que o autor, ora 
apelado, tem de provar é o prejuízo 
suportado em decorrência do ato 
ilícito do apelante, mas não a sua 
propriedade sobre o veículo furtado, 
de acordo com o art. 159 do CC. O 
que justifica o pedido de 
ressarcimento a título de 
responsabilidade civil é o desfalque 
patrimonial. 

A segunda preliminar de 
ilegitimidade passiva, da mesma 
forma, é improcedente. O fato do 
estacionamento do Supermercado 
atender à outras lojas vizinhas, não 

exclui a responsabilidade do 
apelante. O apelado demonstrou em 
Juízo, que estacionou seu veículo no 
estacionamento para fazer compras 
no Supermercado, conforme 
documento às fís., estando 
perfeitamente caracterizada a 
legitimidade passiva. 

No mérito, não há como alterar a 
solução dada à lide pelo Juízo "a 
quo": 

Dispõe o art. 159 do Código Civil 
que "aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência, ou 
imprudência, violar direito, ou causar 
prejuízo a outrem, fica obrigado a 
reparar o dano". 

Portanto, o dever de reparar o 
dano gerado pelo ato ilícito, assenta-
se na conjugação necessária de três 
elementos fundamentais, que são: 

a) culpa "lato sensu" de maneira 
que só o fato lesivo intencional ou 
imputável ao agente por omissão de 
dever, autoriza a responsabilidade 
civil; 

b) o dano, ou seja a lesão 
provocada no patrimônio da vitima; e 

c) o nexo de causalidade entre o 
dano e o comportamento censurável 
do agente (Washington de Barros 
Monteiro, "Curso de Direito Civil, 
Parte Geral, 22ª edição, pág. 277). 

Analisando-se a hipótese dos 
autos, chega-se a conclusão 
inarredável que os três elementos 
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integralizadores da responsabilidade 
restaram provados no bojo da 
instrução processual. 

Ficou provado que o apelado 
deixou seu veículo no 
estacionamento do Supermercado e 
lá efetuou suas compras conforme 
documento às fls. 32 e depoimentos 
prestados. No caso, trata-se de 
"culpa in eligendo" e '"in vigilando” 
da ré. Ficou comprovado também o 
prejuízo patrimonial, através da 
ocorrência policial (fls. 06). No que 
diz respeito ao nexo causal, de igual 
forma, se acha comprovado de 
maneira autorizar o reconhecimento 
da responsabilidade civil da 
apelante. Existe a relação de causa 
e efeito entre a ação da apelante e o 

desfalque patrimonial do apelado. 
A culpa '"in eligendo" e ""in 

vigilando” caracteriza-se pelo 
controle insuficiente que o 
Supermercado exerce sobre os 
veículos de seus clientes, em seu 
estacionamento, bem como a falta 
de cuidado e fiscalização. 

 
Por tais motivos: 
ACORDAM os Juizes 

componentes da Egrégia 2ª Câmara 
Cível Isolada do Tribunal de Justiça 
do Estado, à unanimidade de votos 
(nemine discrepante), em conhecer 
do recurso e negar-lhe provimento, 
para manter a decisão apelada em 
todos os seus termos. 

 
Belém, 24 de agosto de 1995. 

 
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente 

Des. Calistrato Alves de Mattos - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.377 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA 
COMARCA DA CAPITAL 

 
Recorrente:  Sidney Fernando Matos Costa 
Recorrida:  Justiça Pública 
Relator:  Desembargador Werther Benedito Coêlho 

 
Recurso em Sentido Estrito da pronúncia de Sidney 
Fernando Matos Costa, como autor do crime de 
homicídio previsto no art. 121 e 14, inciso II, do 
Código Penal. Não está provada a excludente do 
estrito cumprimento do dever legal, pois referido 
réu não estava no exercício da função de policial 
quando reagiu à interpelação da vítima Raimundo 
Abreu, disparando tiro de revólver, colocado sob o 
queixo da mesma ao ser interpelado por esta 
acerca da prisão de Antônio de Tal. Recurso 
conhecido e não provido. 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Exmos. Srs. 

Desembargadores componentes da 
2ª Câmara Criminal Isolada, à 
unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso proposto, negando-lhe 
provimento, para confirmar a decisão 
recorrida em todos os seus termos. 

 
Relatório 
Sidney Fernando Matos Costa, 

qualificado nos autos através de seu 
advogado, inconformado com a 
decisão da Juíza da 2ª Vara Penal 
que pronunciou-o, como incurso nas 
penas do art. 121, combinado com o 
art. 14, inciso II, do Código Penal, 

para que seja submetido a Júri 
Popular, interpôs Recurso em 
Sentido Estrito, com fundamento no 
art. 581 inciso IV, do Código de 
Processo Penal. 

Disse, em síntese, que o fato 
descrito pela acusação como sendo 
crime de tentativa de homicídio não 
encontra ressonância nas próprias 
provas dos autos, haja vista , na 
condição de policial, tentava prender 
um desordeiro, ora vítima, no meio 
de um tumulto. 

Acrescentou ainda que as 
testemunhas dizem que o 
recorrente, inicialmente, atirou para 
o chão, bem como, não há 
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comprovação nos autos que o delito 
ocorreu por circunstâncias alheias a 
vontade do recorrente. 

Pediu, finalmente, o 
conhecimento e provimento do 
recurso a fim de que seja reformada 
a decisão recorrida. 

O Ministério Público, ao 
contrarrazoar o recurso, manifestou-
se pelo improvimento. 

Nesta Egrégia Corte, manifestou-
se o. Douto Procurador de Justiça 
pelo conhecimento e improvimento 
do recurso. 

 
Voto 
Sidney Fernando Matos Costa 

por seu advogado, interpôs este 
Recurso em Sentido Estrito, da 
decisão da M.M. Juíza Ivone 
Santiago, da 2ª Vara Penal da 
Capital que o pronunciou como 
incurso nas penas do artigo 121 
combinado com o artigo 14, inciso II 
do Código Penal, ou seja, por 
tentativa de homicídio, contra a 
vitima, Raimundo Lopes  de Abreu, 
não a matando por motivos alheios à 
vontade do referido acusado Sidney. 

Diz que negou a autoria do crime, 
em foco, porque não o cometeu. 
Quem o acusa é a vitima Raimundo 
de Abreu e a sua companheira. 

Salientou que as testemunhas 
afirmam que inicialmente, o acusado 
Sidney atirou para o chão, para 

intimidar a turma de desordeiros que 
estavam se opondo à prisão de 
Antônio. 

Argumentou que não está 
provado qual teria sido a 
circunstância alheia à vontade de 
Sidney que impediu a consumação 
do crime. 

Finalizou que não se configurou o 
crime de tentativa de homicídio, já 
que os fatos demonstram claramente 
que ocorria um tumulto e que a 
vítima foi ferida em decorrência 
dessa situação, inegável que 
também não se configurou a autoria 
imputada ao recorrente, pois sua 
participação naquele episódio, 
deveu-se apenas à sua condição de 
policial civil em ajuda aos soldados 
da Polícia Militar, que conduziam um 
desordeiro de nome Antônio. 

Ao contrário do que diz o 
recorrente, está provado através dos 
depoimentos da vítima Raimundo 
Lopes de Abreu e Maria Olinda 
Pantoja, que foi o réu Sidney 
Fernando Costa, que disparou um 
tiro de revólver, ao colocá-lo no 
queixo da vítima, Raimundo. Ora, 
quem deflagra um projétil nessa 
região da cabeça de baixo para 
cima, tem conhecimento de que 
dispara um tiro mortal. No caso o 
ferimento descrito no Exame de 
Corpo de Delito incluso, não 
produziu a morte da vítima, 
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Raimundo, pois o projétil deflagrado, 
fraturou a mandíbula, transfixou a 
língua e alojou-se no nariz da 
mesma. 

O acusado Sidney atirou em 
Raimundo de Abreu porque este 
interveio na prisão de Antônio de tal, 
interpelou Sidney sobre o motivo 
daquela detenção, ponderando que 
Antônio não participara da desordem 
que encerrara a festa. A reação de 
Sidney foi brutal. Segurou Raimundo 
pelo colarinho, encostou o cano de 
seu revólver embaixo do queixo des-
sa vítima e detonou a arma. 

Como Sidney não estivesse de 
serviço nem se caracterizasse 
agressão por parte de Raimundo 

Lopes não milita a favor do mesmo 
réu a excludente de estrito 
cumprimento de dever legal, se por 
acaso confessasse a prática do 
crime. 

É necessário que o sujeito 
pratique o fato no estrito 
cumprimento do dever legal. Fora 
daí, a conduta torna-se ilícita. No 
sentido do texto: RT 517-295 e 572-
297; TACrim SP AP Crim, 333-897; 
RT 587-340. 

Nestas condições, estão 
concretizados os requisitos básicos 
do artigo 408 do CPP. 

Ex positis, conheço do recurso e 
lhe nego provimento. 

 
Belém, 10 de agosto de 1995. 

 
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente 

Des. Wherter Benedito Coelho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.391 - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA COMARCA DE SANTARÉM - 
PA 
 
Requerente:  Partido dos Trabalhadores (PT) 
Requerida:  Câmara Municipal de Santarém 
Relator:  Desembargador José Alberto Soares Maia 
 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Artigo 49 da 
Lei Orgânica de Santarém-PA - Mandado de 
Segurança em apenso - Inexiste conexão em graus 
diferentes de jurisdição e também a Ação Direta 
trata da defesa da constitucionalidade objetiva, "in 
abstrato", e não de situações concretas - No Mérito 
- Limitação Constitucional para ausência do 
Prefeito sem autorização da Câmara - Previsão de 
crime de responsabilidade no § 2º do citado artigo 
49 contraria o artigo 56, I, da C.E. - Procedente em 
parte - Inconstitucionalidade do § 2º, do artigo 49 
da referida Lei Municipal. 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade em que são 
partes como Requerente o Partido 
dos Trabalhadores (PT) e como 
Requerida a Câmara Municipal de 
Santarém. 

ACÓRDAM os Desembargadores 
membros do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, à 
unanimidade de votos, em julgar 
procedente em parte a presente 
ação, para o fim de ser declarado 
inconstitucional apenas o § 2º, do 
artigo 49, da Lei Orgânica do 

Município de Santarém, por violação 
ao artigo 56 da Constituição do 
Estado do Pará. 

 
Relatório 
O Partido dos Trabalhadores, 

pelo Diretório Regional do Estado do 
Pará, através de procurador judicial, 
propôs perante este Egrégio Tribunal 
a presente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, com pedido de 
medida liminar, com base no artigo 
161, I, letra l c/c o artigo 162, VIII, 
ambos da Constituição Estadual, 
contra o disposto no artigo 49 da Lei 
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Orgânica do Município de Santarém, 
neste Estado. 

Alega o requerente que através 
da Emenda nº 01, vigente desde 03 
de fevereiro de 1994 e aprovada 
pela Câmara de Vereadores, a Lei 
Orgânica do Município de Santarém, 
in artigo 49, “caput”, limitou a 
substituição temporária do Prefeito 
pelo Vice-Prefeito à hipótese de 
ausência do Município por prazo 
superior a 5 dias, sendo tal 
disposição inconstitucional, 
afrontando o disposto nos artigos 1º 
e 2º e, ainda, o artigo 52, todos da 
Constituição Estadual, que 
reproduzem princípios da 
Constituição Federal. 

Afirma que o impugnado artigo 49 
da Lei Orgânica estabeleceu uma 
regra impeditiva da substituição, 
quando a ausência do Prefeito da 
Jurisdição político-administrativa do 
Município for inferior a 5 dias, na 
medida em que ela somente 
ocorrerá se a ausência for superior a 
esse tempo, não se tratando aqui da 
hipótese de ausência mediante 
consentimento parlamentar. Tendo a 
norma por objeto impedir a 
substituição ou o exercício 
temporário do Poder Executivo pelo 
Vice-Prefeito, mantendo o Prefeito 
no exercício do cargo, mesmo que 
ausente do Município, sendo que a 
ausência do Prefeito do Território 

Municipal, por qualquer período de 
tempo, sem que seja substituído, 
torna acéfala a administração e cria 
um vácuo no exercício do poder 
hipótese, absolutamente, 
inadmissível, a luz das Cartas 
Fundamentais e, até mesmo, dos 
interesses do município, e, para 
evitar a possibilidade concreta de 
perdas e danos irreparáveis ao 
município e seus jurisdicionados, 
requereu a medida liminar de 
suspensão da eficácia da norma, até 
o julgamento do caso. 

Junto a inicial vieram os docs. de 
folhas 07/20. 

A medida liminar requerida foi 
indeferida pelo despacho de fls. 21v. 

Às fls. 24/30, a Câmara Municipal 
de Santarém, representada por seu 
presidente, apresentou suas razões 
em defesa do ato ora impugnado, 
afirmando que a Constituição de 
l988, reconhecendo na prática a 
autonomia dos municípios para 
cuidarem de seus interesses, 
determinou que cada um elaborará 
sua própria Lei Orgânica e que em 
nenhum momento em que se 
promulgou a Emenda em discussão, 
feriu-se dispositivo constitucional, 
pois a mesma apenas estruturou-se 
em sua competência autônoma de 
auto-organizar-se e que somente se 
a Emenda tivesse vedado totalmente 
o direito do Vice-Prefeito de assumir 



JURISPRUDÊNCIA   eeeeeee 
 
 

 
 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.40 n.66 1995 

em ocasiões oportunas, estaria 
caracterizada infringência a norma 
constitucional. 

A Prefeitura Municipal de 
Santarém, na qualidade de 
Litisconsorte Passiva, igualmente 
sustentou a constitucionalidade da 
norma impugnada, sob os mesmos 
fundamentos da requerida. 

Em seguida foram os autos 
remetidos a Procuradoria Geral da 
Justiça, a qual, em parecer de fls. 
41/43, manifestou-se pela 
procedência parcial da presente 
ação, a fim de ser declarado 
inconstitucional o § 2º, do artigo 1º, 
da Emenda Municipal nº01, de 02 de 
fevereiro de l994, que deu nova 
redação ao artigo 49, da Lei 
Orgânica do Município de Santarém, 
por ofensa ao artigo 56, inciso I, da 
Constituição Estadual. 

Estando o feito em pauta para 
julgamento, vieram-me apresentados 
os autos de Mandado de Segurança 
impetrado na Comarca de Santarém, 
por Everaldo de Souza Martins Filho 
contra ato do Prefeito Municipal, 
tendo como Litisconsorte Passiva, a 
Câmara Municipal de Santarém e 
considerando a decisão proferida no 
“mandamus”, onde foi reconhecida a 
existência de conexão entre os dois 
feitos, foi determinado o 
apensamento dos autos e o retorno 
dos mesmos a exame e parecer da 

Procuradoria Geral da Justiça. 
Em parecer de fls. 46/48, o Órgão 

Ministerial opinou pelo 
desapensamento dos autos do 
Mandado de Segurança e sua 
devolução ao juízo de origem, onde 
deve ser julgado. 

 
Voto 
Cumpre, inicialmente, a 

apreciação da alegada conexão 
existente entre estes autos de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade e o 
Mandado de Segurança impetrado 
na Comarca de Santarém pelo 
senhor Everaldo de Souza Martins 
Filho, Vice-Prefeito do Município, 
contra ato do Prefeito Municipal. 

Conforme já relatado, o 
mandamus foi encaminhado a este 
Egrégio Tribunal e apresentado a 
este relator, em virtude da decisão 
da MM. Juíza de Direito da 3ª Vara 
da Comarca de Santarém que, 
acolhendo parecer do representante 
do Ministério Público, reconheceu a 
existência de conexão entre os feitos 
em questão, pois lhes era comum o 
objeto e a causa de pedir, já que 
ambos visam o reconhecimento da 
inconstitucionalidade do artigo 49 da 
Lei Orgânica daquele Município. 

Inexiste, contudo, a alegada 
conexão, eis que tratam-se de 
processos em graus diferentes de 
jurisdição. 
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Sobre o assunto manifestou-se o 
Superior Tribunal de Justiça: 

"Processo Civil - Ação 
Possessória - Conexão. Não há 
conexão, que poderia determinar 
a reunião dos processos, se um 
deles já se acha julgado, sem 
relevo a circunstância de haver 
Apelação, posto que a conexão 
somente ocorre na mesma 
instância. Destaca-se a 
facultatividade da reunião de 
processos conexos "(Ac. unâ. da 
2ª Turma do STJ, de 12.08.1992, 
Proc. nº 0003075, Rel. Min. Dias 
Trindade, DJ., 1992, pág. 
14.935). 
Por outro lado, como bem 

observa a Procuradoria Geral de 
Justiça, "o julgamento do Mandado 
de Segurança conjuntamente com a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
importaria, de certa forma, em 
aplicar, nesta, caso concreto, o que 
é inadmissível, conforme remansosa 
jurisprudência, inclusive deste 
Egrégio Tribunal", vendo-se a 
respeito o Acórdão nº 25.898, de 
28.12.1994, em que foi o relator o 
emitente Des. Manoel de Christo 
Alves Filho, cuja ementa proclama: 

"A presente causa trata de 
Inconstitucionalidade de Lei 
Orgânica Municipal. Está sendo 
questionada lei local por quem se 
diz por ela prejudicado, embora 

seja ele parte legitima para fazê-
lo, nos termos da Constituição 
Estadual. Configurando-se pois 
um caso concreto, é inacessível 
esse questionamento por via 
direta, segundo a doutrina e a 
jurisprudência, até porque dispõe 
o prejudicado de outro meio 
sujeito a dupla instância, a do 
juízo singular e a do órgão 
recursal. Preliminar de não 
conhecimento da ação acolhida 
com a cassação da liminar. 
Decisão unânime." 
A Ação Direta de 

Inconstitucionalidade no sistema 
brasileiro de controle de 
constitucionalidade, tem por objeto o 
controle da lei in abstrato. 

Leciona Clémerson Merlin Cléve 
que "cuida-se de um 'processo' que 
constitui, como outro qualquer, 
instrumento da jurisdição (no caso 
constitucional concentrada); através 
dele será solucionada uma questão 
constitucional. Não pode ser tomado, 
todavia, como meio para 
composição de uma lide. É que, 
sendo 'objetivo', inexiste lide no 
processo inaugurado pela Ação 
Direta genérica de 
inconstitucionalidade. Não há, afinal, 
pretensão resistida (...). Em vista 
disso, os legitimados ativos da ação 
direta não buscam, com a 
provocação do órgão exercente da 
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jurisdição constitucional 
concentrada, a tutela de um direito 
subjetivo, mas sim a defesa da 
ordem constitucional objetiva 
(interesse genérico de toda a 
coletividade)." 

E prossegue "a finalidade da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
não é a defesa de um direito 
subjetivo, ou seja, de um interesse 
juridicamente protegido lesado ou na 
iminência de sê-lo. Ao contrário, a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
presta-se para a defesa da 
Constituição. A coerência da ordem 
constitucional e não a defesa de 
situações subjetivas consubstância a 
finalidade da apontada ação" (A 
Fiscalização Abstrata de 
Constitucionalidade no Direito 
Brasileiro, RT, 1995, págs. 112 e 
113). 

Verifica-se, assim, que no 
Mandado de Segurança impetrado 
por Everaldo de Souza Martins Filho, 
Vice-Prefeito de Santarém, contra 
ato do Prefeito Municipal, é trazida à 
discussão uma situação subjetiva, 
concreta, caracterizadora de um 
interesse individual, o que é 
incabível em se tratando de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade. 

Pelo exposto, não acolho a 
alegada conexão e, em 
consequência, determino o 
desapensamento dos autos de 

Mandado de Segurança impetrado 
por Everaldo de Souza Martins Filho 
contra o Prefeito Municipal de 
Santarém, o qual deve ser devolvido 
a Comarca de origem para o devido 
julgamento. 

Quanto à presente Ação Direta 
de Inconstitucionalidade proposta 
pelo Partido dos Trabalhadores, a 
mesma visa obter a declaração de 
inconstitucionalidade do artigo 49 da 
Lei Orgânica do Município, por 
violação a dispositivos da 
Constituição do Estado, sendo este 
Egrégio Tribunal competente para 
conhecer da questão proposta a teor 
dos artigos 161, I, "l" da Constituição 
Estadual e 50, IV, "i", do Regimento 
Interno do TJE. 

O artigo 49, ora impugnado cuja 
nova redação foi estabelecida pela 
Emenda nº 01/94, dispõe: 

"Artigo 49 - O prefeito será 
substituído, em caso de ausência 
do Município, por prazo superior 
a 05 (cinco) dias úteis, ou de 
impedimento, e sucedido no caso 
de vaga, pelo Vice-Prefeito. 

§2º - Implica em crime de 
responsabilidade, a não 
transmissão do cargo no caso de 
ausência superior ao prazo 
definido no “caput” deste artigo, 
ou no caso de impedimento." 
Como ressalta a Procuradoria-

Geral de Justiça., a ausência é um 
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simples afastamento do gestor da 
localidade, a fim de tratar de 
assuntos de interesse da 
municipalidade e desde que em 
território nacional e dentro do prazo 
estabelecido em norma municipal, 
conserva o Prefeito os poderes 
inerentes ao cargo, trazendo à 
colação a douta Procuradoria 
ensinamento de José Nilo de Castro, 
in Direito Municipal Positivo, em que 
esclarece: 

"(...) O afastamento, porém, 
pressupõe continuidade do 
exercício do mandato para o 
Prefeito tratar, fora do Município 
ou Estado, de interesse de sua 
própria municipalidade, mas 
repita-se, no País, com todas as 
vantagens do cargo, para 
ausentar-se do País, mesmo 
dentro do prazo de ausência do 
Município estabelecido na Lei 
Orgânica, deve expressa e 
formalmente a Câmara Municipal 
autorizá-lo sob pena de perda do 
mandato, pois que não há como 
Chefiar o Município, 
ultrapassados que foram, pelo 
Prefeito, o espaço aéreo 
nacional, o mar territorial nacional 
e as divisas nacionais. Não 
importa o número de dias. 
Importa, sim, que o Município não 
fique acéfalo, sem a Chefia do 
Executivo, exercitável pelo 

Prefeito ou seu substituto legal. 
Ninguém mais.' " 
Por sua vez Wolgran Junqueira 

Ferreira, ao comentar o inciso IX, do 
4º artigo, do Decreto-Lei nº210/67, 
que regula os crimes de 
responsabilidade dos Prefeitos, 
leciona: 

"O Prefeito Municipal para se 
ausentar do Município, deve ter 
prazo fixado pela Leis Orgânicas 
dos Municípios. Dependendo do 
estatuído por ela, poderá o 
Prefeito ausentar-se sem 
transferir o cargo ao Vice-Prefeito 
ou conforme o prazo de 
ausência, deverá, além de obter 
licença da Câmara Municipal, 
transferir o cargo ao seu 
substituto legal" (Respon-
sabilidade dos Prefeitos e 
Vereadores, 5ª Edição, 1994, 
pág. 143). 
A própria Lei Orgânica do 

Município de Belém estabelece em 
seu artigo 90 que somente na 
ausência por mais de quinze dias 
consecutivos do município é que 
necessitam de autorização da 
Câmara Municipal. 

Não há portanto, quanto ao 
disposto no “caput” do artigo 49 da 
Lei Orgânica do Município de 
Santarém, violação a preceito 
constitucional. 

O mesmo, todavia, não acontece 
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com o § 2º do supracitado artigo, eis 
que, ao estabelecer que implica em 
crime de responsabilidade a não 
transmissão do cargo no caso de 
ausência, foi além de seu poder, eis 
que somente à União compete 
legislar sobre direito penal, violando 
com isso o artigo 56, inciso I, da 
Constituição Estadual. 

Diante do exposto, julgo 
procedente em parte a presente 
ação, para o fim de ser declarado 

inconstitucional apenas o § 2º, do 
artigo 49, da Lei Orgânica do 
Município de Santarém, por violação 
ao artigo 56 da Constituição do 
Estado do Pará. Cumpra-se, em 
consequência, o disposto no § 2º, do 
artigo 156, Regimento Interno, 
comunicando-se pela Presidência do 
Egrégio Tribunal aos órgãos 
interessados, para suspensão da 
execução da Lei, na parte ora havida 
por inconstitucional. 

 
Belém, 15 de agosto de l995. 

 
Des. Manoel de Christo Alves Filho - Presidente 

Des. José Alberto Soares Maia - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.397 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelante:  Importadora Rossy Ltda. 
Apelado:  Raimundo Nonato da Silva Ribeiro 
Relator:  Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 

 
Recurso - Apelação - Sumaríssimo - 
Responsabilidade Civil - Acidente de trânsito - 
Colisão de veículo contra a traseira de outro que 
seguia a frente - Idoneidade reconhecida do laudo 
da repartição de trânsito - Ação procedente - Não 
provimento do recurso da ré. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Apelação-
Sumaríssimo da Comarca de Belém, 
sendo apelante Importadora Rossy 
Ltda. e apelado Raimundo Nonato 
da Silva Ribeiro: 

ACORDAM os Desembargadores 
que integram a 2ª Turma Julgadora 
da 2ª Câmara Cível Isolada, do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por unanimidade de votos, 
negar provimento ao recurso. 

 
Relatório 
Trata-se de Ação de Reparação 

de Danos causados em acidente de 
veículos. 

Aquele da ré, Importadora Rossy 
Ltda. fora ao encontro à traseira do 
carro do autor, pelo que fora levado 
à propositura da ação. 

A sentença de fls. 66/69, cujo 

relatório se adota, julgou procedente 
a ação, condenando a ré a pagar, à 
autora, a importância de CR$ 
4.139.070,50, com correção 
monetária e juros de mora, sendo 
determinada a conversão do 
"quantum" apurado em cruzeiros, na 
moeda atualmente em vigor, além de 
custas e honorários, estes arbitrados 
em 20% sobre o valor atualizado da 
condenação. 

Apelou a ré, alegando que, para 
reconhecer a procedência do pedido 
inicial, o douto Juízo de 1º grau 
louvou-se, como a exordial, no 
simples laudo expedido pelo 
DETRAN, que conclui, 
tendenciosamente, pela culpa do 
preposto da apelante, no acidente de 
trânsito envolvendo os veículos das 
partes. 

Sustenta, basicamente, que esse 
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laudo, como outros expedidos por 
aquela especializada, não faz prova, 
já que omite pontos essenciais que 
confirmariam a responsabilidade real 
do acidente. 

Em suas contra-razões, o 
recorrido postula a confirmação da 
douta sentença apelada. 

Com preparo, os autos subiram a 
esta Côrte. 

 
Voto 
Correta a sentença, ao concluir 

pela culpa do preposto da ré e pela 
consequente obrigação desta de 
indenizar. 

A prática tem revelado que, para 
a espécie do feito, na maior parte 
dos casos, será a prova técnica que 
possibilitará, ao julgador, firmar a 
culpa cível, decidindo a lide. 

Na espécie, realmente, a digna 
Juíza "a quo", para julgar procedente 
a demanda, buscou elementos no 
Boletim de Ocorrência do 
Departamento de Trânsito do Estado 
do Pará, constante das fls. 09/13, 

destes autos, o qual, em seus dados 
finais, manifesta que a causa 
determinante do acidente foi a 
infração praticada pelo preposto da 
ré, condutor do veículo de 
propriedade da mesma, infração 
essa capitulada no artigo 175, Item 
III, do Decreto nº 62.127, do RCNT. 

A prova testemunhal requerida 
pela ré-apelante foi produzida, em 
nada contrariando as considerações 
do Laudo Pericial de que se trata. 

Com relação a essa matéria, 
necessário se torna proclamar, como 
veio de ocorrer na Apelação nº 
8.679, do Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso, segundo o 
BOLETIM de 28.2.1976, que o laudo 
pericial da repartição de trânsito 
goza de uma presunção "juris 
tantum", não bastando, todavia, para 
informá-la a simples suscitação de 
dúvidas em torno de sua veracidade 
e autenticidade. 

Isto posto, nega-se provimento ao 
apelo. 

 
Belém, 31 de agosto de 1995 

 
Des. Calistrato Alves de Mattos - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.429 - AÇÃO PENAL 
 
Autora:  A Justiça Pública 
Réu:  Gervásio Bandeira Ferreira 
Relator:  Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 

Ação Penal contra ex-prefeito - Pedido de 
arquivamento - Extinção da punibilidade pela 
prescrição 
É de se considerar extinta a punibilidade, pela 
prescrição, do crime tipificado no inciso XI , do art. 
1º, do Decreto Lei nº 201/67, já que, da data da 
denúncia, decorreram  oito anos, sem que 
ocorresse o direito de punir do Estado.  
Decisão unânime. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes das 
Câmaras Criminais Reunidas, à 
unanimidade de votos, de conhecer 
da presente Ação Penal, para 
determinar o arquivamento, a pedido 
do digno representante do Ministério 
Público. 

 
Relatório 
A Belª Maria do Carmo Pinto 

Gonçalves, Procuradora de Justiça, 
designada pela Procuradoria de 
Justiça para oficiar no presente feito, 
em que é indiciado o Sr. Gervásio 
Bandeira Ferreira, Ex-Prefeito de 
Breves, após análise percuciente 
das peças e atos judiciais que 
integram os autos, inclusive 

reforçando seu entendimento com 
doutrina e jurisprudência que 
ilustram seu judicioso parecer (fls. 
73), requereu o arquivamento do 
mesmo, de conformidade com o que 
dispõe o art. 109, item V, do Código 
Penal Brasileiro. 

Segundo a Digna Representante 
do "Paquet", a irregularidade 
apontada, por ocasião da prestação 
de contas do Tribunal de Contas do 
Estado, merece censura penal, por 
caracterizar crime de 
responsabilidade, que diz respeito à 
falta de licitação para a realização de 
despesas, previstos no inciso XI do 
art. 1º, do Decreto Lei nº 201/67, que 
encontra correspondência típica no 
art. 319, do Código Penal Brasileiro. 

Diz o § 1º do art. 1º do Decreto 
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Lei nº 210/67, que: 
"Os crimes definidos neste 

artigo são de Ação Pública, 
punidos os itens I e II, com pena 
de reclusão, de dois a doze anos, 
e os demais, com a pena de 
detenção, de três meses a três 
anos". 
 
Voto 
A pena cominada ao inciso XI, do 

art. 1º, do D.L. nº 201/67, é de 03 
(três) meses a 03 (três) ano. 

Levando-se em conta que o 
crime, no qual está incurso o Ex-

Prefeito do Município de Breves, Sr. 
Gervásio Bandeira Ferreira, 
prescreve em 08 (oito) anos, 
efetivamente, a punibilidade está 
fulminada pela prescrição. 

Assim sendo, acolho o 
requerimento da Digna 
Representante do Órgão Ministerial, 
para determinar o arquivamento, eis 
que a punibilidade está extinta pela 
prescrição, "ex-vi" dos artigos 107, 
item IV e 109, item IV, do Código 
Penal Brasileiro, c/c o artigo 3º, item 
I, primeira parte, da Lei nº 8.038/90. 

 
Belém, 14 de agosto l995. 

 
Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 

Des. Elzaman Conceição Bittencourt - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.430 - PEDIDO DE HABEAS-CORPUS 
LIBERATÓRIO DA COMARCA DE TUCUMÃ 
 
Impetrado:  Juiz de Direito da Comarca de Tucumã 
Paciente:  Januário Pereira Nogueira 
Relator:  Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 

Habeas-corpus liberatório - Excesso de prazo para 
oferecimento da denúncia - Constrangimento que 
se afigura, diante da inércia do juízo processante. 
Sofre constrangimento ilegal, o paciente que se 
encontra preso há mais de um ano, sem a devida 
segurança de que estão sendo efetuadas as 
necessárias diligências ao início e ao bom 
andamento da Ação Penal. 
"Writ" concedido por unanimidade. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes das 
Câmaras Criminais Reunidas, à 
unanimidade de votos em conceder-
lhe o presente Habeas-Corpus. 

 
Relatório 
O Bel. Levindo Araújo Ferraz, 

impetrou a presente ordem de 
"habeas-corpus" liberatório em favor 
de Januário Pereira Nogueira, qual 
se acha preso por Decreto datado de 
08 de junho de 1994, sob acusação 
de haver infringido o art. 121 do 
Código Penal. E encontrando-se 
recolhido à Cadeia Pública de 
Parauapebas, desde 13 de maio de 
1994, sem que estivesse 

comprovada a ação delituosa que 
lhe foi atribuída, tendo contra sí 
extrapolado todos os prazos 
processuais, o que contraria a lei e a 
jurisprudência. 

Ressalta o impetrante, que , o 
Juízo de Tucumã é incompetente 
para decretar a medida extrema, em 
razão de o ato delitivo ter ocorrido na 
localidade de Pena Branca, que por 
sua vez, não pertence ao Município 
de Tucumã, tendo a respeitável 
Juíza declinado de sua competência 
em favor da Comarca de 
Parauapebas.  

E, continua, o impetrante a alegar 
que este último Juízo, de igual 
modo, não deu prosseguimento à 
Instrução Criminal, preferindo ater-se 
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a promover diligências para definir 
se é ou não competente para 
processar e julgar o acusado, 
deixando com isso, de proceder a 
revogação da prisão, tida como 
ilegal . 

Por fim, requer a concessão da 
ordem, com pedido de liminar, para 
ser o mesmo posto em liberdade, 
expedindo-se para tanto o 
competente Alvará de Soltura. 

Em suas informações, o MM. 
Juízo "a quo" esclarece que, em 
data de 17 de Novembro de 1994, 
por ordem do MM. Juiz João Batista 
do Nascimento, que estava à época 
respondendo pela Comarca de 
Tucumã-Pa., o paciente Januário 
Pereira Nogueira, bem como os 
autos do processo crime n° 235/94, 
em que o mesmo é acusado pelos 
fatos capitulados no art. 121 do 
Código Penal e no art. 12 da Lei n° 
6.368/76, foram encaminhados à 
Comarca de Parauapebas, conforme 
se depreende das xerocópias dos 
ofícios em anexo, únicos 
documentos existentes nessa 
Comarca pertinentes à persecução 
penal em tela. 

Nesta Instância Superior o Digno 
Procurador de Justiça, opinou no 
sentido de ser concedido o presente 
mandamus. 

 
Voto 

A presente impetração tem como 
fundamento o excesso de prazo para 
o oferecimento da denúncia e o 
início da instrução criminal. 

O Digno Procurador de Justiça, o 
Bel. Américo Duarte Monteiro, em 
judicioso parecer, nos dá as 
necessárias razões, para que se 
conceda a ordem impetrada, sem 
qualquer tergiversação. 

Diz S. Exa.: "Diante dos fatos 
expostos pelo ilustre advogado, 
percebe-se que as ações e 
omissões, observadas no presente 
processo, permitem que se avalie à 
luz do contido em nossa legislação 
processual penal, o qual encontra-se 
discrepante a ação da nobre 
Magistrada à frente do presente 
procedimento-criminal. Isso porque, 
não se pode dar andamento a uma 
Instrução Criminal, sem que haja 
sido considerados os dispositivos 
que a lei ordena, pois, se assim não 
for, não há que se falar em 
Ordenamento Jurídico, já que não 
estarão sendo considerados os 
meios próprios e bem definidos de 
se processar e julgar quaisquer 
ações delituosas, assim 
consideradas por lei. 

"In casu", deixou a ilustre Juíza 
do Feito, de proceder na 
conformidade dos ditames jurídicos-
processuais, ao permitir que o 
processo ficasse em estado de 
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inércia, estando o acusado 
enclausurado sem que lhe fosse 
garantido o direito de defesa, 
inerente ao cidadão, eis que, até o 
momento, não foi oferecida a 
Denúncia pertinente ao fato, pelo 
Órgão Ministerial. 

Tem razão o impetrante, pois o 
paciente encontra-se encarcerado 

há mais de 01 (um) ano, sem a 
devida segurança de que estão 
sendo efetuadas todas as 
necessárias diligências ao bom 
andamento da ação penal a qual 
está sujeito. 

Acolho integralmente o parecer 
supra, para conceder a ordem 
impetrada. 

 
Belém, 21 de agosto de 1995. 

 
Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.433 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Requerente:  Maria da Conceição Espírito Santo Lima 
Requerido:  O Exmo. Dr. Secretário de Estado de Administração 
Relator:  Desembargador Ricardo Borges Filho 
 

Mandado de Segurança - A incorporação aos 
vencimentos de adicional pelo exercício de Cargo 
em Comissão ou Função Gratificada é, de acordo 
com a lei automática. A não observância do 
preceito legal para com o funcionário público que 
faz jús a mesma constitui ilegalidade ensejadora de 
mandamus. Segurança concedida. Decisão 
unanime. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Mandado de 
Segurança da Comarca da Capital 
em que é Requerente Maria da 
Conceição Espirito Santo Lima e 
Requerido o Exmo. Doutor 
Secretário de Estado de 
Administração. 

 
ACORDAM os Desembargadores 

das Câmaras Cíveis Reunidas do 
Tribunal de Justiça do Estado, à 
unanimidade de votos, conceder o 
Mandado de Segurança requerido 
por Maria da Conceição Espirito 
Santo Lima. 

 
Relatório 
Em maio do ano em curso Maria 

da Conceição Espirito Santo Lima, 

brasileira, solteira, funcionária 
pública estadual, domiciliada e 
residente nesta capital, através 
advogado legalmente habilitado, 
requereu Mandado de Segurança 
contra ato praticado pelo Ex.mo. 
Doutor Secretário de Estado de 
Administração que lhe feriu direito 
líquido e certo. 

Diz a inicial que a Requerente é 
engenheira lotada na Secretaria de 
Estado de Transportes havendo 
exercido por quase dezenove anos 
cargos comissionados tais como 
Chefe do Serviço de Controle de 
Obras, Chefe da Divisão de Obras 
Contratadas, Assessora Técnica e 
outros mais. Havendo sido 
exonerado em 24 de janeiro do ano 
corrente não teve incorporado a 
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seus vencimentos a gratificação 
referente ao Cargo em Comissão 
GEP-DAS-4 de acordo com o 
estatuído na Lei nº 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994. Tal procedimento 
transgride direito líquido e certo da 
Requerente ensejando a via 
mandamental para restaurar o que 
lhe é devido. 

A inicial foram anexados os 
documentos de fls. 12 a 25. 

Solicitadas as informações ao 
Exmo. doutor Secretário de Estado 
de Administração este as prestou 
através a documentação de fls. 29 a 
35. Com vista dos autos o digno 
Procurador de Justiça Jayme Nunes 
Lamarão manifestou-se no sentido 
de ser concedida a Segurança na 
forma do Parecer. 

 
Voto 
Pretende Maria da Conceição 

Espirito Santo Lima seja incorporada 
a seus vencimentos a gratificação 
referente aos cargos em comissão 
que exerceu por quase dezenove 
anos consecutivos. 

Em razão de adotarmos o mesmo 
ponto de vista do “Parquet” no 
tocante ao assunto é que 
transcreveremos um trecho do 
Parecer de fls. que ratificamos 
plenamente. 

"Os motivos alegados pela 
autoridade impetrada em suas 

informações de fls.  29/35, 
principalmente as conclusões 
constantes dos itens "a"; "b"; "c" ,"d" 
e "e" são todos improcedentes e já 
bastante conhecidos dessas 
Egrégias Câmaras em outros 
pedidos idênticos, que já foram 
analisados e rejeitados por absoluta 
falta de amparo legal, motivo porque 
esta Procuradoria deixa de 
reexaminá-los para não perder 
tempo com assunto já decidido e 
proclamado em inúmeros julgados a 
respeito do assunto. 

Conforme temos salientado em 
outros pareceres emitidos em casos 
análogos, a figura da incorporação 
foi criada pela Lei nº 5.020/82, com o 
fim de proteger funcionários 
exercentes, por longos anos, de 
função de chefia ,preservando seus 
vencimentos após afastados da 
função (art. 10 e seu parágrafo 2º) . 

Posteriormente, a Lei nº 
5.232/85, deu maior amplitude ao 
benefício estendendo-o aos 
ocupantes de cargo em Comissão, 
estabelecendo a sua concessão na 
proporção de 10% (dez por cento) 
por ano de exercício e mantendo a 
determinação de que a incorporação 
só seria procedida após a 
desinvestidura. 

A Lei nº 5.810/94 (R.J.U.) veio 
ratificar a legislação anterior, 
assegurando o direito ao adicional 
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pelo exercício de cargo em comissão 
ou função gratificada. Esse adicional 
corresponderá a 10% (dez por 
cento) da gratificação pelo exercício 
de cargo ou função em cada ano de 
efetivo exercício, até o limite de 
100% (cem por cento). 

O § 2º, estabelece que o 
adicional será automático a partir da 
exoneração do cargo comissionado 
ou da dispensa da função 
gratificada. 

As Egrégias Câmaras Cíveis 
Reunidas de nosso Pretório, em 
sucessivos e reiterados julgados, 
têm atendido o reclamo dos 
servidores do Estado, reconhecendo 
esse direito e, proclamando através 
de inúmeras decisões, como: 
Acórdão 26.344, Relator Des. 
Orlando Dias Vieira, in "D.J.E" de 
04/05/95, pag. 07; Acórdão 26.295, 
Relator Des. Humberto de Castro, in 
"D.J.E", 20-04-95, pg. 07 ; Acórdão 
26.237, Relator Des. Almir de Lima 
Pereira, in "D.J.E", 10-04-95, pg. 04; 
Acórdão 26.020, Relator Des. 
.Wilson de Jesus Marques da Silva 
in "D.J., Relator Des. Manoel de 
Christo Alves Filho, in "D.J.E"; 
Acórdão 21. 863, Relatora Desa. 
Izabel Leão, in "D.J.E". 19-03-93, e 
outros tantos, que seria fastidioso 
mencioná-los, que o servidor tem 
direito à percepção do adicional a 
partir da exoneração do cargo 

comissionado ou da dispensa da 
função gratificada. 

Igualmente, o Tribunal de Contas 
do Estado já se manifestou a 
respeito da matéria, através da 
Resolução nº 13.104": 

Assim sendo é inquestionável o 
direito liquido e certo da Requerente 
Maria da Conceição Espírito Santo 
Lima à percepção do adicional de 
100% (Cem por Cento) referente ao 
cargo de padrão DAS-04 a partir do 
dia 24 de Janeiro de 1995, data de 
sua exoneração, sendo que o 
presente mandamus só obriga o 
pagamento a partir do seu 
ajuizamento. O período que o 
antecede deve ser cobrado pelas 
vias ordinárias. 

As Colendas Câmaras Cíveis 
Reunidas, unanimemente, 
concederam o Mandado de 
Segurança requerido por Maria da 
Conceição Espirito Santo Lima em 
face do direito que a mesma tem a 
incorporação automática a seus 
vencimentos do adicional pelo 
exercício de cargo em comissão ou 
função gratificada, no percentual 
previsto em lei, pagável a partir do 
ajuizamento do presente “writ”, 
ressalvado o direito da Requerente, 
pelas vias ordinárias, pleitear, 
querendo, as parcelas anteriores ao 
ajuizamento deste mandamus. 
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Belém, 05 de setembro de 1995. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.447 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DE PARAUAPEBAS 

 
Agravante:  Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 
Agravado:  Célio Fernandes Joaquim e Rosemary Albuquerque de Lima 
Relator:  ` Desembargador Almir de Lima Pereira 

 
Agravo de Instrumento - Competência de fôro - 
Empresa Pública Federal - Correios e Telégrafos - 
Aplicação do artigo 109, I da Constituição Federal - 
Ação que deve ser decidida no âmbito da Justiça 
Federal - Recurso de Agravo provido - Decisão 
unânime. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes da 
turma julgadora da 1ª Câmara Cível 
Isolada, à unanimidade de votos, 
conhecer do recurso para negar-lhe 
provimento. 

 
Relatório 
Célio Fernandes Joaquim e 

Rosemary Albuquerque de Lima, 
moveram contra a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT), ação cautelar inespecífica 
contestando a construção da sede 
desta, em terreno localizado no 
Município de Parauapebas, que 
dizem ser de sua propriedade e que 
a Prefeitura Municipal autorizou a 
referida construção. 

Citada a Agravada, excepcionou 
o Juízo de Direito da Comarca, 

entendendo ser o mesmo 
incompetente para dirimir o conflito, 
o que não concordou a Dra. Juíza "a 
quo", eis que, trata-se de direito real, 
que está abrangido pelo artigo 95 do 
CPC, julgando então improcedente a 
exceção. Não conformada, vem o 
presente Agravo, para a reforma do 
decidido. 

Os agravados responderam nos 
autos (fls. 17/18), inclusive se 
reportando a demora na tramitação 
do feito que permitiu que o 
agravante tenha acabado a obra. 

A dra. Juíza sustentou a decisão 
agravada. 

Nesta Instância foi solicitado o 
pronunciamento do Dr. Procurador 
de Justiça, que opinou pelo 
provimento do agravo, com o 
reconhecimento de ser a Justiça 
Federal competente para processar 
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e julgar o feito. 
 
Voto 
O fulcro da questão está no fato 

de que a Prefeitura Municipal de 
Parauapebas cedeu o terreno fixado 
como lote nº 10, da Rua E da 
Quadra 49, naquela cidade para que 
a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT), construísse a 
Agência deste Departamento 
Federal.  

Ocorre que os agravados, 
alegando ser a área de sua 
propriedade, pois adquiriram por 
Escritura Pública de Compra e 
Venda, ingressaram no Juízo da 
Comarca, com uma Ação Cautelar 
Inominada, no sentido de impedir a 
obra que já vinha se levantando. 

Chamado o agravante em Juízo 
com a competente exceção de 
incompetência de foro que foi 
inacolhida pela Juíza do feito, 
ensejando o presente Agravo, no 
sentido de modificar o decisum. 

A alegação é de que a ação não 
pode prosperar na Justiça Estadual 
e sim Federal. Sendo o Correio uma 
Empresa Pública Federal, criada 
pelo Decreto-Lei nº 509/69, onde no 
artigo 12, encontra-se a disposição 
de que usufruídos dos privilégios 
concedidos a Fazenda Pública, no 
concernente a foro, prazo e custas 
processuais, daí o dissídio ter o 

caminho da Justiça Federal. 
 
A Constituição Federal, 

estabelece no seu artigo 109, I: 
"Aos Juizes Federais compete 

processar e julgar: 
I - As causas em que a União, 

entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas 
na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as 
de falência, as de acidentes de 
trabalho e as suspeitas à Justiça 
Eleitoral e a Justiça do Trabalho". 

Ora, tendo a Agravante, questão 
de imóvel a ser por si usado, 
discutido sobre natureza dominial, 
tem que ser deslocado da justiça 
comum, pois, esta fenece 
competência para decidir a 
desavença. 

"Cabe na esfera jurisdicional 
dos Juizes Federais as 
autarquias e as empresas 
públicas federais, excluindo-se as 
sociedades de economia mista, 
de que é expressão, por exemplo, 
o Banco do Brasil S/A" 
(Comentários a Constituição 
Federal de l988, de Roberto 
Barcelos de Magalhães, vol. II, 
pag. 279). 
Realmente, com a entrada no 

processo da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, fugiu do 
âmbito da jurisdição da Justiça da 
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Comarca de Parauapebas passando 
para a Justiça Federal. Assim, na 
forma do artigo 113, parágrafo 2º, 
devem ser remetidos os autos ao 

Juízo Federal para decisão final. 
Conheço do recurso para dar-lhe 

provimento, na forma do fundamento 
expêndido acima. 

 
Belém, 11 de setembro de 1995. 

 
Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Presidente 

Des. Almir de Lima Pereira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.462 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante:  Álvaro Carneiro dos Santos e Ecilda dos Santos 
Impetrada :  MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Capital  
Relator :  Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 

Mandado de Segurança efeito suspensivo a Agravo 
de Instrumento. Despacho de Juíz em Ação 
Reivindicatória que desagradou o recorrente. 
Matéria que deveria ser assunto de preliminar na 
Apelação. Inexistência do “fumus boni iuris”. 
Pedido conhecido e negado. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, em turma julgadora 

os Exmos.Senhores 
Desembargadores que compoem as 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, adotando relatório integrante 
deste, unanimemente, denegaram a 
segurança.  

 
Relatório 
Álvaro Carneiro dos Santos e 

Ecilda Gomes dos Santos, 
devidamente qualificados, através de 
procurador legalmente habilitados, 
impetraram Mandado de Segurança, 
visando dar efeito suspensivo a 
Agravo de Instrumento contra 
decisão proferida pela Juíza da 10ª 
Vara Cível. 

Alegam que reside há mais de 
vinte e dois anos numa casa que 

alugaram diretamente da 
proprietária, Sra. Faustina Biscaia 
Vicente, através de contrato verbal 
em 1992, sendo qua a mesma veio 
falecer quatro meses após o início 
do contrato, e que esta jamais deu 
conhecimento de ter vendido o 
imóvel, e que os citados adquirentes 
só se manifestaram após a morte da 
proprietária, dizendo-se 
compradores, não só do imóvel 
ocupado por eles como de toda a 
vila. 

Que duvidam da veracidade dos 
documentos apresentados, inclusive 
de Compra e Venda, cuja assinatura 
da antiga proprietária não confere. 

Que a Juíza alegando que iria 
julgar antecipadamente a lide, 
cerceou a defesa dos Impetrantes, 
notadamente a prova testemunhal, 
assim diz que existindo o “periculum 
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in mora” e o “fumus boni iuris”, 
requerendo a concessão da liminar, 
até o julgamento do agravo. 

O pedido foi distribuído a Des. 
Manoel de C. Alves que indeferiu a 
liminar e solicitou informações a 
Magistrada, porém, como foi eleito 
Presidente da Côrte, determinou a 
redistribuição do feito vindo a este 
Relator que determinou que e 
ratificasse o pedido, tendo a 
Magistrada informado que Antonio 
Vicente e sua esposa Roselis 
Wanderley Vicente, propuseram 
perante o Juízo uma Ação 
Reivindicatória contra os 
Impetrantes, por serem legítimos 
proprietários de um prédio ocupado 
por eles, que adquiriram através de 
Promessa de Compra e Venda de 
Faustina Biscaia Vicente, que está 
ainda locado aos Impetrantes, 
fazendo juntada do devido registro 
de imóvel, fazendo uma explanação 
sobre o processamento, e como 
entendeu que se tratava de matéria 
de direito e não haver necessidade 
de audiência, despachou dizendo 
que julgaria antecipadamente, e 
contra este despacho foi que 
agravaram e ingressaram com o 
presente Mandado de Segurança 
para dar efeito suspensivo. 

Encaminhado ao parecer 
Ministerial, o digno Procurador 
opinou pela denegação do pedido. 

 
Voto 
Cuida de Mandado de Segurança 

para dar efeito suspensivo a recurso 
de Agravo de Instrumento interposto 
contra despacho de Juiz, em 
processo reivindicatório que decidiu 
julgar antecipadamente o feito, sem 
fazer a devida instrução, o que 
desagradou os Impetrantes que 
acham que tal medida lhe cerceou 
direito de defesa. 

O pedido não tem cabimento, 
uma vez que o assunto deverá ser 
matéria de preliminar no recurso de 
apelação, haja vista que a ação 
reivindicatória é de rito ordinário cujo 
apelo tem efeito suspensivo, logo a 
decisão da Juíza, caso seja 
contrária, não seria imediatamente 
cumprida, pois apresentado o apelo 
com a preliminar será alegado o 
cerceamento de defesa, o que fara o 
mesmo efeito do agravo, que apenas 
afastou a preclusão. 

Assim não vislumbrando os 
motivos que levam a dar a 
segurança pedida, conheço do 
pedido para denegá-lo. 

 
Belém, 08 de agosto de 1995. 

Des. Romão Amoedo Netto - Presidente 
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Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalves - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.467 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante:  Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues 
Impetrados:  Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará e 

Comandante da Polícia Militar do Estado 
Litisconsorte Passivo Necessário: Estado do Pará 
Relator :  Desembargador Romão Amoêdo Neto 
 

Mandado de Segurança contra ato do Senhor 
Governador do Estado e Comandante da Polícia 
Militar - Impetrante que tem suprimido de seus 
vencimentos a incorporação de D.A.S  - Afronta a 
Lei Estadual nº 5.320 de 20.06.86 - Concessão de 
segurança para restabelecer o direito líquido e 
certo pleiteado - Decisão unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Mandado de 
Segurança em que é impetrante Luiz 
Cláudio Ruffeil Rodrigues e 
impetrados Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Pará e 
Comandante da Polícia Militar do 
Estado, Litisconsorte Passivo 
Necessário, Estado do Pará. 

ACORDAM os Desembargadores 
Membros do Tribunal Pleno, à 
unanimidade de votos, em conceder 
a segurança. 

 
Relatório 
Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, 

através de Procurador Judicial, 
impetrou Mandado de Segurança, 
contra ato do Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado e 
Comandante da Polícia , que 
entende serem ilegais e abusivos ao 
seu direito. 

O impetrante por exercer cargo 
em Comissão, já havia incorporado 
em seus vencimentos, o 
correspondente a 50% do D.A.S - 
012.5, em virtude da Lei nº  
5.320/86. Em janeiro do ano em 
curso, o impetrante ao ser nomeado 
Assessor Especial I, interrompeu o 
benefício que vinha percebendo. 

Ao ser desinvestido dessa 
função, pretendeu receber o 
adicional a que já fazia jus, todavia 
não obteve êxito, embora houvesse 
parecer favorável da Assessoria 
Jurídica, reconhecendo o direito 
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pleiteado, mas havia orientação 
governamental, para o indeferimento 
do pedido, o que foi feito. 

Acompanha a inicial, os 
documentos de fls. 10 a 18, e a 
liminar requerida não foi deferida. 

Solicitadas informações as 
autoridades tidas como coatoras as 
prestaram. 

O Estado do Pará foi admitido 
como litisconsorte necessário 
passivo. 

Com vistas dos autos, a Doutora 
Procuradora Geral de Justiça, em 
bem elaborado parecer, manifesta-
se pela concessão da Segurança. 

 
Voto 
Ao ajuizar o presente "manda-

mus",  busca o impetrante ver 
reestabelecido, a vantagem de DAS, 
que havia sido incorporado em seus 
vencimentos, e que foi abruptamente 
suprimido de seu contracheque, 
conforme fez prova com a exordial. 

A referida vantagem decorre da 
Lei Estadual nº 5. 320 de 20.06.86, 
ao estabelecer que o funcionário 
público efetivo, da categoria militar, 
ao exercer função comissionada , 
após desinvestidura do cargo ou 
função, terá incorporado em seus 
vencimentos a representação ou 
gratificação, na proporção de 10% 
por ano de exercício, no máximo de 
100%. 

O impetrante fez prova dessa 
situação com documentos trazidos 
para os autos, logo não há como se 
desconhecer o seu direito. 

Sua Excelência a Doutora 
Procuradora de Justiça, ao oficiar 
nos autos, inicia , por dizer ser a 
questão bastante simples, não 
apresentando nenhuma dificuldade 
de ordem jurídica, para o seu 
desate, e afirma em certo trecho de 
seu parecer o qual destacamos " o 
pedido vale destacar, mereceu 
parecer favorável da Assessoria 
Jurídica da Polícia Militar, mas, por 
ordem do Excelentíssimo Senhor 
Governador, o beneficio legal foi 
indeferido, como dessume do 
referido parecer da mesma 
Assessoria Jurídica, constantes dos 
autos, vazado nestes termos: 

"(...) requer o pagamento dos 
benefícios na Lei nº 5.320, de 20 de 
junho de 86, a Sua Excelência o 
Comandante Geral da PMPA. Com 
efeito é direito do requerente aquele 
benefício, como consequência do 
disposto naquele diploma legal. 
Todavia, por determinação de 
Autoridade Superior (Exmo. Sr. 
Governador do Estado) ao Exmo. 
Senhor Comandante Geral o 
benefício não está sendo pago(...)" 

Se o impetrante exerceu, como 
provado nos autos, é expressamente 
reconhecido pelo setor competente 
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da Policia Militar, cargos DAS ou 
FGs, e se já vinha percebendo a 
vantagem conferida pela Lei nº 
5.320/86, que lhe estava sendo paga 
até janeiro/95, não sé lhe pode 
negar o direito a continuar 
percebendo o que lhe é devido, já 
que a última nomeação para o cargo 
de Assessor Especial I praticamente 
não teve efeito nenhum, face sua 
subsequente e imediata exoneração, 
a pedido. 

Revela notar que as informações 
apresentadas pelas autoridades 
impetradas não justificam o corte do 
benefício que o impetrante já vinha 
auferindo. A suposta imprecisão do 
tempo de serviço do impetrante, em 
cargos comissionados ou funções 
gratificadas, não lhe retira o direito à 
incorporação bastando que o setor 
competente da Polícia Militar recorra 
às anotações constantes dos seus 
assentamentos é da respectiva ficha 
funcional, para pagar, com toda 
clareza, exatidão e transparência, o 
que lhe for devido. 

O que tem que ser líquido é certo 
é o direito do impetrante, não o 
"quantun" da vantagem, que se pode 
obter me diante simples operações 
aritméticas. Aquele resulta da lei, 

que não foi revogada, está em pleno 
vigor, daí ser líquido e certo o direito 
cuja proteção se pretende. De outro 
lado, tendo o presente "writ" caráter 
tuitivo, e não dê cobrança, não está 
configurada qualquer afronta a 
Súmula 269 do STF. 

Não assiste também razão as 
doutas autoridades impetradas, 
quando alegam não poderem 
cumprir a Lei nº 5.320/86, à míngua 
de prévia dotação orçamentária. A 
Administração não pode eximir-se de 
obedecer à Lei por falta de dotação 
cuja previsão era seu dever 
providenciar, sendo, ademais, 
despiciendo lembrar que a 
inexistência de previsão 
orçamentária se supre facilmente 
mediante dotação suplementar ou 
especial, nos termos das normas 
que regem o Orçamento das 
entidades públicas (Lei Federal nº 
4.320, de 17.03.64). 

Assim sendo, entendendo que 
suspensão das vantagens a qual 
vinha percebendo o impetrante, 
foram feitos de forma abusiva e 
ilegal, razão porque concedo a 
segurança, para restabelecer o 
direito liquido de recebê-las. 

 
Belém, 13 de setembro de 1995. 

 
Des. Manoel de Christo Alves Filho - Presidente 
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Des. Romão Amoedo Neto - Relator 
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ACÓRDÃO N° 27.468 -  MANDADO DE SEGURANÇA 
 
Impetrante: ASPPECRIMEL - Associação Paraense de Peritos Criminais e 

Médicos Legistas 
Impetrado: Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 
Relator: Desembargador Romão Amoêdo Neto 

 
Mandado de Segurança promovido por associação 
de classe contra suspensão de vantagens 
determinado pelo Governador do Estado - 
Preliminar de ilegitimidade de parte não 
configurada e por isso rejeitada. 
Mérito: Isonomia de vencimento pretendida pelos 
peritos criminais com os delegados de polícia - 
Impossibilidade ante decisão da mais alta côrte do 
país - Pagamento da gratificação de nível superior - 
Direito líquido e certo dos impetrantes a percepção 
nos termos do artigo 140 inciso III do Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado - 
Segurança concedida em parte.  

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Mandado de 
Segurança, em que é impetrante 
asppecrimel - Associação Paraense 
de Peritos Criminais e Médicos 
Legistas e impetrado o 
Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado. 

 
ACORDAM os Desembargadores 

Membros do Tribunal Pleno, à 
unanimidade de votos, em conceder 
em parte a Segurança para 
assegurar aos impetrantes a 
percepção da gratificação de nível 

superior. 
 
Relatório 
Asppecrjmel, Associação 

Paraense de Peritos Criminais e 
Médicos Legistas, representada por 
seu Presidente Cesar Augusto 
Teixeira de Oliveira, e através de 
procurador judicial, impetrou 
Mandado de Segurança coletivo, 
contra ato do Excelentíssimo Senhor 
Governador Carlos Santos, alegando 
que em 21.03.1994, foi publicada a 
Lei Complementar nº 022, dispondo 
sobre a organização, competências, 
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garantias, direitos e deveres da 
Polícia Civil do Estado. 

A referida Lei , alterou a estrutura 
da Polícia Civil, com a criação de 
Delegacias, Seccionais, e inúmeros 
cargos comissionados, preenchidos 
pelo governo, e assegurou aos 
Delegados, o mesmo vencimento 
base do Procurador do Estado de 
último nível, (artigo 65) e aos peritos 
associados da impetrante 95%, do 
vencimento base do Delegado de 
Polícia. 

Ocorre que os peritos ao 
receberem o contracheque de abril 
de 1994, tomaram conhecimento 
que o senhor governador, o 
ordenador das despesas do 
Executivo Estadual , não cumpriu a 
Lei Complementar nº 022, impedindo 
os impetrantes de receberem 95% 
do vencimento base de Delegado. 

Além do mais, foi suprimido aos 
impetrantes, o pagamento da 
gratificação de escolaridade, 
correspondente a 80% do 
vencimento base, conforme previsto 
no Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos. 

A impetrante entendendo serem 
esses atos ilegais, abusivos e 
desiguais, impetra o presente 
“mandamus” em favor de seus 
associados, para preservar os 
direitos , que julga serem líquidos e 
certos. 

A inicial se fez acompanhar dos 
documentos de fls. 18 a 70, e liminar 
requerida, foi negada pela 
Desembargadora Maria de Nazaré 
Brabo de Souza, a quem o processo 
foi inicialmente distribuído. 

No curso da ação, ingressaram 
como litisconsorte ativo, os Doutores 
Albino Silva Figueiredo Júnior, 
Angela Oliveira da Silva, como 
aposentados, e mais Vanildes Dias 
Martins, Maria Ercília de Oliveira 
Bastos e Tereza Ribeiro Machado, 
na qualidade de pensionistas. 

Solicitadas as informações, o 
Senhor Governador do Estado à 
época, Carlos Santos as prestou, 
bem como o Procurador do Estado, 
argüindo como preliminar, a 
incompetência da Associação 
impetrante estar em Juízo, e quanto 
ao mérito a improcedência do 
pedido. 

A Procuradoria Geral de Justiça, 
ao ter vistas dos autos, na pessoa 
da Doutora Wanda Luczinski , 
manifestou-se pela denegação da 
segurança. 

 
Voto 
Preliminar de ilegitimidade de 

parte. 
A autoridade tida como coatora 

ao prestar as informações 
solicitadas, questiona a possibilidade 
do prosseguimento da impetração, 



JURISPRUDÊNCIA   gggggggg 
 
 

 
 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.40 n.66 1995 

argumentando não ter a impetrante, 
legitimidade para figurar na relação 
processual instaurada. 

Dos autos conta-se, ser a 
impetrante uma Associação 
regularmente constituída, registrada 
nos órgãos competentes, e uma de 
suas finalidades, conforme o 
Estatuto, é a de prestar assessoria 
jurídica aos seus associados, 
conforme se constata às fls. 19,dos 
autos. 

A matéria em si, não comporta 
maiores indagações ou discussão, 
pois pacificamente esta Côrte, tem 
entendido que as Associações nos 
moldes da impetrante, têm poderes 
para ingressar em Juízo, em favor 
dos direitos de seus associados. 

Por tais razões, rejeito a 
preliminar. 

 
Mérito 
Quanto ao mérito, o Mandado se 

desdobra em dois pleitos, o primeiro 
a isonomia pretendida pelos Peritos 
Criminais, com os Delegados de 
Polícia, e o segundo a volta do 
pagamento da gratificação de 
escolaridade, ou seja nível superior. 

A autoridade coatora em suas 
informações, levanta de forma 
incidental, a inconstitucionalidade 
dos artigos 65 e 66 de Lei 
Complementar nº 022/94, que fala 
da isonomia dos Peritos, com os 

Delegados de Polícia. 
Sabemos que a 

inconstitucionalidade de uma Lei 
deve ser perseguida através de 
Ação Direta, todavia quando 
levantada de forma incidental, a lei 
não exclui a possibilidade do 
julgador apreciá-la, se perceber que 
poderá vir causar lesão ao direito de 
alguém. 

Nesse aspecto assiste razão ao 
impetrado, pois a pretensão do 
impetrante na vinculação de 
vencimento não pode prosperar, pois 
é repudiado pela mais alta Côrte do 
Pais em reiteradas decisões. 

O Órgão Ministerial e Estado do 
Pará, trouxe para os autos certidões 
do Supremo Tribunal Federal, 
demonstrando que na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, promovida 
pela Associação Nacional dos 
Procuradores do Estado, suspendeu 
em liminar e depois confirmada pelo 
Tribunal Pleno, os efeitos dos artigos 
66 , 67 e 68 da Lei Complementar 
nº 022, em que os impetrantes 
baseiam suas pretensões, logo e 
matéria que está prejudicada. 

Quanto ao nível superior, a 
situação é diferente, haja vista que o 
ACÓRDÃO de nº 26.605, da lavra do 
Desembargador Stéleo Menezes, 
reconheceu esse direito em favor 
dos Delegados de Polícia , 
respaldados no Regime Jurídico 
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Único dos Servidores Públicos, no 
seu artigo 140 inciso III, que 
estabelece a gratificação de 
escolaridade , calculada sobre o 
vencimento base, na quantia de 80% 
ao titular de cargo, para cujo 
exercício a lei exija habilitação 
correspondente, a conclusão de grau 
universitário. 

"In casu" , todos os peritos 
médico-legistas e odontologistas, 

para o desempenho do cargo, tem 
de possuir diploma de curso 
superior, logo fazem jus a 
gratificação de escolaridade, prevista 
na lei acima citada. 

Por tais razões, concedo em 
parte a segurança para assegurar a 
impetrante que representa seus 
associados e litisconsorte a 
gratificação de escolaridade, 
pretendida. 

 
Belém, 06 de setembro de 1995. 

 
Des. Manoel de Christo Alves Filho - Presidente 

Des. Romão Amoêdo Neto - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.469 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DE MARABÁ  
 
Apelante : O Ministério Público 
Apelado  : Donizeth de Jesus Santis 
Relator  : Desembargador Ary da Motta Silveira 
 

Apelação. É de ser recusada a alegação de 
inocência do réu, quando configurado nos autos os 
elementos comprobatórios da imputação que lhe 
foi feita. melhor demonstrado o crime de 
prevaricação. Da-se provimento ao apelo do 
"parquet", para condenar o apelado na forma da lei. 

 
Adotado o relatório de fls.395 a 

398 do mesmo, acrescenta-se que 
no dia 29 de novembro de 1994, foi 
apreciado o recurso em Sentido 
Estrito, no qual se alegou a 
intempestividade da Apelação, o que 
não foi aceito. Todavia, a Apelação 
em si, não foi apreciada, eis que, a 
Egrégia Câmara entendeu ser 
indispensável o oferecimento das 
contra-razões do apelado, para só 
então ser apreciado o recurso de 
Apelação, como tudo consta destes 
autos e do Acórdão nº 25.611, de 29 
de novembro de 1994. 

Devolvidos os autos para a 
Comarca de origem, para ser contra-
arrazoado o apelo, tal providência foi 
cumprida, e os autos vieram-nos 
conclusos em 25 de maio do ano 
corrente, indo no dia 06 de junho  do 
mês seguinte ao parecer da douta 

Procuradoria de Justiça, de onde 
voltaram com o parecer datado de 
19 do mês corrente. 

Em prosseguimento da instrução 
do recurso, ordeno que os presentes 
autos, sejam passados a revisão do 
eminente Desembargador Nelson 
Silvestre Rodrigues Amorim. 

 
Mérito 
No que diz respeito a presente 

Apelação, ressalvando-se que só 
agora vieram as contra-razões do 
apelado, observa-se que Donizeth 
respondeu a Inquérito Administrativo 
por determinação da Corregedoria 
Geral  de Justiça, e sendo o mesmo 
instaurado e correndo seus trâmites 
legais, concluiu a Comissão pela sua 
culpabilidade, destacando-se no 
relatório o seguinte: 

Foram auditados 1.011 
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processos, tendo a Comissão 
encontrado entre estes as seguintes 
irregularidades: 

1 - 32 processos paralizados com 
despacho do Juiz, porém sem 
cumprimento; 

2 - 78 processos com mandados 
expedidos, os quais até aquela data 
não haviam sido devolvidos; 

3 - 61 petições iniciais com 
despacho do Juiz, sem cumprimento 
ou seguimento; 

4 - 37 Cartas Precatórias que não 
foram devolvidas; 

5 - 33 Taxas Judiciárias 
devidamente pagas e sem 
documentos comprobatórios nos 
autos; 

6 - Comprovação de que o 
acusado apropriou-se indevidamente 
de valores a sí confiados (fls.25) e 
ainda prestado informações falsas 
tentando induzir o Juiz a erro; 

7 - Valores não depositados em 
Caderneta de Poupança, causando 
prejuízos às partes; 

No interrogatório do acusado no 
Inquérito Administrativo (fls. 114/ 
119), disse ele entre outras coisas: 
que assinou o termo de depósito, 
mas apenas sabendo de que se 
tratava de uma Ação de 
Consignação e Pagamento e o valor 
do depósito, desconhecendo o 
depositante e a pessoa em favor da 
qual o dinheiro foi depositado; que 

tem conhecimento de sua 
responsabilidade ao assinar o termo 
de depósito, assim como da 
gravidade do fato, mas atribui 
também a outra Escrevente, Maria 
Rosa, parte de sua responsabilida -
de; que assinou os termos de 
depósito a pedido de um ex-
funcionário do Cartório do 2º Oficio 
(já falecido) de nome Arminio 
Moreno e baseado na relação de 
confiança existente, não acautelou-
se de saber se o valor foi 
efetivamente depositado. 

A testemunha Luivan Oliveira 
Lopes (fls.124/127), advogado, 
confirma que na Ação de 
Consignação e Pagamento, onde 
aparece como advogado de uma das 
partes, que entregou o valor a ser 
depositado no dia 10 de fevereiro de 
1987 e termo de depósito consta 11 
do mesmo mês e ano Que o 
depoente procurou Donizeth e que 
efetuou o depósito tendo o 
serventuário lhe dito "tu já estás com 
o termo do depósito, agora o 
dinheiro está na guarda do cartório". 
O depoente ainda inconformado 
procurou o Juiz responsável pelo 
feito,o qual lhe disse que o dinheiro 
depositado em Cartório teria que 
automáticamente ser colocado em 
Caderneta de Poupança e se tal não 
ocorreu a responsabilidade é do 
Cartório. 
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Em consequência foi Donizeth 
demitido por ato do Exmo. 
Presidente deste Egrégio Tribunal de 
Justiça, através da Portaria nº 0451, 
de 28 de maio de 1990, com 
fundamento na alínea, inciso V, do 
art.464 do Código Judiciário do 
Estado. 

Em depoimento na Justiça (Ação 
Penal), disse Donizeth que negava a 
acusação que lhe foi imposta e que 
se houve crime de Peculato e 
Prevaricação, foi praticado pela 
outra Escrevente e que achava que 
algumas  de suas assinaturas nos 
termos de depósito, eram 
falsificadas. 

O Ministério Público da Comarca 
de Marabá ao apelar, busca' a 
reforma da sentença de primeiro 
grau e a condenação de Donizeth 
nos termos da denúncia. Como já foi 
dito não havia contra-razões do 
apelo, sabendo-se então, apenas 
por dedução, que o recorrido 
pugnaria pela confirmação da 
sentença. 

Na realidade Donizeth 
reconheceu a procedência da 
acusação no Inquérito 
Administrativo, inclusive até 
requereu o exame grafotécnicopara 
provar a falsidade de assinaturas, 
que lhe eram atribuídas, mas acabou 

Além do que foi mencionado, 
sabe-se que há referência detalhada 

nos autos, às fls.221, de que o 
acusado não recolheu mandado de 
citação e penhora no valor de NCZ$ 
250,OO (duzentos e cinquenta 
cruzados novos) moeda vigente na 
época. Em seguida consta que do 
mencionado valor, só foram 
encontrados em Cartório NCZ$11,80 
(onze cruzados novos e oitenta 
centavos). Na mêsma folha consta 
que na Consignação de Pagamento, 
que Luivan Oliveira Lopes move 
contra Maurian Majed Yassin, feito 
apenso aos autos principais da Ação 
de Preferência entre as partes já 
citadas - processo nº 4291/86, às 
fls.44 - verificou a Comissão a 
existência de termo de depósito, 
datado de 11 de fevereiro de 1987, 
no valor de CZ$90.OOO,OO 
(noventa mil cruzados) entregues ao 
Escrevente Donizeth De Jesus 
Santis, que entretanto, só efetuou o 
depósito em conta poupança, depois 
do despacho do Juiz, neste sentido , 
datado de 07 de maio de 1987 da 
lavra do MM. Juiz de Direito, a 
época, o qual foi cumprido em 12 de 
maio de 1987, pelo Escrivão do 2º 
Ofício, Sr. Alberto Santis. 

Como entendeu o Tribunal de 
Justiça de São Paulo: "O escrivão de 
cartório não oficializado exerce 
função pública, pode ser 
considerado funcionário público, 
para os efeitos penais: se apropría 
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de dinheiro recolhido a título de 
emolumentos do Estado, pratica 
delito de peculato (TJSP - AC - REL. 
MENDES FRANÇA - RE 482/314). 

Também do mesmo Tribunal, é o 
entendimento de que "A ampla 
conceituação de funcionário público, 
que se contém no art. 327 do C.P.B., 
nenhuma dúvida pode subsistir em 
relação a essa qualificação, para 
efeito penal, no tocante a escrevente 
ou serventuário de cartório não 
oficializado do Estado, posto que, 
ambos exercem função pública 
(TJSP - AC - REL. MÁRCIO 
BONILHA - RT 488/312). 

Já em decisão do Tribunal do 
Paraná, vê-se que "para que se 
verifique o crime de prevaricação, é 
necessário que o funcionário seja 
responsável pela função relacionada 
ao fato e pelo fato relacionado a 
função" (TAPR - AC - REL. JOÃO 
CID PORTUGAL - RT 486/357). 

Como já foi noticiado no relatório, 
o recorrido respondeu a Inquérito 
Administrativo, com base no qual 
manifestou-se a douta Corregedoria 
Geral de Justiça pela sua demissão, 
parecer que foi acolhido pela 
Presidência deste Egrégio Tribunal 
de Justiça, ao tempo exercido pelo 
Exmo. Desembargador Almir de 
Lima Pereira.Não obstante isso e o 
mais aqui mencionado, entendeu o 
MM. Juiz na sua respeitável 

sentença de absolver o denunciado 
por falta de provas ou controvérsias 
de provas. Data vênia, não sê 
concorda com esse entendimento, 
antes de mais nada porquê o próprio 
recorrido confessou no Inquérito 
Administrativo e em Juízo apontou 
Maria Rosa como responsável por 
parte das acusações, ora, essas 
afirmações já mostram que não 
houve uma peremptória negativa do 
recorrido, não se encontrando 
também as controvérsias que teriam 
servido de base a sentença 
absolutória. Na verdade, como aqui 
antes mencionado ficou 
demonstrado nos autos que no 
mínimo o recorrido praticou a 
prevaricação, assim caracterizada 
no art.319 do Código Penal 
Brasileiro: "retardar ou deixar de 
praticar, indevidamente ato de ofício 
ou praticá-lo contra disposição 
expressa de lei, para satisfazer 
interesse ou ressentimento 
pessoas." 

Assim, não obstante a noticia de 
depósitos de dinheiro , os quais não 
foram levados em nome do Juízo à 
Caderneta de Poupança, se não 
admitido que o recorrido tivesse se 
apropriado das referidas quantias, 
como menciona o art. 312 do Código 
Penal (Peculato), pelo menos é fora 
de dúvida , que o recorrido na 
qualidade de Escrevente do Cartório 
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retardou e até deixou mesmo de 
recolher o dinheiro, prática essa que 
é contrária a lei, o que caracteriza a 
Prevaricação. 

Isto posto, Acordam os Senhores 
Desembargadores componentes da 
1ª Câmara Penal Isolada, à 
unanimidade de votos, em dar 
provimento ao recurso para reformar 
a sentença e julgar procedente em 
parte a denúncia, para condenar 
Donizeth de Jesus Santis por 
infração ao art.319 do Código Penal, 
impondo-lhe a pena privativa de 
liberdade de 07 mêses e meio de 
detenção , grau médio do artigo e 
sem atenuantes e nem agravantes, 
tornando-a definitiva, apenas 
acréscida de 187 dias-multa no valor 
de R$ 435,71 (quatrocentos e trinta 
e cinco reais e setenta e hum 
centavos), observado o que dispõe o 
art. 50 do Código Penal. 

Observadas as disposições dos 
art. 696, 697 e 698 do Código de 
Processo Penal e nada constando 
em contrário nos autos, tem-se o réu 

como primário e de bons 
antecedentes, pelo que se concede 
ao mesmo a Suspensão Condicional 
da pena privativa de liberdade pelo 
prazo de dois anos, a contar da 
intimação desta decisão. Nos termos 
do art.698 fica o mesmo obrigado à 
observar durante o prazo da 
Suspensão as seguintes condições: 
a) apresentar-se todo dia 15 de cada 
mês ao Juiz das Execuções da 
Comarca; b) Não mudar do Território 
da Jurisdição do Juiz, sem prévia 
autorização deste; c) Não mudar de 
habitação sem aviso prévio ao Juiz; 
d)Recolher-se cedo á sua 
residência; e) Não freqüentar casas 
de bebidas ou tavolagem, nem 
reuniões, espetáculos ou diversões 
públicas. A inobservância de 
quaisquer dessas condições, 
sujeitará o réu ao imediato 
recolhimento à prisão em regime 
aberto. 

Custas na forma da lei. 
Belém, 12 de setembro de 1995. 
 

 
Belém, 27 de junho de 1995 

 
Des. Ary da Motta Silveira - Presidente.Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.488 - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA 
CAUTELAR DA COMARCA DA CAPITAL 
 
Requerente : Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário 

Intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará 
Requerido : Assembléia Legislativa do Estado do Pará 
Relator: Desembargador João Alberto Castelo Branco de Paiva 
 

Ação direta de inconstitucionalidade da Lei 
Complementar nº 15, de 24 de janeiro de 1994. 
Competência do Tribunal de Justiça do Estado para 
julgar a matéria, nos termos do art. 125 parágrafo 
20 da Constituição Federal e art. 161, I, "l" da 
Constituição Estadual. Legitimidade de parte da 
entidade autora, de âmbito estadual, vinculada ao 
objeto da ação (art. 162, IX da Constituição 
Estadual). os vícios formais que teriam ocorrido no 
“iter legislativo para a aprovação da lei atacada não 
são de molde a ensejar a inconstitucionalidade 
formal argüida, posto que foram observados os 
ditamês do art. 113 e seu parágrafo 20 da carta 
estadual. Contudo, há choque entre os parágrafos 
2º e 3º do art. 1º e o inciso II e seus anexos do art. 
2º da Lei Complementar objeto desta ação, 
respectivamente, com os arts. 295, parágrafo 5º e 
18 e seus incisos da Constituição Estadual. Ação 
julgada parcialmente procedente.  

 
ACORDAM, os Senhores 

Desembargadores componentes do 
Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, à unanimidade de 
votos, julgar parcialmente 
procedente a presente Ação Direta 
de Inconstitucionalidade. 

 
Relatório 
Trata-se de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade ajuizada pelo 
Sindicato das Empresas de 
Transporte Rodoviário Intermunicipal 
do Estado do Pará, com pedido de 
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suspensão liminar, contra a Lei 
Complementar Nº 15, que 
regulamentou o p. 5º do artigo 295 
da CE. Segundo as razões do autor, 
a citada LC padece de 
inconstitucionalidade formal, porque 
no iter legislativo, de que redundou a 
sua aprovação pela Assembléia 
Legislativa, deixou de se observar o 
devido processo legal (dew process 
of law), de que trata o artigo 25 da 
CE de 1989, e o princípio da 
legalidade cristalizado no art. 20 da 
mêsma Carta Constitucional. 
Acrescenta que, sob o enfoque da 
inconstitucionalidade material, o 
citado ato normativo conflita com os 
princípios da CE, chegando inclusive 
a discrepar da CF, na medida em 
que esta outorga gratuidade aos 
cidadãos maiores de sessenta e 
cinco anos, porém, tão somente em 
relação aos transportes coletivos 
urbanos (art. 230, p. 2º da CF-88), 
ao contrário da LC n. 15 que o faz, 
também, quanto aos transportes 
coletivos de qualquer natureza, 
urbanos, metropolitanos, rurais ou 
intermunicipais...(art. 1º. da LC Nº 
15).  

Vieram aos autos os documentos 
de fls. 17 a 63. 

Processado o pedido sem a 
concessão da medida cautelar 
requerida, e citados o Exmo. Sr. Dr. 
Procurador Geral do Estado e a 

Assembléia Legislativa, a entidade 
de direito público demandada, para 
apresentação de defesa, ambos o 
fizeram (fls. 72/114), suscitando, 
preliminarmente, a incompetência 
absoluta desta E. Corte para 
apreciar e julgar o feito, eis que a 
alegação de inconstitucionalidade de 
que trata tem como fundamento a 
ofensa a dispositivos da Constituição 
Federal (art. 230, p. 2º), o que se 
constitui afronta ao art. 125, p.2º da 
Lei Maior citada, declinando como 
competente para tal o STF, nos 
termos do art. 102, I, “a” da CF/88. 
Levantam ainda, como preliminar, a 
ilegitimidade ativa do Sindicato 
autor, a ser declarada pela Suprema 
Côrte, como resulta da exegése do 
art. 103, 1 a IX da Carta Magna, 
porque a sua base territorial 
restringe-se aos limites estaduais, 
fato capaz de ensejar a extinção do 
processo sem julgamento de mérito 
(art. 267, VI, do CPC). Mas, se “ad 
argumentandum”, as duas 
preliminares arguidas forem 
ultrapassadas, ponderam, o 
presente processo deve ser 
suspenso até o julgamento do 
Mandado de Segurança impetrado 
em agosto de 1992, objetivando a 
declaração incidental de 
inconstitucionalidade do art. 295, p. 
5º da CE, regulamentado pela LC 
impugnada, e que se acha em grau 
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de recurso junto ao STJ, em razão 
do inconformismo do impetrante 
dirigido contra o V. Acórdão 
Nº 22.392, proferido em seu 
desfavor. No mérito, sustentam a 
compatibilidade do regramento 
contido na LC nº 15, com normas 
constitucionais que regem a matéria, 
insitas na competência concorrente 
e na competência reservada do 
Estado Federado, nos termos dos 
arts. 23, 24 e 25 da CF. 
Acrescentam ainda que a 
interpretação teleológica da norma 
impugnada revela importante 
conteúdo social, por tratar de 
proteção ao idoso, com previsão no 
art. 18, inciso XV da CE/89. De outro 
lado, e sob o aspecto formal, 
também não houve descumprimento 
dos procedimentos legislativos na 
tramitação do projeto de lei de que 
se originou a LC atacada, como 
pretende o autor. As falhas 
apontadas deveram-se mais ao 
obsoletismo do Regimento Interno 
da Assembléia que datava de 1972, 
como procurou demonstrar até com 
certa exaustão. Pediram, afinal, a 
total improcedência da ação, com o 
reconhecimento da 
constitucionalidade da LC Nº 15. 
Juntaram os documentos de fls.. 

Manifestando-se, a douta 
Procuradoria Geral de Justiça, por 
sua eminente Procuradora Geral 

Edith Marília Mata Crespo, opinou 
pela improcedência da presente 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
por falta de amparo legal. 

Em prol de sua tese, em primeiro 
lugar, reportou lição do saudoso 
mêstre Ministro Aliomar Baleeiro, 
sobre a limitação do poder 
formidável que tem o Judiciário de 
declarar a inconstitucionalidade de 
uma lei, a ser por ele usado apenas 
quando for uma agressão a 
Constituição Federal...somente 
quando for fora de dúvida a 
inconstitucionalidade... 
(Representação n. 751-GB, 
julgamento em 19.10.67). 

Destacou ainda que essa 
orientação adequa-se com o regime 
da atual Constituição, pois se o iter 
legislativo não obedeceu pari passu 
o Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa, não oportunizaria a 
declaração judicial da 
inconstitucionalidade da LC atacada, 
já que os ditamês da CE, restritos á 
numeração distinta das leis 
ordinárias, e sua aprovação por 
maioria absoluta (art. 113 e p. 2º), 
foram obedecidos pelos Senhores 
Deputados na feitura da Lei. E se 
houve falhas, quanto aos 
procedimentos regimentais 
pertinentes, entra-se na interna 
corporais, podendo ser dispensada, 
por livre deliberação da Casa, certas 
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formalidades em proveito da 
celeridade da votação, vedando-se a 
apreciação do Poder Judiciário, pena 
de desrespeito do princípio da 
autonomia que deve existir entre 
ambos. 

Aduziu, por fim, que quanto ao 
outro aspecto esta ADIN também 
não procede, porque evidente que a 
inconstitucionalidade argüida, por via 
oblíqua, ao próprio p. 5o. do art. 295 
da CE, regulamentado pela LC 
atacada, foi articulada com fulcro 
nos artigos 22, inciso XI e 230, p. 2º 
da CF, tornando enfático que esta 
ação é de competência do STF. 

 
Voto 
Há preliminares a serem 

dirimidas. A primeira versa sobre a 
incompetência absoluta deste 
Egrégio Tribunal de Justiça para 
apreciar e julgar a presente Ação 
Declaratória de 
Inconstitucionalidade. 

Alegam os suscitantes que a 
representação de 
inconstitucionalidade de lei estadual 
foi deduzida em face da CF e não da 
CE, fato bastante para permitir que a 
competência do seu julgamento 
fosse deslocada para o STF. 

A matéria relacionada com a 
Ação Declaratória de 
Inconstitucionalidade de lei perante 
os Tribunais de Justiça dos Estados 

está regulada pelo artigo 125, 
parágrafo 2º da CF, verbis : Cabe 
aos Estados a instituição de 
representação de 
inconstitucionalidade de leis ou atos 
nornativos estaduais ou municipais 
em face da Consituição Estadual 
vedada a atribuição de legitimação 
para agir a um único órgão. Em 
outras palavras, a CE estava 
autorizada a criar o controle 
constitucional de legalidade, através 
de ação própria perante o Tribunal 
de Justiça e assim o fez, ao dispor : 
art. 161 - Além de outras atribuições 
previstas nesta Constituição, 
compete ao Tribunal de Justiça: I - 
processar e julgar originariamente: ... 
1) a ação direta de 
inconstitucionalidade de leis e atos 
normativos estaduais ou municipais 
em face desta Constituição, e o 
pedido de medida cautelar nessa 
ação. 

Do pedido inaugural de fls. 2 e 
ss., verifica-se que o autor inquinou 
de inconstitucionalidade a LC 
Estadual Nº 15, de 24 de janeiro de 
1994, que regulamenta o parágrafo 
5º, do art. 295 da Constituição do 
Estado do Pará, sob dois enfoques a 
saber : 1) da inconstitucionalidade 
formal, porque no iter legislativo, de 
que redundou na aprovação do 
respectivo projeto da LC em 
referência, deixou a Assembléia 
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Legislativa Estadual de observar o 
dew process of law, de que trata o 
art. 25 da CE de 1989, e o princípio 
da legalidade cristalizado no art. 20 
da mêsma Carta; 2) da 
inconstitucionalidade material, por 
conflitar o ato normativo em causa 
com os princípios da CE-89, 
chegando mesmo a discrepar da CF-
88 (art. 230,p. 2º). 

Parece-me evidenciado, pois, que 
o objetivo do autor foi o de intentar a 
sua representação visando a 
inconstitucionalidade da LC Nº 15/94 
em face da Constituição Estadual; e 
disso não tenho dúvida. 

Com efeito, além de apontar as 
irregularidades pertinentes ao 
processo legislativo, aptas a 
acarretar a nulidade da Lei 
Complementar atacada, por 
inobservância das normas do 
Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa Estadual, a quando da 
tramitação do projeto de lei 
respectivo, com afronta aos 
princípios insculpidos nos artigos da 
CE citados na exordial; o 
representante sob o outro aspecto 
da inconstitucionalidade material, 
argumentando que os princípios 
adotados pela CE pertenciam à CF, 
parece ter deixado claro que a lei 
infra-constitucional estava sendo 
impugnada por não se coadunar 
com os preceitos e princípios da 

Constituição Estadual, não se 
afastando, destarte, do objetivo 
proposto  de postular a 
representação proposta em face da 
Constituição do Estado e pelo 
simples fato de ter asseverado, para 
dar maior ênfase à sua 
argumentação : chegando, inclusive, 
a discrepar do modelo estabelecido 
pela Carta Federal, tal não constitui 
motivo suficiente para que se acolha 
a preliminar de incompetência desta 
Côrte para apreciar e julgar a 
matéria. 

Certamente, como tem admitido a 
doutrina, que existe distinção entre 
princípios e normas, mas como 
prelecionou Miguel Reale, se 
princípios são valores em confronto 
com fatos, a norma constitucional 
constituirá sua síntese (Teoria 
tridimensional do Direito); convindo 
observar que no caso vertente a 
norma da Constituição Estadual não 
sendo mera repetição do princípio 
contido no art. 230, p. 2º da CF, já 
que alargou a gratuidade ali deferida 
aos idosos aos transportes coletivos 
de qualquer natureza, urbanos, 
metropolitanos, rurais ou 
intermunicipais, não pode a regra da 
Lei Maior Federal ser invocada para 
o cotejo com a lei ou ato normativo 
estadual ora atacado, em ação direta 
perante este E. Tribunal, porque pela 
via transversa estar-se-ia admitindo 
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o contraste com a própria 
Constituição da República, cuja 
guarda não cabe a Justiça dos 
Estados. 

Por essas razões, rejeito a 
preliminar. 

Quanto à ilegitimidade de parte 
“ad causam” da entidade 
representante, não vejo como possa 
prosperar, porque a Constituição do 
Estado em seu art. 162 indica os 
órgãos legitimados para propor a 
Ação Declaratória, em que se inclui 
o Sindicato autor, como entidade de 
classe de âmbito estadual que é (art. 
162, IX), testificando a prova pré-
constituída de fls. 14 e ss., constante 
de seus atos constitutivos e 
respectivo registro perante o Cartório 
competente a legitimidade “ad 
causam”, interesse de agir e via de 
consequência a possibilidade 
jurídica do pedido. 

Assim sendo, também, sou pela 
rejeição desta preliminar. 

No que pertine ao mérito, 
evidenciado que a Ação Declaratória 
de Inconstitucionalidade, de acordo 
com o seu conceito, visa garantir a 
supremacia da Constituição face a 
leis inferiores, atos normativos, a fim 
de tomá-los ineficazes por 
conflitarem com aquela, ou, de 
acordo com a ensinança do emérito 
constitucionalista Gilmar Ferreira 
Mendes : E essa relação de índole 

normativa que qualifica a 
inconstitucionalidade, pois somente 
assim, logra-se afirmar a 
obrigatoriedade do texto 
constitucional e a ineficácia de todo 
e qualquer ato normativo 
contraveneiente (Controle de 
Constitucionalidade); não vejo em 
tomo desta lide como acolher a 
pretensão envolvida no cerne do 
conflito, que em tomo da 
discrepância da Lei Complementar  
Nº 15, de 24 de janeiro de 1994 com 
os princípios e preceitos da Constitu-
ição Estadual de 1989, ressalvados 
alguns dispositivos esparsos a que 
me reportarei oportunamente. 

Detenho-me primeiramente na 
perquirição dos vícios formais 
alegados, concernentemente ao 
processo legislativo, fulcrado nos 
princípios do devido processo legal 
por ocasião do iter legislativo, em 
face da inobservância do Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa, e 
no princípio da legalidade 
consubstanciado no art. 20 da CE, 
que teriam sido preteridos; 
concluindo, de logo, que não me 
parece que as deliberações da 
Assembléia Legislativa relativas â 
iniciativa do processo legislativo, 
fundada em normas interna 
corporais, possam ser objeto do 
controle de legalidade pelo Poder 
Judiciário. A propósito, em destaque 
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a norma da separação dos Poderes, 
princípio construtor da própria 
federação, a afastar qualquer 
possibilidade, que viesse a redundar 
no acolhimento da tese. 

De outro lado, como bem 
observou a d. Dra. Procuradora 
Geral de Justiça, ainda que tivesse 
havido desrespeito ao Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa, e 
mesmo assim não haveria ensejo a 
declaração judicial de 
inconstitucionalidade da LC atacada, 
eis que aquele Poder observou os 
ditamês constitucionais inerentes a 
aprovação das normas infra-
consitucionais, estabelecidos no art. 
113 e seu p. 2º da Carta Estadual. 

Contudo, da análise do tema 
central do debate, que versa sobre a 
inconstitucionalidade material da LC 
Nº 15/94, colhe-se que o art. 295, p. 
5º, da CE, ao dipôr que aos maiores 
de 65 (sessenta e cinco) anos é 
garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos de qualquer 
natureza (urbanos, metropolitanos, 
rurais ou intermunicipais), não 
excedeu os lindes constitucionais 
federados, que lhe asseguram em 
face do princípio de reserva 
constitucional, enunciado no art. 25, 
p. 1º. da Constituição da República - 
são reservadas aos Estados as 
competências que não lhes sejam 
vedadas por esta Constituição e 

estabelecendo o critério regedor da 
concessão do beneficio, condicio-
nou-o como única exigência a 
apresentação de carteira de 
identidade ou documento similar por 
parte do beneficiário, prevendo 
inclusive as sanções administrativas 
e outras cominações legais ao 
descumprimento do preceito, tarefa 
ineludivelemente transferida a 
regulamentação infra-constitucional. 
Afinal, a Constituição na sempre 
lembrada lição aprendida nos 
bancos acadêmicos, e transmitida 
aos seus alunos pelo saudoso e 
insigne constitucionalista pátrio, 
Orlando Bitar, e um grande 
arcabouço, por isso que cabem às 
leis ordinárias complementá-las, 
preenchendo os claros, suprindo-lhe 
o casuísmo que não se amolda a 
sua feição. 

Seguindo essa linha de 
raciocínio, no tocante ao aspecto da 
inconstitucionalidade material, 
encontramos choque entre a Lei 
Complementar atacada e a 
Constituição Estadual, quando cria 
figuras jurídicas confusas 
contrastantes com os critérios 
estabelecidos com indisfarçavel 
objetividade e de forma 
descomplicada pela Carta Estadual 
(art. 295, p. 5º); ou ainda, quando 
sob a intenção, até certo ponto 
louvável, procuram assegurar 
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efetividade ao dispositivo 
constitucional, invadindo a seara 
penal, no que estabelece regulação 
que escapa à competência estadual. 

A primeira hipótese encontra-se 
nos p. 2º e 3º do art. 1º. e o inciso II 
do art. 2º da Lei Complementar 
atacada, que ao cogitarem das 
reservas antecipadas de lugares 
numerados em veículos em que se 
adote essa prática, além de 
inviabilizar o sistema normal de 
venda dos bilhetes, cria privilégio 
incompatível com o preceito 
constitucional objeto de 
regulamentação, que na realidade 
assegurou a gratuidade do 
transporte ao idoso, sem reservas ou 
franquias, resumido em processo 
que consiste na apresentação de 
seu comprovante de identidade no 
dia do embarque e acesso direto ao 
veículo. 

Ora, a reserva antecipada, no 
caso da ausência do idoso à 
plataforma de embarque, ou as 
reservas de lugares feitas sob a 

mêsma modalidade que 
importassem no esgotamento da 
lotação do veículo de transporte 
coletivo, imporia prejuízos às 
empresas transportadoras, 
decorrente de impossibilidade de 
vender os lugares assim reservados, 
sem que fossem afinal utilizados 
pelos beneficiários da isenção. 

O mesmo ocorre com p. 3º do art. 
3º, por prever sanção de multa ao 
funcionário vendedor dos bilhetes, o 
que extrapola a competência 
concorrente estadual (art. 18 e seus 
incisos da CE), sem deixar também 
de caracterizar invasão da 
competência privativa da União 
Federal de legislar sobre direito 
penal, nos termos do art. 22 da CF. 

Daí julgar em parte procedente a 
representação, mas para considerar 
inconstitucional os parágrafos 2º e 3º 
do art. 1º. e o inciso II e seus anexos 
do art 2º da Lei Complementar 
Estadual Nº 15, de 24 de janeiro de 
1994. 

 
Belém, 06 de setembro de 1995. 

 
Des. Manoel de Christo Alves Filho - Presidente 

Des. João Alberto Castelo Branco de Paiva - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.518 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 
 
Recorrente: José de Ribamar Alves de Lima  
Recorrida: MMª Juiza de Direito da Comarca de Igarapé-Açu 
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza  
 

Recurso Penal em Sentido Estrito. Trancamento de 
Inquérito Polícial. Ausência de Provas. A 
possibilidade da existência de crime e o juízo de 
suspeita, são suficientes à legitimação da 
"persecutio crimins". Recurso improvido. Decisão 
unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Recurso Penal 
em Sentido Estrito da Comarca da 
Capital, em que é Recorrente José 
de Ribamar Alves de Lima e 
Recorrida a MMª Juíza da Comarca 
de Igarapé-Açu. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes da 
Primeira Câmara Criminal Isolada, 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso, porém negar-
lhe provimento, nos termos do voto 
da relatora. 

 
Relatório 
José de Ribamar Alves de Lima, 

já identificado nos autos, vem, 
através de Recurso Penal em 
Sentido Estrito, recorrer a esta 
Egrégia Côrte, contra a decisão da 
Exma. Drª. Juíza de Direito da 

Comarca de Igarapé-Açú que 
denegou Ordem de Habeas Corpus 
interposto em seu favor, objetivando 
o Trancamento de Inquérito Polícial, 
instaurado para apurar crime de 
lesão corporal praticado pelo ora 
recorrente na pessoa de Rubervânia 
Oliveira. 

Em suas alegações diz o 
recorrente que o crime que lhe é 
imputado nada mais é do que uma 
armação da suposta vítima, uma vez 
que suas declarações, bem como as 
declarações do Sr. Francisco Teles 
da Silva, e da Sr.ª. Maria José 
Oliveira, são acusações inverídicas 
que não encontram amparo jurídico. 

A autoridade Polícial que preside 
o Inquérito, informou a MM. Juíza 
Recorrida, a quando da impetração 
do Habeas Corpus, que o Inquérito 
Polícial foi instaurado para apurar a 
responsabilidade do paciente, ora 
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recorrente, por ter agredido 
fisicamente a Srtª. Rubervânia 
Oliveira em 09.12.94, infringindo o 
“caput” do art. 129 do Código Penal 
Brasileiro, conforme o laudo de 
exame de corpo de delito. 

A MM. Juíza considerando a 
existência de um crime a ser 
apurado, denegou a Ordem. 

Nesta Superior Instância a ilustre 
Procuradora de Justiça em seu 
douto parecer considerando que 
existe uma justa causa para o 
prosseguimento do Inquérito visto 
que o fato configura ilicíto penal e 
ainda segundo o laudo de Exame de 
Corpo de Delito caracteriza o crime 
de lesões corporais, previsto no 
“caput” do art. 129 do Código Penal 
Brasileiro. E, quanto a autoria, não 
só a vítima aponta o recorrente 
como autor do crime, como também 
duas testemunhas que prestaram 
depoimentos na Polícia exara o seu 
parecer, negando do provimento ao 
recurso. 

 
Voto 
O presente recurso visa a 

reforma da decisão que denegou a 
ordem para trancamento do inquérito 
Polícial instaurado para apurar 
Crime de Lesão Corporal em que o 
recorrente figura como acusado, sob 
o argumento de ausência de 
fundamento jurídico, haja vista que 

as provas carreadas para os autos 
foram fabricadas pela suposta 
vítima, com o intuito de prejudicá-lo 
politicamente. 

Pela análise dos autos, verifica-
se que a decisão recorrida, baseou-
se no fato de que o Inquérito Polícial 
fora instaurado, dada a existência de 
um crime que precisa ser apurado, e 
para tanto se faz necessário 
procedimento investigatório. 

Com efeito. Noticiam os autos 
que no dia 09 de março do corrente 
ano, a vítima Rubervânia Oliveira, 
compareceu à Unidade Polícial do 
município de Igarapé-Açu, 
comunicando ter sido vítima de 
agressões corporais por parte do 
recorrente, quando retornava de 
uma festa no dia 10 de dezembro de 
1994, em companhia de um amigo. 

Em decorrência desses fatos, foi 
instaurado Inquérito Polícial,e 
procedido Exame de Corpo de Delito 
na vítima (fls.23), cujo resultado 
confirma ter a mêsma sofrido lesões 
corporais. 

Assim, os fatos encontram-se na 
definição legal de crime, impondo-se 
a conclusão de que tem justa causa 
o procedimento investigatório 
iniciado. 

A fundamentação de inexistência 
de justa causa, só será acatada para 
a concessão do “mandamus”, 
quando nem mesmo em tese, o fato 
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constitui crime, ou quando se 
verifica, de plano, que não se 
configura o envolvimento do 
acusado no fato tido como delituoso, 
independentemente de apreciação 
de provas capazes de se produzirem 
somente no decorrer do 
procedimento criminal. 

Por outro lado, "o mero 
indiciamento em Inquérito Polícial, 
não constitui constrangimento ilegal, 
pois o Ministério Público poderá 
requerer seu arquivamento". (HC Nº 
48.583-SP, Min.Amaral Santos, 
Juruá nº 32, pág.242). 

Ademais, não se pode esquecer 
que o habeas corpus, pela sua 

própria natureza, não é meio idôneo 
para trancar Inquérito Policial, salvo 
quando manifesta a revelação de 
ilegalidade. Não é possível no 
âmbito do habeas corpus, o exame 
em profundidade, de conduta típica 
criminal. A possibilidade da 
existência de crime e o juízo de 
suspeita são suficientes à 
legitimação da "persecutio criminis".  

Assim sendo, entendo necessário 
o prosseguimento do Inquérito 
Polícial, posto que as alegações não 
se apresentam isentas de dúvidas, 
motivo pelo qual, nego provimento 
ao recurso, mantendo a r. decisão "a 
quo". 

 
Belém, 22 de agosto de 1995 

 
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Presidente-Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 27.526 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante: Flávio de Carvalho Maroja 
Impetrado: Exmº Sr. Secretário de Estado de Administração 
Relator: Desembargador José Alberto Soares Maia 
 

Mandado de Segurança contra ato do Secretário de 
Administração que determinou o corte de 
gratificações incorporadas de servidor de 
Autarquia Estadual - Improcedentes as preliminares 
de Ilegitimidade passiva, de intempestividade, e de 
ausência de pressupostos de validade para o 
processo - Mérito - Graticações de representação e 
de nível superior - Argumento improcedente de 
falta de previsão orçamentária - O não pagamento 
das vantagens incorporadas representa lesão a 
direito líquido e certo do impetrante - Segurança 
conhecida e concedida. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Mandado de 
Segurança, impetrado por Flávio de 
Carvalho Maroja contra ato do 
Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Administração. 

ACORDAM os Desembargadores 
membros das Câmaras Cíveis 
Reunidas, à unanimidade de votos, 
em conhecer da Segurança e a 
conceder, para assegurar ao 
Impetrante Flávio de Carvalho 
Maroja a percepção das 
gratificações já incorporadas a partir 
da data do ajuizamento do 
“mandamus” devendo, em 

consequência, as parcelas atrasadas 
serem pleiteadas em ação própria. 

 
Relatório 
Tratam estes autos de Mandado 

de Segurança impetrado por Flávio 
de Carvalho Maroja contra ato do 
Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Administração. 

Conta o impetrante, que exerceu 
dezenove cargos públicos sendo o 
último, no qual foi aposentado, o de 
Procurador Regional da Junta 
Comercial do Estado do Pará, 
nomeado que foi em 1º de novembro 
de 1960 e que a partir de 1972, com 
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a reestruração do quadro de 
servidores daquele Órgão, e que 
passou a perceber as gratificações 
de representação à base de 45% de 
seu salário e, posteriormente, o 
percentual de nível superior que a 
princípio era de 20%, passando 
depois para 80%, quantias que 
percebeu até fevereiro de 1992, 
quando essas gratificações foram 
cortadas por ordem emanada da 
Secretaria de Estado de 
Administração. 

Afirma que envidou esforços no 
sentido de restabelecer o 
recebimento das gratificações de 
forma amigável, sendo todos em 
vão, dado que obteve informações 
de que a SEAD determinou o 
cancelamento das gratificações, por 
entender que o cargo ocupado pelo 
impetrante era de comissão. 

Esclarece, ainda, o impetrante 
que, além de se tratar de direito 
adquirido, a percepção das 
gratificações em apreço foram 
reconhecidas e ratificadas por 
sentença da MM. 8ª Junta de 
Conciliação e Julgamento de Belém, 
cuja sentença foi mantida pela 1ª 
Turma do Egrégio Tribunal Regional 
do Trabalho, havendo transitado 
livremente em julgado. 

A autoridade impetrada, em suas 
informações de fls. 63/72, argui, 
preliminarmente, a ilegitimidade 

passiva, intempestividade do 
“mandamus”, extinção do processo 
com o indeferimento da inicial, 
incompetência da Justiça Comum 
Estadual, inexistência de direito 
líquido e certo e ausência de 
previsão orçamentária, postulando, 
no mérito, a denegação da 
segurança. 

O Ilustre Procurador de Justiça 
Antônio da Silva Medeiros, em 
judicioso parecer de fls. 86/92, 
manifestou-se pela denegação das 
preliminares e, no mérito, pela 
concessão da segurança. 

 
Voto 
Aduz a autoridade impetrada, 

preliminarmente, ser parte ilegítima 
no presente “writ”, eis que a 
JUCEPA, órgão a que serviu o 
impetrante, é uma autarquia com 
autonomia administrativa, 
patrimonial e financeira, pertencente 
à chamada Administração Indireta, 
devendo a ela ser dirigido o 
inconformismo do impetrante, além 
do fato de a Secretaria de Estado de 
Administração não ter praticado 
qualquer ato lesivo ao mesmo, já 
que o ato impugnado é oriundo do 
Conselho de Política de Cargos e 
Salários do Estado do Pará. 

Improcedente tal argumento, uma 
vez que tanto a JUCEPA como o 
Conselho referido, estão 
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subordinados ao Governo do 
Estado, o que se confirma, inclusive, 
pelos documentos acostados à 
inicial, como por exemplo, a 
aposentadoria do impetrante firmado 
pela Secretaria de Estado de 
Administração. 

Assim sendo, rejeito a preliminar. 
Argui, também a autoridade 

impetrada, a intempestividade do 
“mandamus”, já que as gratificações 
deixaram de ser pagas a partir de 
março de 1992, e o presente 
Mandado de Segurança somente em 
27 de abril foi impetrado. 

No caso em exame, o ato 
impugnado, qual seja, o não 
pagamento das gratificações de 
representação e de nível superior 
vem se renovando mês a mês, 
cuidando-se, portanto, de ato de 
trato sucessivo, cujo prazo se renova 
a cada pratica do mesmo. 

Neste sentido as jurisprudências 
anotadas por Theotonio Negrão e 
referentes ao artigo 18 da Lei 
1.533/51: 

"A jurisprudência 
predominante nos tribunais tem 
feito distinção entre ato 
administrativo único mas com 
efeitos permanentes, e atos 
administrativos sucessivos e 
autônomos, embora tendo como 
origem norma inicial idêntica. Na 
primeira hipótese, o prazo do 

artigo 18 da Lei do Mandado de 
Segurança deve ser contada da 
data do ato impugnado; na 
segunda, porém, cada ato pode 
ser atacado pelo "writ" e, assim, a 
cada qual corresponderá prazo 
próprio e independente (RE 
Nº 95.238. PR, Rel. Min. Neri da 
Silveira, DJ 6.4.1984, p. 5.104)" 
(In: Revista do Superior Tribunal 
de Justiça 51/475). 

" O prazo decadencial para 
impetração do Mandado de 
Segurança renova-se a cada ato 
lesivo que envolva prestações de 
trato sucessivo (Revista do 
Tribunal Federal de Recurso 
121/370). Neste sentido: STJ - 2ª 
Turma. RMS Nº 1.286-0 ES, Rel. 
Min. José de Jesus Filho, j. 
23.9.1992, deram provimento, 
v.u., D.J.U. 3.11.1992, p.19.735, 
2ª col. em.; TFR - 5ª Turma, AMS 
107.461 - RJ, Rel. Min. Sebastião 
Reis, j. 18.9.1985, deram 
provimento, v.u., D.J.U. 
10.10.1985, p. 17.779, 1ª col. 
em." (In: Código de Processo 
Civil e Legislação Processual em 
Vigor, 26ª edição, p. 1.143) 
Pelo exposto, rejeito a preliminar. 
O Exmo. Secretário de Estado de 

Administração, em suas 
informações, levanta a preliminar de 
extinção do “mandamus”, com o 
indeferimento da inicial, eis que a 
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pretensão do impetrante é, na 
realidade, a revisão de seus 
proventos da aposentadoria, o que 
não pode ser feito através de 
Mandado de Segurança e sim pela 
Ação Revisional própria, perante o 
Juízo de 1º Grau. 

Com efeito, o impetrante 
encontra-se aposentado desde 
dezembro de 1994. Todavia, as 
gratificações reclamadas através do 
presente “writ” foram canceladas a 
partir de março de 1992, muito 
antes, portanto, da aposentadoria 
referida, não procedendo assim, a 
argumentação. 

Diante do exposto, rejeito a 
preliminar. 

Não merece prosperar, ainda, a 
arguição da autoridade impetrada de 
incompetência da Justiça Comum 
Estadual, sob a alegação de que o 
impetrante era regido pela CLT, 
tendo inclusive recorrido à Justiça 
Trabalhista, e onde deveria ser 
promovida a execução. 

Como bem observa o douto 
Procurador de Justiça, às fls.91: 

"pelo que se verifica do termo 
constante de fls. 52/54, não se 
trata do mesmo pleito, posto que, 
a decisão trabalhista reconheceu 
o direito do reclamante no que se 
refere à diferença de salário dos 
mêses de junho e julho de 1990, 
no cargo de Procurador da 

JUCEPA, equiparando-o aos 
Procuradores de Estado, cujo 
salário foi estabelecido pelo 
Decreto Nº 6.394, de 16 de junho 
de 1990, com o que está sendo 
pugnado nesta ação." 
Assim, rejeito a preliminar. 
A alegação de inexistência do 

direito líquido e certo do impetrante 
envolve o mérito do pedido, razão 
pela qual não será analisada 
isoladamente. 

No mérito, verifica-se do exame 
dos autos que o impetrante foi 
nomeado para o cargo de Consultor 
Jurídico da JUCEPA, prestando 
afirmação em 1961, cargo esse que 
foi transformado em Procurador 
Regional pelo Decreto 
Governamental Nº 194, de 24 de 
março de 1970, e no mesmo foi 
mantido em face de sua estabilidade 
como Consultor Jurídico, 
percebendo, a partir de fevereiro de 
1972, a gratificação de 
representação e, posteriormente, a 
de nível superior, o que perdurou até 
março de 1992, quando as mêsmas 
deixaram de ser pagas. 

Assim, o não pagamento dessas 
vantagens ao impetrante, 
caracteriza, sem sombra qualquer de 
dúvida, lesão ao seu direito líquido e 
certo, já adquirido nesse sentido. 

Não merece acolhida, ainda, a 
afirmação da autoridade impetrada 
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de que o pleito não pode prosperar 
em virtude da ausência de previsão 
orçamentária, pois, caso contrário, 
estaria violando disposições 
constitucionais e incidindo o 
ordenador de despesa em crime 
funcional. 

Como já se manifestou o 
eminente Des. Ricardo Borges no 
Acórdão Nº 26.396, de 04 de abril de 
1995, "o ilustre Secretário de 
Administração laborou em equívoco, 
ao confundir legitimidade de uma 
pretensão com disponibilidade 
orçamentária, sendo claro que S. 
Exª. indeferindo a pretensão da 
requerente, esqueceu do Instituto do 
Precatório Judicial". 

Assim, não há como negar-se a 
pretensão pelo fato de seu 
pagamento não estar previsto na Lei 
Orçamentária. 

Nestas condições, sufragando o 
correto e bem lançado parecer da 
Procuradoria de Justiça, de fls.86 a 
92, conheço da segurança e a 
concedo, para essegurar ao 
impetrante FLÁVIO DE CARVALHO 
MAROJA a percepção das 
gratificações reclamadas, de vez que 
já incorporadas aos seus 
vencimentos, a partir da data do 
ajuizamento do mandamus, 
devendo, em conseqüência, as 
parcelas atrasadas serem pleiteadas 
em ação própria. 

 
Belém, 22 de agosto de 1995. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto.- Presidente 
Des. José Alberto Soares Maia - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.531 - CONFLITO NEGATIVO DE 
COMPETÊNCIA 
 
Suscitante :  Justiça Militar 
Suscitada :  Justiça Estadual 
Relator  :  Desembargador Pedro Paulo Martins 
 

Conflito de competência penal - Está comprovado 
nos autos, que houve crime contra a Administração 
da Justiça, porém, nada se relacionando à 
autoridade e disciplina militar. Nossa 
jurisprudência pátria estabelece e normatiza a 
Justiça Comum como competente, para apreciar e 
julgar casos dessa natureza. A competência para 
julgar e processar o feito é do Juízo de Direito da 
Comarca de Conceição do Araguaia. Unanimidade. 

 
ACORDAM os Desembargadores 

membros do Egrégio Tribunal Pleno 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos em 
conhecer do Conflito de 
Competência Penal, para declarar 
competente para julgar e processar 
o feito em questão o MM. Juiz de 
Direito da Comarca de Conceição do 
Araguaia. 

 
Relatório 
Ao analisar os presentes autos 

depreende-se que o Capitão da 
Polícia Militar Odenir Margalho de 
Souza,e, os Soldados da referida 
corporação Enickson Corrêa de 
Souza, Agenor da Luz Carvalho e 
Renato Barroso Batista lotados na 1ª 

ESFORP, em Conceição do 
Araguaia, por terem transgredido o 
artigo 351, do Código Penal foram 
indiciados em Inquérito Polícial, isso 
pela facilitação na fuga de presos de 
Justiça, por se encontrarem presos 
na Delegacia daquela Cidade. 

Que terminado o Inquérito foi o 
mesmo encaminhado ao MM. Juiz 
de Direito da Comarca, o qual 
remeteu ao Órgão Ministerial, o qual 
considerou ser a Justiça Comum 
incompetente para processar o feito, 
havendo concordância do MM. Juiz 
de Direito "a quo", que fez 
encaminhar os autos à Auditoria 
Militar. 

Por sua vez o Órgão Ministerial 
Militar, manifestou-se pela Exceção 
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de Incopetência face a Jurisprudên- 
cia Pátria que recomenda a Jutiça 
Comum Estadual, como sendo a 
competente para julgar crime dessa 
natureza, e por consequência 
suscitou o Conflito Negativo de 
Competência, o que foi 
acompanhado pelo MM. Juiz Auditor 
Militar, ordenando a remêssa dos 
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado. 

O Órgão do Ministério Público 
instado a se manifestar no presente 
processo assim o fez por sua DD. 
Procuradora Geral de Justiça, Edith 
Marília Maia Crespo, assim se 
repostando: “ À vista do expôsto, 
opino no sentido dê ser conhecido o 
conflito e declarada a competencia 
do Dr. Juiz de Direito de Conceição 
do Araguaia, para processar e julgar 
o presente feito". 

 
Voto 
Pelo que se depreende ao 

analisarmos os presentes autos de 
Conflito de Competencia Penal em 
que é Suscitante a Justiça Militar e 
Suscitada a Justiça Estadual, existe 
um posicionamento divergente entre 

o MM. Juiz de Direito da Comarca de 
Conceição do Araguaia e o Juiz 
Militar Estadual, cada um 
entendendo não ser sua a 
competência para processar e julgar 
o processo em referência. 

Entretanto, pela maneira como 
agiram os Políciais que se 
encontravam de serviço na 
Delegacia de Polícia daquela 
Cidade, é crime contra a 
Administração da Justiça, nada se 
relacionando à autoridade e 
disciplina militar, e para corroborar 
tal condicionamento estão os 
mesmos presos a disposição da 
Justiça Comum. 

Nossa Jurisprudência Pátria 
estabelece e normatiza a Justiça 
Comum como competente, para 
apreciar e julgar casos nessa 
natureza. 

À luz destas considerações 
conheço do presente Conflito de 
Competência, para declarar 
competente para julgar e processar 
o feito em questão o MM. Juiz de 
Direito da Comarca de Conceição do 
Araguaia. 

 
Belém, 20 de Setembro de 1995. 

 
Des. Manoel de Christo Alves Filho - Presidente 

Des. Pedro Paulo Martins - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.535 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL. 
 
Requerente: Carlos Afonso Barros dos Passos. 
Requerido: O Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração. 
Relator: Desembargador Ricardo Borges Filho. 
 

Mandado de segurança - Incorporação e 
consequente pagamento de adicional. Preliminar de 
prescrição e decadência. Não reconhecimento de 
tais institutos em face das circunstâncias 
constantes dos autos. Preliminar rejeitada 
unanimemente. Mêrito. Constatado o direito líquido 
e certo do impetrante concede-se a segurança 
requerida. Decisão unãnime. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Mandado de 
Segurança da Comarca da Capital 
em que é Requerente Carlos Afonso 
Barros dos Passos e Requerido o 
Exmo. doutor Secretário de Estado 
de Administração. 

ACORDAM os Desembargadores 
das Câmaras Cíveis Reunidas do 
Tribunal de Justiça do Estado , à 
unanimidade de votos, rejeitar a 
Preliminar de Prescrição e 
Decadência. No Mérito, ainda 
unanimemente, conceder a 
Segurança em face do evidente 
direito líquido e certo do Requerente. 

 
Relatório 
Carlos Afonso Barros dos 

Passos, brasileiro, casado, 

funcionário público estadual, 
residente e domiciliado nesta cidade, 
através de advogado legalmente 
habilitado, com fundamento no inciso 
LXIX do art. 5º da Constituição 
Federal, art. 1º da Lei Nº 1.533/51 e 
demais disposições legais aplica 
veis a matéria, impetra Mandado de 
Segurança contra ato praticado pelo 
Exmo.Sr. Secretário de Estado de 
Administração. 

Diz o Impetrante na inicial que é 
Auxiliar Técnico, lotado na 
Superintendência do Sistema Penal, 
tendo exercido por mais de dez (10) 
anos funções comissionadas 
conforme relação apresentada, e 
sendo exonerado a 24 de março de 
1995, esperou que o Exmo. 
Secretário de Administração desse 
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cumprimento ao disposto no art.130 
e parágrafos da Lei Nº 5.810/94 
(Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civís do 
Estado), fazendo incorporar em seus 
vencimentos a gratificação referente 
ao Cargo em Comissão, Diretor da 
Colônia Agrícola: ”Helena Fragoso” 
de 18.04.87 a 24.10.89, inicialmente 
DAS-3, depois DAS-5, na proporção 
de 90%, fundamentando-se, ainda, 
em disposições das Leis 5.020/82 e 
5.232/85. 

Termina pedindo a concessão do 
"writ", com a determinação à 
autoridade apontada como coatora 
que efetive a incorporação solicitada, 
na proporção aludida de 90%. 
Juntou documentos de fls.l3/45. 

Notificado, o Exmo. Secretário de 
Estado de Administração prestou as 
informações de fls.49/57, arguindo, 
preliminarmente, a prescrição do 
direito de postular judicialmente a 
incorporação de DAS, com 
fundamento nas Leis 5.020 e 5.232, 
bem como a decadência do manejo 
do Mandado de Segurança nas 
referidas Leis para obter tal 
incorporação, visto estarem as 
mesmas revogadas. 

No merito, não havendo prova 
robusta, convincente e legal para a 
concessão da Segurança, 
inexistindo direito líquido e certo à 
percepção da incorporação, pede o 

indeferimento da pretensão do 
Impetrante. 

Remetidos os autos à audiência 
do órgão do Ministerio Público, o 
Exmo. Dr. Procurador de Justiça 
Jayme Nunes Lamarão, em Parecer 
de fls.59/63, manifesta-se pela 
rejeição das preliminares arguidas e, 
no mérito, " pelo conhecimento e 
concessão da segurança postulada, 
devendo ser procedida a 
incorporação em seus vencimentos, 
desde o dia 24.03.95, data em que 
foi exonerado, na proporção de 90% 
(noventa por cento) do valor do 
adicional relativo ao cargo 
comissionado de Diretor do 
Departamento de Produção e 
comercialização, Código GEP-DAS. 
011-4, na Superintendência do 
Sistema Penal, devendo ser-lhe 
paga a gratificação a partir da 
impetração(O9.05.95). " 

 
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

E DECADÊNCIA.  
O Exmo. doutor Secretário de 

Estado de Administração argui a 
Prescrição e a Decadência do direito 
do Requerente de postular 
judicialmente a incorporação a seus 
vencimentos do Adicional que diz 
fazer jus. 

Em suas informações diz 
S.Exa.: 

"Em face do expendido pelo 
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impetrante, verifica-se de início a 
prescrição do direito de postular 
judicialmente a incorporação de 
DAS., com fundamento nas Leis 
5.020 e 5.232, bem como a 
decadência do manejo do 
Mandado de Segurança para 
com base nas referidas leis, obter 
a incorporação de DAS; o que se 
pede declaração judicial, “initio 
litis”. A Lei 5.020 foi revogada 
pela Lei 5.232 de 18-06-85 , mais 
precisamente pelo disposto no 
art. 2º deste último diploma legal, 
conforme se terá oportunidade de 
demonstrar mais adiante. Quanto 
à Lei 5.232/85, foi revogada pela 
Lei 5.378/87, não chegando a 
impetrante a adquirir direito à 
incorporação prevista na referida 
lei.  

Com efeito, desde 1987 até o 
advento do Regime Jurídico 
Único em janeiro/94, não havia 
qualquer norma garantidora do 
direito à incorporação de DAS. ou 
função gratificada. 

Tendo sido revogadas as 
citadas leis estaduais, e em razão 
da Lei 5.378/87, quando deixou 
de existir o direito à incorporação, 
deveria a impetrante ter requerido 
com base nas multireferidas leis a 
incorporação da renuneração do 
cargo comissionado há muito 
tempo,e como assim não fez, 

inteiramente prescrito o direito de 
postular incorporação com 
fundamento nas Leis 5.020 e 
5.232, ex vi do disposto no 
Dec.20.910 de 06-1-32 
complementado pelo Dec.Lei 
4.597 de 19-8-42.Ainda que não 
tivesse se operado a prescrição 
na situação ventilada acima, 
evidencia-se que decaiu do 
direito de postular pela via do 
Mandado de Segurança a 
incorporação com fundamento 
nas leis 5.020 e 5.232/ 85. 

Não hã sustentação jurídica 
na assertiva de que a lesão 
somente se implementou com a 
perda do último cargo 
comissionado em janeiro/95, vez 
que a impetrante variou de 
cargos, e o direito a incorporação 
pelas revogadas Leis surgia com 
a desinvestidura do cargo 
ocupado, que se pretendia 
incorporar não elidindo tal direito 
a designação para exercício de 
outro cargo. 

Assim, pelos fatos e 
fundamentos acima, bem como 
pela revogação das Leis 5.020 
em 1985 e 5.232 em 1987, 
inteiramente prescrito o direito de 
postular com base nas citadas 
leis, qualquer pleito de 
incorporação, o que pede 
reconhecimento judicial. 
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De igual sorte, se 
ultrapassada a preliminar, o que 
não se acredita, pede-se a 
declaração de decadência do 
direito de impetração com 
fundamento nas duas leis 
revogadas, em face do disposto 
no art. 18 da Lei 1.533." 
Em face a avalanche de 

Mandados de Segurança requeridos, 
preventivamente ou não, contra o 
Governo do Estado, e neste mais 
precisamente contra o Exmo. Doutor 
Secretãrio de Estado de 
Administração, S.Exa. ao prestar as 
informações que lhe são solicitadas 
as vem fazendo de forma padrão 
tendo em vista a uniformidade das 
postulasões: o não pagamento de 
adicional pelo exercicio de cargo em 
comissão ou função gratificada. 

A Preliminar de Prescrição e de 
Decadência do direito de postular 
dos impetrantes serve de abertura 
das mencionadas informações - 
padrão.  

Inicialmente há que se distinguir a 
Prescrição de Decadência. 

Humberto Piragibe Magalhães e 
Christovão Piragibe Tostes Malta em 
seu Dicionário Jurídico, dizem : 

"PRESCRIÇÃ0: Perda do 
direito de ação, por não ter sido 
exercido dentro do prazo para 
tanto previsto. A prescrição se 
relaciona estreitamente com a 

instituição conhecida como 
caducidade, ou decadência, 
tendo ambas origem na inércia do 
titular (de um direito ou de uma 
faculdade jurídica, conforme o 
caso). No entanto, a prescrição 
não é de ser confundida com a 
decadência a que correspondem 
os chamados prazos extintivos - 
que tem lugar quando a lei ou a 
vontade das partes estipula um 
termo fixo para o exercício de 
uma faculdade jurídica, de tal 
modo que transcorrido esse 
espaço de tempo já não pode ser 
exercida. (Tambem se distingue 
entre a prescrição liberatoria, que 
é a propriamente dita, e a figura 
impropriamente denominada 
prescrição aquisitiva, 
correspondente ao usucapião). A 
decadência diz respeito ao 
exercicio de direitos potestativos, 
ao contrãrio do que acontece 
com a prescrição." (pag.710, 7. 
Ed. 1991) . 
Sobre o instituto da 

PRESCRIÇÃO o civilista Paulo 
Dourado de Gusmão, ensina : 

"As relações jurídicas sofrem 
a influência do tempo, sendo, as 
vezes, constituídas para durar 
por tempo indeterminado, e ou 
traz por tempo prefixado. Podem 
extinguir-se pelo decurso do 
tempo, no caso em que se omite 
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o titular do direito, não exigindo o 
cumprimento, por parte do 
devedor impontual, da obrigação. 
Quando tal ocorre, há prescrição 
, que, extinguindo o direito de 
ação, que dispõe o titular para 
compelir o faltoso a efetuar a 
prestação, torna o direito ineficaz. 
Assim, não exigindo o titular o 
respeito a seu direito por parte do 
devedor , apesar de estar em 
situação de fazê-lo, ocorre, 
decorido o prazo fixado em lei, a 
extinção do mesmo, livrando-se o 
devedor de sua obrigação 
(prescrição extintiva). Pode ser 
definida como a extinção da 
obrigação por não a ter exigido o 
credor, depois do vencimento da 
mêsma, no prazo prescricional 
fixado pela lei, que se inicia 
depois da época em que a 
prestação deveria ser cumprida. " 
( in Introdução ao Estudo do 
Direito,pag. 300, 9. ed., 1982) . 
Dizem as informações-padrão 

que o “mandamus” deveria ter sido 
requerido na vigência das Leis 
5.020, de 05 de abril de 1982 e, 
ainda, 5.232 de 18 de junho de 
1985, ambas acolhendo em seu bôjo 
o direito a incorporação do Adicional 
; entretanto, tal não foi postulado e 
revogadas tais normas pelas Leis 
5.232, de 18 de junho de 1985 e 
5.378, de 15 de julho de 1987, 

verificou-se a prescrição. 
Lêdo engano de S.Exa. Os fun-

cionários públicos beneficiados pelas 
Leis 5.020 e 5.232 tem a seu favor o 
instituto do Direito Adquirido, 
protegido pela Constituição Federal. 

Ao reconhecer a norma jurídica o 
direito ao adicional incorporável 
automaticamente a seus 
vencimentos após a desinvestidura 
de seus cargos ou funções verificou-
se, de pronto, independentemente 
de qualquer reconhecimento ou 
pronunciamento judicial ou 
extrajudicial o direito adquirido 
desses funcionários ao benefício que 
a lei proclamou. 

Contra esses servidores não 
prevalece a prescrição quinquenal, 
sob a qual procura se resguardar o 
Poder Público, por não se tratar de 
dívida fiscal. Poder-se-ia dizer, 
quando muito, que a via 
mandamental não seria a 
aconselhável ao reconhecimento de 
seus direitos sendo indicada para tal 
as vias ordinãrias. Trata-se de 
Direito Pessoal que, segundo a lei 
civil prescreve em vinte anos. 

Acontece, porém, que o ora 
Impetrante foi destituido de seu 
cargo , de suas funções já no 
império da Lei 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 que "Dispõe sobre o 
Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis da 
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Administração Direta das Autarquias 
e das Fundações Públicas do Estado 
do Pará. " 

Assim, a partir do momento em 
que seu contracheque não 
consignou a parcela referente ao 
Adicional ao qual faz jus, após sua 
exoneração ou dispensa, é que tem 
início o prazo mandamental de 120 
dias. 

Conforme ressaltou o Venerando 
Acórdão Nº 26.237 destas Egrégias 
Câmaras Cíveis Reunidas ao  
apreciar idêntica Preliminar : 

"... a incorporação das 
vantagens reclamadas, são 
sucessivas e periódicas, portanto, 
revogadas a cada ato. Ainda há 
que se considerar que estas, 
correm no curso da omissão ou 
inércia da Administração em 
atender ao pleito da parte 
interessada. Assim, não há 
porque estar prescrito o direito da 
requerente em postular o 
presente remedio heróico, como 
entende a impetrada." (Diário da 
Justica, edição de 10 de abril de 
1995). 
Vale a pena, ainda, sobre o 

assunto, transcrever um trecho do 
Venerando Acórdão Nº 26.586, de 
23 de maio de 1995, do qual foi 
relator o eminente Desembargador 
Almir de Lima Pereira : 

É obvio que a requerente já trazia 

em seu curso funcional, a concessão 
legal que as leis 5.020/82 e 5.232/85 
lhe dera , e que em nenhuma 
circunstância poderia lhe ser tirada, 
pois a lei não fere direito já 
concedido, ela tem efeito ex-nume.  

Tanto é verdade que a lei 
posterior do Regime Único, Nº 
5.810/94, ratificou a mêsma 
disposição anterior (5.232/85) e 
mais, automaticamente. A 
incorporação é um patrimônio 
adquirido que não pode ser 
destituido por outra lei. O 
desaparecimento por outra tem 
efeito para adiante." (Diário da 
Justiça, edição de 09 de junho de 
1995). 

Nem prescrição e nem 
Decadência que vem a ser a "Perda 
da possibilidade de exercer um 
direito potestativo" , segundo 
consigna o verbete relativo a mêsma 
no Dicionário Jurídico já 
mencionado, se verificaram no 
presente caso. 

Por tais motivos as Colendas 
Câmaras Cíveis Reunidas 
rejeitaram, à unanimidade de votos, 
a Preliminar de Prescrição e 
Decadência . 

 
Mérito 
Efetivamente, conforme opina o 

“Parquet”, a segurança deve ser 
concedida. 
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O Requerente, conforme ficou 
amplamente comprovado nos autos, 
é funcionário público estadual 
contando em seu currículo o 
exercício de cargo comissionado do 
qual veio a ser exonerado na 
vigência da Lei 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, sem que fosse 
incorporada a seus vencimentos, 
após sua exoneração, o adicional 
que faz jús. 

É certo que a fígura da 
incorporação foi criada pela Lei Nº 
5.020, de 05 de abril de 1982, com a 
finalidade de proteger o servidor 
público estadual que por longos 
anos houvesse exercido cargo de 
direção ou chefia, garantindo-lhe o 
patamar orçamentário; as leis 
posteriores, já mencionadas 
inicialmente, reconheceram tal 
benesse. 

A materia é por demais 
conhecida deste Augusto Tribunal 
que reiteradas vezes tem 
proclamado o direito à Segurança, 
para igual finalidade, de funcionarios 
públicos em situação idêntica. A 
respeito temos algumas dezenas de 
acórdãos da lavra de, pode-se dizer, 
todos os integrantes deste Colegiado 
reconhecendo o direito à percepção 
do Adicional, o que por certo 
permitirá, brevemente, que façamos 
a tão esperada súmula a respeito. 

Isto posto as Doutas Câmaras 
Cíveis Reunidas, unanimemente, 
concederam o “mandamus” 
requerido por Carlos Afonso Barros 
dos Passos a fim de que seja 
incorporado a seus vencimentos o 
Adicional no percentual a que faz jús 
a partir da presente impetração. 

 
Belém, 19 de setembro de 1995.  

 
Des. Romão Amoedo Netto - Presidente 

Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.542 - MANDADO DE SEGURANÇA 
 
Impetrante: Celso Pires Castelo Branco 
Impetrado: Secretário de Estado de Administração 
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomês Marcos dos Santos 
 

Mandado de Segurança - Ato do Excelentíssimo 
Senhor Secretário de Estado de Administração - 
Funcionário que exerce função comissionada tem 
direito à incorporação da vantagem em seus 
vencimentos - Lei 5.810 - Segurança concedida à 
unanimidade. 

 
Relatório 
Celso Pires Castelo Branco 

impetra Mandado de Segurança 
contra Secretário de Estado de 
Administração, alegando o seguinte: 

- que é o servidor estadual no 
cargo efetivo de Procurador do 
Estado do Pará vinculado à 
Procuradoria Geral do Estado, tendo 
exercido os cargos comissionados 
de Coordenador da Procuradoria 
Judicial no período de 20.02.1989 a 
27.04.1994 e Assessor do 
Procurador Geral do Estado de 
27.07.1994 a 16.01.1995, 
perfazendo cinco anos, sete mêses 
e vinte e sete dias; 

- que tendo em vista o disposto 
no art. 130 da Lei 5.010/94 - Regime 
Jurídico Único dos Servidores do 
Estado do Pará, o requerente tem 
direito à gratificação do adicional; 

- que, além disso, o Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, na forma 
das Resoluções 13.104/94, já 
estabeleceu o cabimento do 
benefício pleiteado e a forma 
detalhada de sua concessão; é 
oportuno ressaltar que o impetrante 
requereu administrativamente este 
direito junto à Secretaria de 
Administração, conforme processo 
administrativo Nº ST 8435/94; 

- que como não foi dada solução 
ao seu pedido, busca e proteção do 
Poder Judiciário através do presente 
mandado; que houve lesão a direito 
líquido e certo do impetrante; que 
inaplicável ao caso a Súmula 07 da 
Consultoria Geral do Estado; que o 
impetrante goza de irredutibilidade 
de vencimentos termina com 
considerações jurídicas a respeito da 
irretroatividade das leis e do direito 
líquido e certo do impetrante. Juntou 
documentos. 
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Notificado, o Secretário de 
Administração prestou as 
informações de praxe. 

O representante do Ministério 
Público concluiu opinando pelo 
conhecimento e provimento do 
“mandamus”. 

 
Voto 
O Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos Civis do Estado 
do Pará (Lei Nº 5.810/94) dispõe em 
seu art. 130. 

Art. 130 - Aos servidores será 
devido o adicional pelo exercício 
de cargo em comissão ou função 
gratificada. 

§ 1º - O adicional corresponde 
a 10% (dez por cento) de 
gratificação pelo exercício do 
cargo ou função, em cada ano de 
efetivo exercício até o limite de 
100% (cem por cento). 

§ 2º - O adicional será 
automático, a partir da 
exoneração do cargo 
comissionado ou dispensa da 
função gratificada." 
O impetrante, detentor do cargo 

de Procurador do Estado do Pará, 
exerceu por mais de cinco anos 
função gratificada e em comissão, 
conforme comprovou com 
documentos anexados à inicial - por 
conseguinte goza das regalias da lei. 

Ainda temos a favor do 

requerente a Resolução do Tribunal 
de Contas, que estabelece: 

"O adicional é automático a 
partir da exoneração do cargo 
comissionado ou de dispensa da 
função gratificada, não sendo 
exigido requerimento do servidor 
como pré-requisito para aquisição 
de direito." 
No nosso Tribunal de Justiça 

temos recebido verdadeira torrente 
de pedidos de servidores que se 
julgam injustiçados para verem 
afastados seus pedidos de 
incorporação da gratificação. 
Inúmeros têm sido julgados todos na 
mêsma direção - decisão 
concessiva. 

Citaremos alguns Acórdãos: 
Acórdão Nº 26.396 de 

04.04.1995; 
Acórdão Nº 26.525 de 

28.03.1995, 
Impetrante: Celise Maria da 

Cunha Pinto  
Impetrado: Secretaria de 

Administração 
Relator: Des. Romão Amoedo 

Neto 
Mandado de Segurança 

contra ato do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de 
Administração - Funcionário 
exercendo função comissionada 
e após sua desinvestidura pleiteia 
incorporação da vantagem em 
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seus vencimentos - Direito líquido 
e certo previsto na Lei 5.810 - 
Segurança concedida à 
unanimidade. (publicada in Rev. 
TJE, vol. 40, nº 65, p. 336) 

Acórdão Nº 26.465 de 
16.05.1995 

Impetrante - Carlos Alberto 
Antunes Lima 

Impetrado - Secretaria de 
Administração 

Relator - Des. Almir Pereira 
Mandado de Segurança - 

Incorporação de gratificação de 
função - Cargos exercidos no 
curso de suas atividades 
funcionais - Direito previsto em 
Lei - Segurança concedida - 
Decisão unânime. (publicado in 
Revista do TJE, vol. 40, Nº 65, p. 
312) 
Além desses, esta Egrégia Côrte 

de Justiça já firmou Jurisprudência 
nos seguintes casos semelhantes: 

Acórdão Nº 21.762, em que foi 

Relator o Desembargador Manoel 
de Christo Alves Filho;  

Acórdão Nº 21.863 em que foi 
Relatora a Desembargadora 
Izabel Leão; 

Acórdão Nº 25.076 em que foi 
Relator o Desembargador Almir 
Pereira; 

Acórdão Nº 26.295 em que foi 
Relator o Desembargador 
Humberto de Castro e ainda 
outros. 
Assim, pelos motivos acima 

expostos, concedo a segurança para 
que o requerente tenha incorporado 
aos seus vencimentos a gratificação 
a que faz jús a partir da data do 
requerimento deste “writ”. 

Acórdam os Desembargadores 
membros das Câmaras Cíveis 
Reunidas, à unanimidade de votos, 
em conceder a segurança nos 
termos do pedido, a que faz jús a 
partir da data do requerimento do 
“writ”. 

 
Belém, 28 de setembro de 1995. 

 
Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 

Des. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 27.544 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA  CAPITAL 
 
Embargante: José Maria Oliveira da Costa 
Embargado: O V. Acórdão Nº 26.334 
Relatora: Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes 
 

Embargos de Declaração - Correção Monetária - A 
Correção Monetária não é acréscimo ao valor 
devido, mas apenas sua atualização. Rejeitam-se 
os embargos. 

 
Vistos etc... 
ACORDAM, os 

Desembargadores componentes da 
3ª Câmara Cível Isolada, à 
unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, mas negar-lhe provimento, 
para confirmar o V. Acórdão, nos 
termos do voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
José Maria Oliveira da Costa, 

opôs Embargos de Declaração ao V. 
Acórdão nº 26.334, sob os seguintes 
pressupostos: a um, contradição - 
diz que houve julgamento ultra 
petita, quando o V. Acórdão 
esbeleceu a correção monetária, não 
pedida pelo credor que em sua única 
manifestação no feito não 
mencionou esse aspecto, pelo 
contrário sempre reiterou sua recusa 
em receber o valor do crédito. Diz 
que a atualização do débito que 
porventura tenha o apelado, 

somente será devida por meio de 
ação própria, após o encerramento 
desta demanda; a dois, omissão - 
aduz que o Aresto embargado foi 
omisso, quando não se pronunciou a 
respeito do pedido do Autor-
Apelante, que deveria assinalar que 
o débito foi quitado, providência 
indispensável a finalidade da ação 
de consignação. 

 
Voto 
A questão gira em torno da 

legalidade ou ilegalidade da 
correção monetária sobre o débito, 
embora não manifestado pela parte 
a quem aproveita. 

Em primeiro lugar, há que se 
ponderar que a recusa do credor em 
receber o valor devido não significa 
sua recusa no recebimento do débito 
acrescido de correção monetária, 
caso viesse a sair sucumbente, 
como aconteceu. 
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Por outro lado, pleitear que a 
citada correção apenas teria lugar 
em ação própria é contrariar o 
Princípio da Economia Processual, 
fazendo com que nova lide se 
instalasse quando toda a questão 
deveria ser tratada na lide original. 

Para extirpar dúvidas sobre o 
assunto, é oportuno a lição do 
mestre Humberto Theodoro Júnior, a 
saber: 

“Com o advento da Lei nº 
6.899/81, a correção monetária 
passou a ser aplicada a todo e 
qualquer débito oriundo de 
decisão judicial. Assim, não mais 
apenas nas ações de 
indenizações, mas em todo e 
qualquer processo em torno de 
litígio de conteúdo econômico 
incide a correção monetária, 
como simples consectário da 
sucumbência, ao lado do 
ressarcimento das custas e 
honorários advocatícios, 
independente de pedido 

expresso.” (Curso de Direito 
Processual Civil, vol. I, Rio de 
Janeiro, Forense, 1.994, pág. 
365). 
Quanto à alegação de que o V. 

Acórdão foi omisso por não ter se 
pronunciado que o débito foi quitado, 
é evidente sua impropriedade. Ora, 
se houve pronunciamento expresso 
de que o débito deverá ser acrescido 
de correção monetária, é evidente 
que não se pode dá-lo como quitado. 
Portanto, não houve omissão a 
respeito. 

No que se refere à correção 
monetária, ainda que não pleiteada 
expressamente pelo Autor, esta 
Corte de Justiça já pacificou o 
entendimento de que não se trata de 
acréscimo ao valor, mas tão-
somente atualização do valor devido. 
Portanto, deve o quantum ser 
estabelecido na forma legal, 
ensejando correção monetária. 

Diante do exposto, conheço do 
recurso e lhe nego provimento. 

 
Belém, 22 de setembro de 1.995. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 



226   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.40 n.66 1995 

ACÓRDÃO Nº 27.548 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL 
 
Impetrante: André Luiz Portela Dacier Lobato (em causa própria) 
Relator: Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 

Habeas Corpus para trancar Inquérito Policial pela 
prática dos delitos previstos no art. 12 da Lei n° 
7.170 de 1983 e art. 19 da Lei das Contravenções 
Penais. Preliminar de Incompetência das Egrégias 
Câmaras Reunidas. Preliminar Rejeitada. “qui 
potest plus potest minus”. No mérito, o pedido está 
prejudicado por falta de objeto. 

 
Vistos etc... 
ACORDAM os Exmos. Srs. 

Desembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Criminais 
Reunidas, em rejeitar a preliminar de 
incompetência das Câmaras 
Criminais Reunidas. No mérito, a 
unanimidade, julgaram prejudicado o 
pedido por falta de objeto. 

 
Relatório 
Andre Luiz Portela Dacier Lobato, 

advogado, residente e domiciliado 
nesta cidade, impetrou em causa 
própria, esta Ordem de HABEAS 
CORPUS, para trancar o Inquérito 
Policial instaurado na Divisão de 
Investigasões e Operações 
Especiais, visando apurar a 
imputação ao referido paciente, da 
prática do crime previsto no artigo 
12, da Lei nº 7.170, de 1983, Lei de 

Segurança Nacional, e a infração 
prevista no artigo 19, da Lei das 
Contravenções Penais. 

Disse o impetrante André Luiz, 
que teve seu escritório profissional, 
localizado à Rua dos Pariquis, nº 
2.339, nesta cidade, invadido por 
policiais da Divisão de Investigações 
e Operações Especiais, 
acompanhados do Sr. Delegado 
Eder Mauro, que buscavam um 
granada desativada, que o paciente 
mantinha como souvenir, sobre sua 
mesa de trabalho, pois servia de 
porta papel. 

Aduziu, ainda, que durante a 
diligência policial, que resultou em 
prisão em flagrante, ilegal e abusiva 
de poder, o paciente foi espancado e 
torturado, conforme o Exame de 
Corpo de Delito incluso. 

Foi algemado e conduzido a sua 
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residência, sendo recebidos pela 
genitora do mesmo, que ao ver 
aquele quadro, tomada de forte 
emoção, foi acometida de ataque 
cardíaco, que lhe causou a morte 
decorridos alguns dias. 

O Senhor Secretário de Estado, 
de Segurança Pública, disse que 
referido Inquérito Policial já foi 
concluído e encaminhado à 
Secretaria da Repartição Criminal, a 
28.03.94. 

A Secretaria da Repartição 
Criminal, por sua vez, por intermédio 
do Doutor Idamor Mota, disse a 
denúncia contra o paciente por 
infração ao artigo 12, da Lei nº 7.170 
e art. 19, da Lei das Contravenções 
Penais, foi recebida a 16.06.95 
estando a audiência de qualificação 
e interrogatório do réu ora paciente, 
marcada para o dia 03.10.95. 

Nesta instância superior, o 
Procurador de Justiça, João Diogo 
de Sales Moreira, suscitou a 
preliminar de incompêtencia das 
Câmaras Reunidas, para conhecer e 
julgar o presente “mandamus”, ex VI 
do artigo 23, I, "a", do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do 
Estado, que estatui que: 

"Originariamente, os pedidos 
de Habeas Corpus e Mandados 
de Segurança, quando o 
constrangimento provir de atos de 
Secretários de Estado, Juízes em 

geral e Câmaras Criminais 
Isoladas." 
Salientou que citado Inquérito 

Policial, foi instaurado pelo Sr. 
Delegado Vicente de Paulo 
Conceição Costa, que é o verdadeiro 
coator e não o ilustre Secretário de 
Estado, Paulo Celso Sette Cãmara. 

Assim, não provindo tal 
constrangimento ilegal do citado 
Secretário de Estado, estas Egrégias 
Câmaras Criminais Reunidas devem 
se julgar incompetentes para julgar o 
remédio jurídico impetrado pelo Dr. 
André Luis em seu favor. 

No mérito, o Procurador Dr. João 
Diogo opinou que o pedido perdeu o 
objeto, vez que não há possibilidade 
do mencionado inquérito ser 
trancado, desde que já foi instaurada 
a Ação Penal, através do 
recebimento da denúncia e a citação 
do impetrante para qualificação e 
interrogatório,designados para o dia 
03.10.95. 

 
Voto 
Preliminar de incompetência das 

Egrégias Camaras Criminais 
Reunidas, para conhecer e julgar 
este Habeas Corpus. 

Na realidade, a autoridade tida 
como coatora era o Sr. Delegado 
Vicente de Paulo que realizou o 
Inquérito Policial iniciado mediante 
auto de prisão em flagrante, em face 
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da prática das infrações previstas no 
artigo 12, da Lei nº 7.170 e artigo 19, 
da Lei de Contravenções Penais. O 
Juiz natural para conhecer o "writ" 
seria o do 1º grau. 

No mérito, o pedido está 
prejudicado por falta de objeto, uma 
vez que o “mandamus” focalizado 
visou trancar Inquérito Policial afeto 
ao Sr. Del. Vicente de Paulo e não 

ao Secretário de Estado, Paulo 
Celso Sette Camara. 

A afirmação do paciente André 
Luiz de que usou o objeto do crime 
como souvernir, sem causar dano ou 
perigo de dano social, pelo que não 
haveria justa causa, cabe ao Juiz de 
primeira instância, apreciá-la, pelo 
principio da hierarquização das 
instâncias.  

 
Belém, 4 de setembro de 1995 

 
Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 
Des. Werther Benedito Coêlho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.553 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS 
LIBERATÓRIO 
 
Impetrado: Juízo da 4ª Vara Criminal de Santarém 
Paciente: José Maria Santos da Costa 
Relatora: Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza 
 

Habeas Corpus Liberatório. Excesso de prazo. 
Crime Hediondo. Os crimes considerados 
hediondos, são insuscetíveis de Liberdade 
Provisória, ainda que configurado o excesso de 
prazo na instrução criminal. Ordem Denegada. 
Decisão Unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Habeas Corpus 
Liberatório da Comarca de 
Santarém, em que é impetrante 
Antenor Rodrigues Lavor Filho e 
paciente José Maria Santos da 
Costa. 

ACORDAM os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes das 
Câmaras Criminais Reunidas, do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos, 
conhecer do “mandamus”, porém 
denegar a Ordem pleiteada nos 
termos do voto da relatora. 

 
Relatório 
O Bel. Antenor Rodrigues Lavor 

Filho impetra Ordem de Habeas 
Corpus Liberatório em favor de José 
Maria Santos da Costa, qualificado 
às fls. 02, por encontrar-se preso 

desde o dia 24 de março de 1995, à 
disposição do Juízo da 4ª Vara 
Criminal da Comarca de Santarém, 
pela prática do crime previsto nos 
artigos 213 e 157, § § 1º e 2º , 
incisos I e II, do Código Penal 
Brasileiro. 

Em seu requerimento o 
impetrante alega que o paciente foi 
preso em flagrante delito no dia 24 
de março de 1995,sendo que até a 
presente data não foi concluída a 
instrução criminal, o que significa 
"excesso de prazo" na formação da 
culpa, caracterizando o 
constrangimento ilegal do paciente, 
impondo-se a concessão da ordem 
pleiteada, de acordo com 
entendimentos jurisprudenciais. 

Solicitadas as informações ao 
Juízo do feito indicado como 
autoridade coatora, este esclarece 
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que o paciente está sendo 
processado juntamente com Enilson 
Santos Costa (foragido), perante 
aquele Juízo, pela prática do crime 
previsto no artigo 213 c/c o artigo 
157 § 2º, incisos I, e II, do Código 
Penal, tendo a Denúncia sido 
recebida em 12/04/94, e realizada 
audiência de qualificação e 
interrogatório do acusado, em 
20/04/95, sendo o segundo indiciado 
citado por edital em 10/05/95, e 
diante de seu não comparecimento 
foi decretada sua revelia em 
10/08/95, e nenhuma Defesa Prévia 
lhe foi oferecida. 

Prossegue alegando, que em 
relação ao paciente, foi oferecida 
Defesa Prévia em 24/04/95, e que 
no dia 02/05/95, solicitou à 
Autoridade Policial, o Laudo de 
Conjunção Carnal da vítima, e os 
Exames de Dosagem Alcoólica e 
Toxicológico dos dois indiciados, 
sendo que até aquela data 
(18/08/95) não havia recebido. 
Juntou documentos. 

Nesta Superior Instância, o douto 
Procurador de Justiça, considerando 
tratar-se de crime de natureza 
hedionda, opinou pela denegação da 
Ordem.  

 
Voto 
Com a impetração da presente 

Ordem de Habeas Corpus 

Liberatório, pretende o impetrante 
desconstituir a custódia preventiva 
do paciente, sob o fundamento de 
excesso de prazo na conclusão da 
instrução criminal. Trata-se de crime 
de Roubo e Estupro, onde o 
paciente figura como um dos 
acusados, preso em flagrante delito, 
respondendo perante a Comarca de 
Santarém, como incurso nas 
penalidades dos artigos 157 §§ 1º e 
2º,incisos I e II c/c/ o artigo 213 do 
Código Penal Brasileiro. 

Noticiam os autos , que o 
paciente foi preso em flagrante delito 
juntamente com outro elemento, por 
haverem estuprado Maria Rosália 
Machado Silva, no quintal de sua 
residência.Segundo a denúncia, 
após a vítima ter sido ameaçada e 
estuprada pelo outro acusado, que 
vem a ser irmão do paciente, este 
continuou a prática da ação 
hedionda e delituosa contra a vítima 
que se encontrava totalmente 
subjulgada aos seus algozes, não 
lhe restando qualquer chance de 
defesa, e que durante a prática do 
crime, foi-lhe roubado o relógio de 
pulso, mais tarde encontrado pela 
polícia em poder do outro 
denunciado. 

A Prisão em Flagrante operou-se 
regularmente, sendo mantida pelo 
Juízo competente, não contrariando 
qualquer dispositivo. 
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O paciente foi preso em 24/03/95, 
os autos encaminhados ao Juízo em 
03/04/95, recebido pelo Ministério 
Público em 05/04/95 e oferecida a 
Denúncia em 11/04/95, já tendo sido 
interrogado o paciente em 20/04/95; 
quanto ao outro acusado, foi 
decretada sua revelia. 

Pelas informações do Juízo 
processante, conclui-se que o 
processo encontra-se paralisado 
desde o dia 02/05/95, no aguardo do 
envio do Laudo de Conjunção Carnal 
e dos exames de Dosagem Alcoólica 
dos dois acusados, pela autoridade 
policial. 

A jurisprudência é unissora no 
sentido de que ultrapassado o prazo 
máximo de oitenta e um dias, fixado 
para o encerramento do processo de 
rito ordinário, configura-se o 
constrangimento ilegal, e já estando 
o paciente cerceado de sua 

liberdade ambulatorial há mais de 
cento e vinte e cinco dias, o 
constrangimento em sua liberdade 
de ir torna-se evidente, não havendo 
como negá-lo. 

Ocorre que inobstante 
evidenciado o flagrante 
constrangimento, caso lhe fosse 
concedido o remédio juris, estar-se-
ia contrariando o que prescreve o 
artigo 2º, inciso II, da Lei 8.072/90, in 
verbis: 

Os crimes hediondos, a prática 
da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins e o 
terrorismo, são insuscetíveis de: 

I ........ 
II - fiança e liberdade provisória. 
Pelo exposto, conheço do pedido, 

porém nego a Ordem, 
recomendando a MM. Juíz "a quo" 
que agilize o processo a que o 
paciente responde. 

 
Belém, 25 de setembro de 1995. 

 
Des. Romão Amoêdo Netto - Presidente 

Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 27.564 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DE PARAGOMINAS 
 
Apelante: Ministério Público 
Apelado: José Augusto dos Santos 
Relator: Desembargador Werther Benedito Coêlho 
Revisor: Desembargador Pedro Paulo Martins 
 

Apelação Penal. Crime de Homicídio, previsto no 
art. 121, “caput”, do Código Penal. o juri absolveu o 
réu por falta de prova da autoria do referido crime. 
Recurso de Apelação do Ministério Público por ser 
a decisão recorrida contrária a prova dos autos. o 
material probatório revela identificação do referido 
agente e da vítima, Manoel Teixeira Soares, bem 
como, que a morte desta resultou de facadas 
aplicadas nas costas da mesma pelo apelado. 
Resultado letal constatado por declaração 
cadavérica exarada pela médica, Dra. Sônia Helena 
Paes. Por mais que inexista o laudo, inocorre 
nulidade do processo, pois o art. 167 do Código de 
Processo Penal e a jurisprudência admitem que o 
exame direto seja suprido pela prova testemunhal. 
Recurso conhecido e provido para o citado 
paciente ser julgado novamente pelo Tribunal do 
Júri local. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Exmos. Srs. 

Desembargadores componentes da 
2ª Câmara Criminal Isolada, à 
unanimidade de votos, em conhecer 
do recurso, dando-lhe provimento 
para submeter o apelado a novo 
julgamento pelo Tribunal do Júri. 

 

Relatório 
José Augusto dos Santos ,já 

qualificado nos autos, foi denunciado 
pelo representante do Ministério 
Público, pela prática dos crime 
capitulado nos arts. 121,§ 2°, inciso 
IV do Código Penal Brasileiro, pelos 
fatos e fundamentos seguintes: 

Noticiam os autos que no dia 26 
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de junho de 1993, o acusado 
desferiu vários golpes de faca contra 
a vítima Manoel Teixeira Soares, 
provocando-lhe a morte, em 
decorrência dos ferimentos 
produzidos, em virtude de briga 
entre sua amante e a vitima, 
momentos antes. 

Por fim disse o "parquet" que a 
materialidade e autoria estão 
devidamente comprovadas .  

O acusado foi interrogado, em 
juízo. 

Em seguida foi aberto vista para 
a defesa prévia. Foram ouvidas as 
testemunhas de acusação e as 
testemunhas de defesa . 

O Promotor de Justiça e o 
defensor do acusado apresentaram 
memoriais. 

Sentenciando o feito, a MMa. 
Juíza "a quo", Dra. Maria Aparecida 
Mourão Santa Brigida, após um 
longo arrazoado, pronunciou o 
acusado, como incurso no delito 
capitulados nos arts. 121, ”caput”, do 
Código Penal Brasileiro, devendo ser 
submetido a Júri Popular. 

Foi apresentado o Libelo pelo 
"Parquet". e a oposição ao Libelo 
pelo defensor do acusado. 

Consolidando a decisão do Júri 
Popular, a MMa. Juiza "a quo", 
absolveu o réu da imputação que Ihe 
foi feita, por negativa de autoria. 

Dessa decisão, apelou o 

"Parquet", tendo o defensor do 
acusado contrarrazoado o recurso 
às fis.79/81. 

Nesta Instância Superior, 
manifestou-se o representante do 
Ministério Público, pelo 
conhecimento e provimento do 
recurso, devendo o apelante ser 
submetido a novo julgamento pelo 
Tribunal do Júri. 

 
Voto 
Trata-se de recurso de Apelação 

do Promotor de Justiça, Frederico 
Antônio Oliveira, da Comarca de 
Paragominas, para reformar a 
sentença absolutória, do Júri 
daquela Comarca, prolatada pela 
MMa. Juíza Maria Aparecida Mourão 
S. Brígida, em favor de José 
Augusto dos Santos, de alcunha, 
"Baiano", decisão tida como 
contrária às provas dos autos, 
conforme o artigo 593, II, do CPP, a 
fim de levá-lo a novo julgamento. 

O Júri absolveu referido réu, por 
falta de prova de ser o autor do 
homicidio cometido contra a vítima, 
Manoel Teixeira Soares, ocorrido no 
dia 26.06.93, por volta de zero hora, 
em Paragominas, a qual foi morta 
em decorrência de golpes de faca 
nas costas. 

No local do crime, foi encontrada 
por populares a arma incriminada, 
descrita no auto de apresentação e 
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apreensão incluso.  
Ao ser interrogado em Juízo, o 

réu José Augusto não lembra do 
crime, pois tinha feito libações 
alcóolicas, perto de um terreno de 
festa junina que se realizava em 
frente ao Hotel de D. Rosa, sito na 
Rua N. S. de Nazaré. Diz que não 
sabe quem o prendeu, não conhecia 
a vítima, não sabe o motivo, não 
reconhece a faca em foco. 

A testemunha Raimunda Silma 
Oliveira dos Santos, companheira há 
onze meses da vítima Manoel 
Teixeira Soares, conhecido por 
"Nelson" ou "Ceará", diz que Manoel 
estava alcoolizado, discutiram, 
sendo agredida fiscamente por 
Manoel, tendo ela corrido para o 
Hotel da Rosa, onde se escondeu. 
Decorridos alguns minutos, vieram 
dizer-lhe que "Baiano" tinha 
esfaqueado Manoel Soares, em 
frente ao Hotel citado. Foi até o 
local, encontrando-o já morto, com 
vários ferimentos nas costas. Diz 
ainda que "Baiano" interferira 
quando seu companheiro a estava 
agredindo e ficaram a discutir 
enquanto ela se retirava, ocorrendo 
o crime nesse interregno. 

A testemunha Raimundo 
Rodrigues dos Santos, diz que de 26 
para 27 de junho, por volta das 
02:00 horas, vendia churrasco nas 
proximidades do Hotel de D. Rosa, 

ocasião em que ouviu um grito de 
mulher vindo da porta do Hotel, 
verificando que se tratava da mulher 
conhecida por "Xuxa"; em seguida 
assistiu um elemento sair correndo 
do Hotel de Dona Rosa, tendo a 
perseguí-lo o indivíduo conhecido 
por "Baiano",' porem não deu maior 
atenção, pois estava vendendo 
churrasco, em seguida ouviu rumor 
de de vozes, uma das quais disse: 
"feriram um homem", e várias 
pessoas se aglomeraram ao redor 
do homem, indo ele também, 
verificando que se tratava do 
elemento que há momentos saíra 
correndo do Hotel, que estava caído 
de bruços no solo, apresentando 
vários ferimentos nas costas 
produzidos por faca e já estava 
morto, quando ouviu dizer ter sido o 
"Baiano" o autor. 

Ao depor, a Dra. Sônia Helena 
Rodrigues Paes, confirmou ser sua a 
assinatura constante da declaração 
cadavérica inclusa, mas não lembra 
do cadáver porque são muitos, e 
assina muitos laudos, diz que não 
respondeu quesitos, no caso, porque 
a Delegacia não formulou. 

Está provado que antes de 
Manoel Soares ser morto, estava 
sendo perseguido por José Augusto, 
vulgo "Baiano", que alcançou a 
vítima Manoel, que caiu de bruços, 
em conseqüência de várias facadas 
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nas costas, sendo encontrada no 
local, a arma do crime. 

Referido reu não provou a 
veracidade das suas declarações de 
que estava alcoolizado, sem 
condições de cometer o crime. 

De acordo com os depoimentos a 
morte de Manoel Soares ocorreu 
entre 01:00 e 02:00 horas, de 
27.06.93, do dia 26 para 27, e con-
forme a declaração cadavérica, o 
corpo de Manoel Soares deu entrada 
no necrotério da Unidade de Saúde 
local; às 12:30h, de 28.06.93, 
estando putrefacto, mas já 
identificado pela Polícia. 

Como é de ver, referida vítima 
faleceu no local do crime, devido às 
facadas que lhe foram desferidas por 
"Baiano" que o perseguia, 
perseguição atestada pelas 
testemunhas Raimunda Silma e 
Raimundo Rodrigues: 

Ensina Frederico Marques, apud 
o Ministro Sepúlveda Pertence, no 
julgamento do HC 69.147-9-RJ, 1ª 
Turma do STJ, em 07.04.92: 

"Depois de lembrar o teor dos 
três preceitos relevantes do CPP-
artigos 158, 167 e 564, III, “b”, 
Frederico Marques conclui: 

"Da conjugação desses três 
dispositivos, o que se infere e que 
o auto de Exame de Corpo de 
Delito deve ser realizado em todo 
o delito que deixa vestígios, sob 

pena de nulidade. Por outra 
parte, não pode a confissão 
suprí-lo; e ante a impossibilidade 
de exame de dos vestígios do 
crime, a prova testemunhal e a 
única que o pode suprir” in 
Elementos...1965, II. 

"Repelindo o suprimento, pela 
confissão, do Laudo Pericial do 
Corpo de Delito, admitiu a Lei, no 
entanto, que o exame direto, 
quando impossível, seja suprido 
pela prova testemunhal ( CPP, 
art. 167), cuja presença elide a 
nulidade decorrente da ausência 
de perícia (CPP, art. 564, III, “b”), 
conforme o Ministro Sepulveda 
Pertence seu voto, no julgamento 
do referido HC, in Prova Pericial 
Criminal, por Wilson Bussada." 
De sorte que não há falar em 

causa de nulidade, pois a prova 
testemunhal através dos 
depoimentos de Raimunda Silma e 
Raimundo Rodrigues neste 
processo-crime, constitui elemento 
de convicção idôneo, que pode 
validamente suprir o Exame de 
Corpo de Delito direto ante a 
impossibilidade da descrição pericial 
dos vestígios do crime, a quando da 
remoção do cadáver da vitima, 
Manoel Soares, para o necrotério da 
SESPA, local, onde se encontrava a 
Médica Doutora Sônia Helena, que 
não foi acionada pelo Sr. Delegado 
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de Polícia local, para responder os 
quesitos do Exame do Corpo de 
Delito, devido ao estado de 
putrefação do cadáver da vítima 
enfocada, pelo que referida médica 
apenas atestou o óbito de Manoel 
Soares identificado pela Polícia. 

Acresce que as citadas 
testemunhas viram o acusado José 
Augusto correr atrás da vitima 
Manoel Soares, momentos antes 
desta cair esfaqueada por José 
Augusto, sendo a vítima identificada 
pela testemunha Raimunda da Silma 
e o acusado pela testemunha 
Raimundo Rodrigues. 

Nestas condições, não há que 
inferir que o acusado José Augusto 
não matou a vítima Manoel Soares, 
pois está provado o início e o 
resultado da ação criminosa de José 
Augusto, conhecido por "Baiano", 
através daquelas testemunhas, as 
quais constataram indo ao local 

onde a vítima Manoel caiu morta 
esfaqueada, que o réu José Augusto 
correu em perseguição a Manoel 
com a determinação de matá-lo com 
a faca que possuia embora não a 
exibisse. Como desenvolveu alta 
velocidade para alcançar a vítima, 
não estava tão alcoolizado que não 
tivesse capacidade para cometer o 
crime. 

O esfaqueamento da citada 
vítima seguiu-se imediatamente à 
perseguição da mesma e superação 
da sua fuga pelo mesmo acusado. 

As testemunhas, em apreço, 
constataram, “de visus”, “in loco”, 
que dos ferimentos à faca, 
produzidos nas costas de Manoel 
Soares, resultou a morte do mesmo, 
que estava caído morto, de bruços. 

Por consequência, conheço do 
recurso e lhe nego provimento, para 
o réu ser novamente julgado pelo 
Jurí. 

 
Belém, 14 de setembro de 1995. 

 
Des. Elzaman da Conçeição Bittencourt - Presidente 

Des. Werther Benedito Coelho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.565 - REEXAME DE SENTENÇA E 
APELAÇÃO CIVEL DA COMARCA DE SALINÓPOLIS 
 
Sentenciante: Exmo. Sr. Juiz de Direito da Comarca de Salinópolis 
Sentenciado/Apelante: Estado do Pará 
Senteciados/Apelados: Cândido Wilson Araújo e sua mulher, Rita Ferreira 

Costa Araújo 
Relator:  Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 

Recursos - Apelação Cível e Reexame de Sentença 
- Ação Ordinária - Indenização por desapropriação 
indireta - Alegação de litispendência não apreciada 
- Recursos providos - Sentença anulada. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Apelação Cível e 
Reexame de Sentença, da Comarca 
de Salinópolis, sendo sentenciante o 
MM. Juiz de Direito da Comarca, 
sentenciado/apelante Estado do 
Pará e sentenciados/apelados 
Cândido Wilson Araújo e sua mulher 
Rita Ferreira Costa Araújo. 

ACORDAM os Desembargadores 
que integram a 1ª Turma Julgadora 
da 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal e Justiça do Estado do 
Pará, acolhendo, por unanimidade 
de votos, preliminar arguida pelo 
sentenciado/apelante, anular a 
sentença apelada,para que outra 
decisão seja proferida, com a 
apreciação da litispendência, 
alegada pelo acionado. 

 
Relatório 

A respeitável sentença de fls. 
83/84, reconhecendo a revelia do 
acionado, por ter oferecido 
contestação a destempo, julgou 
antecipadamente a presente lide, 
dando por procedente a ação, 
condenando o Estado do Pará, por 
Apropriação Indireta de imóvel 
pertencente aos acionantes, a pagar 
, como indenização, o valor que for 
apurado em liquidação de sentença. 

Considerando as disposições do 
artigo 475, II, do Código de Processo 
Civil, determinou o digno Juiz 
sentenciante a remessa dos autos, a 
esta Egrégia Côrte, para o 
necessário reexame da decisão. 

Apelou o vencido, arguindo, para 
a reforma da sentença de que se 
trata, as preliminares de 
litispendência e de nulidade do 
"decisium". 
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Recurso de Apelação bem 
processado, com apresentação de 
contra-razões e sem preparo. 

Nesta Superior Instância, a douta 
Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo acolhimento da primeira 
preliminar arguida pelo apelante e, 
quanto ao mérito, pelo provimento, 
em parte, do recurso, para que se 
retire, da condenação, as verbas de 
lucros cessantes e danos 
emergentes, por não comprovados. 

 
Voto 
Na qualidade de acionado, o 

Estado do Pará ofereceu a 
contestação de fls. 65/68, instruída 
com os documentos de fls. 69/75, 
arguindo a preliminar de 
litispendência, porque teria proposto 
o autor Cândido Wilson Araújo, 
anteriormente, no Juízo de Direito da 
Comarca de Capanema, outra ação 
que tem, com a presente, proposta 
na Comarca de Salinópolis, 
identidade de objeto, identidade de 
causa e identidade de partes, o que 
ensejaria, nos termos da lei, a 
extinção do processo, sem 
julgamento do mérito. 

Alegando a juntada 
extemporânea dessa contestação, 
nos autos, o magistrado resolveu 
julgar antecipadamente a lide, 
declarando a revelia do acionado e 
julgando procedente a ação, sem 

atentar para a norma do parágrafo 4° 
do artigo 301, do Código de 
Processo Civil, pelo qual o juiz 
deverá conhecer, de ofício, da 
materia enumerada no "caput" do 
mesmo artigo, com excessão do 
compromisso arbitral. 

Realmente, dada a relevância de 
dez das onze questões enumeradas 
no "caput" do artigo 301, da nossa 
lei processual civil, estando, entre 
elas, no Nº V, a litispendência, 
deverá o julgador conhecer, das 
mesmas, "ex-officio", sendo 
prescindível, até, a arguição da parte 
nesse sentido, por encerrarem, 
exatamente, matéria de ordem 
pública. 

"In casu", foi a litispendência 
arguida, pelo acionado, em sua 
contestação, sendo, no entanto, 
absurdamente desconsiderada pelo 
digno Juiz "a quo", pelo simples 
motivo, naturalmente, de ter sido a 
peça contestatória 
extemporaneamente levada aos 
autos. 

É bem sabido que a falta de 
contestação ou a sua apresentação 
a destempo não importa, necessaria-
mente, no reconhecimento da 
procedência da ação. Isso pode não 
ocorrer, seja em virtude de os fatos 
não conduzirem as consequências 
juridicas pretendidas, seja por 
evidenciar-se existir algum, não 
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cogitado na inicial, a obstar que 
aquelas se verifiquem, ou, ainda, 
pela ocorrência de matéria de ordem 
pública, prescrita na legislação 
pertinente, que impeça ou prejudique 
o conhecimento do mérito da causa, 
como e, indiscutivelmente, o caso da 
litispendência. Em tais condições, 
não podendo prevalecer a decisão 
adotada, no Juizo de 1º grau, por 
falta do exame "ex-officio" de matéria 

prejudicial de ordem pública, anula-
se a sentença recorrida, 
determinando-se que retornem estes 
autos, ao Juízo de origem, para o 
proferimento de outra decisão final, 
em a qual venha de ser apreciada, 
devidamente, a litispendência 
arguida pelo acionado, com o 
necessário exame das provas por 
ele produzidas, a respeito. 

 
Belém, 14 de agosto de 1995 

 
Doutora Marta Inês Antunes Lima - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.569 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante: José Ronaldo Dias Campos 
Impetrado: Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará 
Relator: Desembargador Almir de Lima Pereira 
 

Mandado de Segurança - Funcionário que postula 
efetividade no cargo de Assistente Jurídico - 
Efetividade e Estabilidade - Concurso Público como 
obrigatoriedade - Estabilidade - Estágio Probatório 
- Artigo 19 do A.D.C.T. - Ausência dos cinco anos 
de continuado exercício - Licença prêmio só 
contada para aposentadoria - Direito líquido e certo 
não provado - Segurança denegada - Decisão por 
maioria contra o único voto do Des.Presidente. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores 

Desembargadores componentes do 
Tribunal Pleno, por maioria de votos, 
negar a segurança solicitada, por 
faltar direito a ampará-lo, revogando 
a liminar anteriormente concedida. 

 
Relatório 
O impetrante alega que ingressou 

no Serviço Público em 1984, na 
função de advogado no Núcleo 
Regional de Santarém da Secretaria 
de Estado de Interior e Justiça, 
ocupando a partir de 1986, no 
mesmo Núcleo, a função de 
Assistente Jurídico que depois pela 
Constituição Estadual de 1989, 
recebeu a denominação de 

Consultor Jurídico. Nesse ínterim, 
ocupou o cargo em Comissão de 
Coordenador do Núcleo de 
Santarém, também afirmando que 
anteriormente, exerceu por nove 
meses a função de Assessor na 
Assembléia Legislativa. 

Com isso entende que adquiriu 
estabilidade no Serviço Público, por 
força do Decreto Nº 4.371 de 
19.06.86, que transformou a função 
que exercia em cargo efetivo e que 
não poderia ser atingido pela 
dispensa por parte da autoridade 
máxima do Executivo através do 
Decreto Nº 039 de 15.01.95, ao 
relacioná-lo como um dos milhares 
servidores temporários dispensados 
sumariamente pelo atual Governo. 
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Foi deferida liminar para que o 
impetrante permanecesse na função 
até o julgamento do presente 
“mandamus”. 

A digna autoridade impetrada 
prestou pessoalmente as 
informações solicitadas, consoante 
se vê das fls.42 a 57, e a douta 
Procuradoria Geral de Justiça 
ofereceu o parecer de fls.59 a 61, 
opinando pela denegação do "writ" 
visto que, à mingua de direito líquido 
e certo, o impetrante é carecedor do 
direito à ação mandamental, 
tornando-se em conseqüência, 
insubsistente a liminar". 

 
Voto 
O que se observa dos autos pela 

própria exposição do impetrante é 
que o mesmo entrou para o serviço 
público em 01.11.84, como 
contratado, sob o regime da CLT, 
para exercer a função de Assistente 
Jurídico do Núcleo Regional de 
Santarém da Secretaria de Estado 
de Justiça, tendo feito opção pelo 
FGTS, conforme as anotações em 
sua Carteira de Trabalho 
Previdência Social (fls.15 e 15v.). 

A função de Assistente Jurídico 
foi transformada em cargo efetivo do 
quadro permanente da Secretaria de 
Estado e Justiça através do Decreto 
Nº 4.371 de 19.06.86, o que não 
aproveita ao requerente se declarar 

efetivo, simplesmente porque o 
cargo que vinha ocupando, se 
constituiu de natureza efetiva. A 
efetividade vem da obrigatoriedade 
da submissão ao Concurso Público. 
A estabilidade pode ser obtida pelo 
estágio probatório, após a aprovação 
no Concurso Público, ou então, 
quando atingido o artigo 19 do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), ou seja, 
aqueles que na data da promulgação 
da Constituição, há pelo menos 
cinco (5) anos continuados, e que 
não tenham sido admitidos na forma 
regulada no artigo 37 da 
Constituição (Concurso Público). 

Duas coisas devem ser 
analisadas no pedido. O impetrante 
sem a prestação de Concurso 
Público não faz jús a efetividade. O 
simples fato da transformação da 
função pública que detinha sem 
cargo efetivo, não faz com que seu 
ocupante se efetive. 

Nem a estabilidade prevista no 
artigo 19 do ADCT, lhe favorece. É 
exigido para isso o exercício de pelo 
menos cinco anos continuados no 
exercício de função até a data da 
promulgação da Constituição em 
05.10.81. Do apurado nos autos, 
esse requisito não foi demonstrado. 
Veja-se: entrou no serviço público 
em 01.11.84, mesmo que se 
adicione nove meses referentes ao 
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tempo que serviu na Assembléia 
Legislativa, seu tempo de serviço 
atingia em 05.10.88, a quatro (4) 
anos, oito (8) meses e dezesseis 
(16) dias, não se enquadrando no 
benefício do artigo 19 do ADCT. 

A licença prêmio que se diz ter 
direito, não gozada e, que quer 
contar em dôbro para os efeitos da 
estabilidade, não pode prevalecer. 
Não há pressuposto legal que 
autorize a contagem em dôbro de 
licença prêmio não gozada para 
efeito de estabilidade, tal contagem 
só é permissiva para fins de 
aposentadoria. Daí porque, fenece a 
sustentação nesse sentido do 
impetrante. 

Do mesmo modo não lhe 
beneficia o disposto no artigo 244, 
do R.J.U. que dá aos servidores 
contratados por tempo 
indeterminado pelo regime celetista 
ou por serviços prestados, as 
mesma "obrigações e vantagens dos 
servidores beneficiados com a 
estabilidade do artigo 19 do ADCT". 
Obrigações, são os "deveres" do 
servidor público, "vantagens" são a 
reunião de benefícios recebidos pelo 

servidor, como vencimentos, 
adicionais, férias, 13º salário que 
não dão direito à reintegração do 
cargo pleiteado. 

A questão levantada de ter sido o 
requerente dispensado em bloco 
com os servidores temporários, não 
invalida o ato administrativo, pois 
trata-se de vício formal, aliás, já foi 
mandado retificar o ato conforme se 
depara do parecer da Consultoria 
Geral do Estado às fls.30, e 
mandado encaminhar a 
SEAD(fls.33). 

Então, fica no Mandado de 
Segurança o questionamento, se a 
autoridade impetrada tinha o direito 
de dispensar o impetrante sem ferir 
direito líquido e certo do mesmo. É 
evidente que não há em favor do 
postulante direito líquido e certo de 
permanecer na função. 

Assim, o "writ" ora examinado, 
deve ser negado, por faltar direito a 
ampará-lo, consoante os 
fundamentos acima expostos, 
revogada a liminar anteriormente 
concedida. 

Nego a segurança. 

 
Belém, 5 de outubro de 1995. 

 
Des. Manoel de Christo Alves Filho- Presidente 

Des. Almir de Lima Pereira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.575 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA 
COMARCA DE ANANINDEUA 
 
Recorrente: Darcy Rodrigues Palheta 
Recorrida: A Justiça Pública 
Relator: Desembargador Ary da Motta Silveira 
 

Pronúncia. Crime de júri. para tal decisão do juízo 
singular bastaria a comprovação da materialidade 
do delito e indícios de sua autoria. a instrução 
processual satisfaz tais requisitos. confirma-se a 
decisão que pronunciou o réu, para mandá-lo a 
julgamento no seu juízo natural que é o Tribunal 
Popular do Júri. Unânime.  

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Recurso Penal 
em Sentido Estrito da Comarca de 
Ananindeua, em que é recorrente 
Darcy Rodrigues Palheta e, 
recorrida, a Justiça Pública. 

 
Relatório 
Darcy Rodrigues Palheta, já 

qualificado nos autos, inconformado 
com a decisão da doutora Juíza de 
Direito da 5ª Vara Penal da Comarca 
de Ananindeua, que o pronunciou, a 
fim de que fosse submetido a 
julgamento pelo Tribunal de Júri, 
como incurso nas sanções punitivas 
do artigo 121, § 2º, inciso II 
(homicídio qualificado por motivo 
fútil), combinado com o artigo 129, § 
1º, inciso I (lesão corporal 
qualificada), em concurso material, 

nos moldes do artigo 69, todos do 
Código Penal Brasileiro, recorreu em 
sentido estrito, protestando pela sua 
impronúncia e pela realização de 
novas diligências, para que seja 
denunciado e pronunciado o 
verdadeiro culpado. 

Contam os autos que, na 
madrugada do dia 09 de outubro de 
1994, o acusado Darcy, juntamente 
com seu primo, Nazareno Lima 
Barata, dirigiu-se ao "Bar do 
Feitosa", estabelecimento comercial 
da vítima, Sr. Raimundo Sena Melo, 
onde tomaram cerca de duas 
cervejas. Solicitado pelo Sr. 
Raimundo o devido pagamento, este 
foi negado pelo Réu e seu 
acompanhante, motivo pelo qual foi 
requerido pela vítima que deixassem 
o local. Momentos depois, 
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insatisfeito com o tratamento 
recebido, Darcy sacou uma arma, 
disparando contra o proprietário do 
bar, que veio a falecer horas depois. 
Na tentativa de conter o réu, seu 
primo Nazareno, também foi atingido 
com um tiro, ferimento este que 
provocou-lhe incapacidade para o 
trabalho por mais de 30 dias. 

O processo correu os trâmites 
normais. 

A materialidade dos crimes está 
provada através dos Laudos 
Necroscópico (fls. 06 e 07) e de 
Lesão Corporal (fls. 103, 148 e 198). 

As diversas testemunhas 
arroladas pela acusação são 
unânimes ao reconhecer o acusado 
como o autor dos disparos. As 
testemunhas apontadas pela defesa 
em momento algum fornecem dados 
que possam inocentar o acusado. 
Senão vejamos:  

Hélio Albuquerque de Araújo, às 
fls. 160, diz que: 

"...Reconhece o acusado 
Darci, como sendo a pessoa que 
atirou na vítima fatal e no PM 
Nazareno... Que encontrava-se 
no bar na ocasião do crime. Que 
a sua atenção foi despertada, 
para a confusão que estava 
havendo no bar quando se dirigia 
ao banheiro. Já ia saindo do 
banheiro quando viu Darci atirar 
em Feitosa, que estava lhe 

cobrando as cervejas que havia 
tomado, que Darci deflagrou 
quatro tiros, tendo um deles 
atingido o CB Nazareno. Que 
Feitosa foi atingido na cabeça e 
no tórax. Que Nazareno foi ferido 
no ombro. Que em nenhum 
momento a vítima fatal tentou 
atingir Darci..." 
José Augusto de Oliveira, às fls. 

158, declarou que: 
"...Reconhece o denunciado 

como autor dos (sic) disparos que 
mataram a vítima. Que no 
momento em que colocava na 
aparelhagem do bar, um disco, 
surpreendido pelo acusado , 
puxando uma arma, um revólver 
(sic) calibre 32, deflagrando 
contra a vítima. 
Aproximadamente três ou quatro 
tiros, tendo a vítima sido atingida 
na cabeça e na região toráxica. 
Que o primo de DARCI, foi tentar 
impedí-lo (sic) de atirar, ocasião 
em que também foi baleado. Que 
não sabe dizer o local onde foi 
atingido, pois o mesmo estava 
todo ensangüentado (sic)..." 
Márcio Roberto Furtado Borges, 

às fls. 159, declarou: 
"...Que encontrava-se no bar 

na noite do crime. Que a vítima 
fatal dirigiu-se ao réu e uma 
pessoa que mais tarde soube ser 
o seu primo Nazareno, para 
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cobrar duas cervejas, começaram 
a discutir, ocasião em que o réu 
Darci puxou a arma e foi logo 
atirando, foram vários tiros, não 
lembra quantos...Que não houve 
qualquer revide por parte da 
vítima fatal às insolências de 
Darci e Nazareno. Que a vítima 
fez um apelo para Darci, para que 
parasse com a ameaça. Que 
achava que a arma era de calibre 
32..."  
Às fls. 183, temos ainda o 

depoimento prestado por Nazareno 
Lima Barata, primo do acusado e 
vítima de um dos seus disparos: 

"Que Darci é primo do 
depoente...Que assistiu a 
discussão da vítima com Darci. 
Que estava à paisana e se 
surpreendeu quando viu Darci 
sacar a arma. Que naquele 
momento não reconheceu que a 
arma era sua. Que quando 
começou a ouvir os disparos, 
tentou aproximar-se de Darci, 
mas não deu tempo pois também 
o depoente foi atingido. Que se 
sentiu baleado, caminhou em 
direção a pista para tomar um taxi 
seguindo até o pronto socorro da 
cidade nova..."    
Além da oitiva das testemunhas, 

foi realizada a reconstituição do 
crime e também o estudo da 
trajetória balística, cujo Laudo 

concluiu que "A pessoa de Darci 
Rodrigues Palheta é destro e o Sr. 
Nazareno Lima Barata é sinistro 
(canhoto) e que a trajetória dos 
projéteis que atingiram a vítima são 
perfeitamente compatíveis com as 
versões das testemunhas, as quais 
afirmaram neste ato, ser o Sr. Darci 
Rodrigues Palheta o autor dos 
disparos de arma de fogo que 
ceifaram a vida do Sr. Raimundo 
Sena Melo". 

A douta Procuradoria de Justiça, 
em parecer lavrado pelo Dr. Manoel 
da Silva Castelo Branco, ressaltou 
que "Ainda que o Réu tenha negado, 
tanto na Polícia quanto em Juízo, a 
autoria dos crimes objetos do 
presente recurso, sua versão é 
completamente descartada, não 
apenas pela cristalina prova 
documental, como também pela farta 
prova testemunhal contida nos autos 
que, de maneira clara e inequívoca, 
o apontam como sendo o autor do 
covarde crime que ceifou a vida de 
Raimundo Sena Melo e provocou 
lesões corporais graves na pessoa 
de Nazareno Lima Barata". Ao final, 
opinou o douto Procurador de 
Justiça pelo conhecimento e 
improvimento do Recurso. 

 
Mérito 
Como tudo bem se vê do 

relatório, o pronunciado responde a 
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crime de homicídio doloso 
qualificado e em concurso material 
com o crime de Lesões Corporais. 
Não obstante seus protestos de 
inocência com os quais arremete 
contra a pronúncia, o fato é que, na 
madrugada de 09 de outubro de 
1994, ele, Darcy, juntamente com 
seu primo, Nazareno Lima Barata, 
dirigiu-se ao chamado "Bar do 
Feitosa", estabelecimento comercial 
da vítima, Sr. Raimundo Sena Melo, 
local onde tomaram duas cervejas, 
sendo que o acusado negava-se à 
pagá-las, havendo insistência do 
comerciante para receber o que lhe 
era devido. Após breve discussão o 
pronunciado sacou de um revólver e 
fez vários disparos, dois deles 
atingindo a vítima e um ao seu 
próprio primo, Nazareno, que 
intercedera com o intuito de evitar o 
crime. Materialmente, os crimes 
acham-se comprovados nos Laudos 
Necroscópicos de fls. 06 e 07, e de 
Lesão Corporal Grave às fls. 103, 
148 e 198. 

Na discussão, o que se sabe é 
que o dono do bar e vítima, após a 
inutilidade da cobrança, disse ao 
acusado que não ia ficar mais pobre 
por não receber o dinheiro de duas 
cervejas e que ele se retirasse, e 
esse foi o motivo pelo qual o 
acusado valeu-se da arma e fez os 
disparos, atingindo inclusive o seu 

primo Nazareno, que, aliás, fazia-lhe 
companhia no passeio e, sendo PM, 
tinha uma arma em casa em uma 
sacola. De lá foi que o acusado 
armou-se, já certamente com más 
intenções. 

A prova testemunhal, por outro 
lado, é uníssona contra o acusado e 
autoriza, sem dúvida, a sua 
pronúncia pelos crimes já 
mencionados, como bem se vê nos 
autos às fls. 158 a 183. 

Pelo que ora se expõe, a MM. 
Juíza da 5ª Vara Penal de 
Ananindeua tinha carradas de 
razões para concluir pela Pronúncia 
do réu Darcy Rodrigues Palheta e 
mandar submetê-lo à julgamento 
pelo Tribunal de Júri como incurso 
nas sanções punitivas do artigo 121, 
§ 2º, inciso II (Homicídio Qualificado 
por Motivo Fútil), combinado com o 
artigo 129, § 1º, inciso I (Lesão 
Corporal Grave), todos do Código 
Penal Brasileiro, em concurso 
material nos termos do artigo 69, do 
mesmo código. 

Ante o exposto, deve ser 
improvido o recurso e mantida a 
sentença recorrida.   

À vista de tais considerações, 
ACORDAM os senhores 
Desembargadores membros da 1ª 
Câmara Penal Isolada, à 
unanimidade de votos, em negar 
provimento ao recurso, para que 
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mantida fique a decisão recorrida. 
 

Belém, 03 de outubro de 1995. 
 

Des. Ary da Motta Silveira - Presidente-Relator  
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ACÓRDÃO Nº 27.577 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA 
COMARCA DE RIO MARIA 
 
Recorrentes: O Ministerio Público e Assistentes de Acusação 
Recorrido: Geraldo de Oliveira Braga, vulgo "Braguinha" 
Relator: Desembargador Ary da Motta Silveira 
 

Pronúncia. Nega-se provimento contra ela 
proposta, confirmando-se a decisão quando a 
materialidade do delito acha-se comprovado e 
existe indícios da autorizado recorrido. Decisâo 
unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Recurso Penal 
em Sentido Estrito da Comarca de 
Rio Maria, em que são recorrentes o 
Ministério Público e os Assistentes 
de acusação, e, recorrido Geraldo de 
Oliveira Braga, vulgo "Braguinha".. 

 
Relatório 
A Promotora de Justiça da 

Comarca de Rio Maria denunciou 
Geraldo de Oliveira Braga, vulgo 
"BRAGUINHA" e outros, nas 
sanções punitivas dos arts.121, § 2º, 
incisos I, II, III, IV e V, 228, "caput" e 
Paragrafo Único, combinado com o 
art.69, todos do Código Penal 
Brasileiro. 

Às fls.15/18, foram juntados os 
dois laudos cadavéricos das vítimas 
Braz Antonio de Oliveira e Ronan 
Rafael Ventura. 

O doutor Juiz de Direito, na 

época, José Cândido de Moraes, às 
fls.55, decretou a Prisão Preventiva 
de todos os acusados, justificando 
para isso, que os crimes estavam 
comprovados e que haviam indícios 
de sua autoria. 

Às fls.77, foi revogada a Prisão 
Preventiva do acusado Geraldo de 
Oliveira Braga. 

Em seu interrogatório o réu nega 
a autoria do crime (fls.86/88). 

O reu declinou de oferecer 
Defesa Prévia, reservando-se para 
as Razões Finais. 

As testemunhas Orlando Canuto 
Pereira, João Martins Arruda, Carlos 
Cabral Pereira e Roberto Neto da 
Silva foram unânimes em afirmar, 
que na época do crime, o acusado 
era proprietário da Fazenda 
"SUAÇUI" e que o mesmo 
enfrentava problemas com invasões 
de suas terras. 
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O doutor Juiz de Direito, 
Francisco José da Silveira Chagas, 
sentenciou, impronunciando o réu 
Geraldo de Oliveira Braga, vulgo 
"Braguinha", com base no art.409 do 
Código de Processo Penal. 

Inconformada com a decisão que 
impronunciou o réu, a representante 
do Ministério Público recorreu em 
sentido estrito, pedindo a reforma da 
sentença, com a conseqüente 
pronúncia do réu, para que o mesmo 
seja submetido à julgamento pelo 
Tribunal do Júri. 

O réu apresentou suas contra-
razões ao recurso, 

Nesta Superior Instância, a douta 
Procuradoria de Justiça, após 
reproduzir várias Jurisprudências a 
respeito da matéria, opinou pela 
pronúncia do réu. 

 
Mérito 
Tratam os presentes autos de um 

Recurso em Sentido Estrito, em que 
é recorrente o Ministério Público, 
que inconformado com a decisão do 
doutor Juiz de Direito da Comarca 
de Rio Maria, que impronunciou o 
réu Geraldo de Oliveira Braga, vulgo 
"Braguinha", recorreu para esta 
Egrégia Câmara, no sentido de 
reformar a decisao "a quo". 

O acusado e outros foram 
denunciados por crime de homicídio, 
tendo como vítimas Braz Antônio 

Oliveira e Ronael Ventura. 
As testemunhas Orlando Canuto 

Pereira, Joao Martins Arruda, Carlos 
Cabral Pereira e Roberto Neto da 
Silva, durante a instrução criminal 
foram unânimes em afirmar que na 
época do crime, era do 
conhecimento da cidade, que o 
acusado era dono da Fazenda 
"SUAÇI" e que enfrentava invasões 
em sua propriedade. 

A testemunha Roberto Neto da 
Silva (fls.273), em seu depoimento, 
disse que "Braguinha" esteve na 
Delegacia, quinze dias antes da 
morte de Braz, pedindo ao Delegado 
que fosse cumprida uma liminar e 
este teria declarado que não podia 
atender em virtude da mesma não 
ser oriunda do Juízo de Rio Maria. 
Declarou ainda, que "Braguinha" 
diante da negativa do doutor 
Delegado, teria dito que não mais 
procuraria a Justiça e que iria 
resolver por seus próprios meios. 

Finalmente a testemunha 
Marinaldo Ribeiro da Silva, às 
fls.158v, ratificou seu depoimento 
prestado na polícia, com a presença 
de um representante do Ministério 
Público, que declarou em resumo: 
que soube, através de João Guedes, 
que o mesmo tinha assassinado as 
duas vítimas, por ordem de 
"Braguinha". 

O art.408 do C.P.P., assim 
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preceitua: 
" Se o juiz se convencer da 

existência do crime e indícios de 
que o réu seja o seu autor, 
pronuncia-lo-á, dando os motivos 
do seu convencimento". 
Ora, os depoimentos indicam o 

réu como mandante dos 
assassinatos e é evidente , que a 
materialidade dos crimes está 
devidamente comprovada, através 
dos Laudos de Exames 

Cadavéricos, tendo como vítimas 
Braz Antonio de Oliveira e Ronan 
Rael Ventura (Fls.17/18). 

À vista de tais considerações, 
Acordam os Senhores 
Desembargadores componentes da 
1ª Câmara Penal Isolada, a 
unanimidade de votos, em 
reformando a decisão "a quo", 
pronunciar o réu, devendo o mesmo 
ser submetido à julgamento pelo 
Tribunal do Júri. 

 
Belém, 03 de outubro de 1995. 

 
Des. Ary da Motta Silveira - Presidente-Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.621- APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA 
DA VIGIA 
 

Apelantes :  Mário da Silva Paixão e Renato Gomes Paixão 
Apelada  :  A Justiça Pública 
Relator  :  Desembargador Pedro Paulo Martins 
 

Apelação penal - Denúncia pela prática de crime 
previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal 
Brasileiro, c/c o artigo 1º, da Lei nº 8.072/90. A 
materialidade do delito está comprovada nos autos, 
tendo os apelantes agido com dolo, sendo o crime 
perpetrado de forma violenta. A sentença de 
primeira instância está correta. Recurso improvido. 
Unanimidade de votos. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Desembargadores 

membros da 2ª Câmara Criminal 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, através de sua 
segunda turma julgadora, à 
unanimidade de votos em conhecer 
do recurso para negar-lhe 
provimento, mantendo a sentença de 
primeira instância em todos os seus 
termos. 

 
Relatório 
Os ora Apelantes, Mário da Silva 

Paixão e Renato Gomes Paixão, 
cuja qualificação se encontra nos 
autos, foram denunciados por crime 
capitulado no artigo 157, § 3º, do 
Código Penal Brasileiro, c/c o art. 1º 
da Lei nº 8.072/90 

Após o término da Instrução 
Processual, a prática do crime foi 
aceita por seu enquadramento legal, 
sendo os Apelantes condenados a 
pena de dezoito (18) anos, onze (11) 
meses, e dez (10) dias a ser 
cumprida em regime fechado e 
multa, na forma da Sentença 
proferida pela MM. Juíza de Direito 
"a quo". 

Inocentando a Sentença 
condenatória apelaram a esta 
Egrégia Côrte de Justiça, solicitando 
a nulidade do processo a partir das 
alegações finais, alegando que não 
tiveram defesa, e que a Sentença 
não obedeceu o art. 381, inciso II, do 
CPP, sendo nula de pleno direito. 
Alegam que houve apenas simples 
suspeita, não sendo responsáveis 
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pela morte da anciã, que se houve 
crime, foi apenas de roubo. 

A Ilustre Promotora de Justiça, 
em suas contra-razões afirma não 
procederem as razões dos 
Apelantes, pelas provas contidas 
nos autos que comprovam a 
culpabilidade dos mesmos, sendo a 
Sentença benevolente em vista do 
crime praticado.  

O Órgão de Ministério Público, 
instado a se manifestar no presente 
processo, por sua DD. Procuradora 
de Justiça, Dra. Anabela Viana, 
opinou pelo conhecimento e 
improvimento do recurso, por ser a 
Sentença correta e justa.  

 
Voto 
Em análise detalhada dos autos 

verifica-se que Mari Da Silva Paixão 
foi denunciado juntamente com 
Renato Gomes Paixão por prática do 
Crime de Roubo, seguido de morte, 
na forma prescrita pelo artigo 157, § 
3º, do Código Penal Brasileiro, c/c o 
artigo 1º, da Lei nº 8.072/90, tendo 
como vítima uma anciã de 76 anos 
de idade. 

Nas razões da Apelação, foi 
alegado: nulidade da Sentença e 
nulidade do processo a partir das 
alegações finais. 

Entretanto não podem prosperar 
tais alegações, porque a Sentença 

está correta, e as alegações finais 
são válidas , estando dentro dos 
ditames legais em Direito admitidos.  

A materialidade do crime ficou 
provada nos autos e às fls. 34, 
encontra-se o Exame de Corpo de 
Delito comprovando a forma violenta 
com que foi perpetuado o crime, e 
mais, mataram para roubar. 

Tal crime apesar de sua 
classificação, se torna mais grave, 
porque a vítima apresentava lesões 
corporais traumáticas, como 
escoriações e equimoses, de acordo 
com o Laudo de Exame de Corpo de 
Delito. 

Qualquer motivação trazida aos 
autos, não encontra guarida, face as 
provas constantes nos mesmos, 
demonstrando inclusive que os 
apelantes agiram com dolo, sem 
qualquer senso de humanidade e 
respeito à família, sendo o crime 
praticado de maneira violenta. Assim 
sendo, a pena aplicada foi correta, 
tendo os apelantes como incursos 
nas sanções punitivas do artigo 157, 
§ 3º, do Código Penal Brasileiro, c/c 
o artigo 1º, da Lei nº 8.072/90. 

Por tais razões, Conheço Do 
Recurso, para Negar-lhe 
Provimento, mantendo a Sentença 
de Primeira Instância, em todos os 
seus termos. 
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Belém, 05 de outubro de 1995. 
 

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente 
Des. Pedro Paulo Martins - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 27.624 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 

 
Embargante :  Hospital Nossa Senhora de Nazaré Ltda 
Embargado :  Venerando Acórdão Nº 27.192 
Relator  :  Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 

Embargos de Declaração - Agravo de Instrumento 
pedido de consignação dos alugueis. Vigência da 
Lei do Inquilinato que veda o recebimento. 
Inexistência de impossibilidade técnica e omissões. 
Recurso conhecido e rejeitado. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Exmos. 

Desembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Civeis Reunidas 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, adotando o relatório integrante 
deste, a unanimidade de votos , a 
Colenda Turma Julgadora, conheceu 
dos Embargos opostos, porém os 
rejeitou, nos termos do voto do Des. 
Relator. 

 
Relatório 
Hospital Nossa Senhora de 

Nazaré Ltda., já qualificado nos 
autos de Agravo de Instrumento 
interposto na Ação de Consignação 
em Pagamento que move contra 
Hospital São José de Queluz Ltda. e 
outro, irresignado com a decisão, 
apresenta os devidos Embargos de 
Declaração ao Acórdão 27.192 com 
base no artigo 535 e seguintes do 

CPC, alegando que pretendeu 
continuar a consignar em favor dos 
locadores, os valores dos aluguéis 
vencidos relativos ao imóvel citado 
na inicial, dada a procedência da 
Ação de Consignação em 
Pagamento e a interposição de 
recurso pela parte contrária. 

Que tal fato foi entretanto, a cada 
depósito que se pretendia consignar 
obstado pela Juíza de 1ª instância, 
ao argumento que findo estaria seu 
ofício jurisdicional, pelo que nada 
mais poderia inferir no processo, e 
que as sucessivas negativas de 
recebimento de prestação gerou 
inúmeros agravos, dos quais o 
julgado foi mais um. 

Que decidindo o presente, 
entendeu à Côrte pela 
impossibilidade da pretensão ao 
argumento que, por aplicação do 
artigo 67 item III da Nova Lei do 
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Inquilinato, impossível seria o 
depósito de prestações vincendas 
após prolatada a decisão de primeiro 
grau. 

Alega no presente recurso que 
dois pontos devem ser entretanto 
esclarecidos a fim de se ponderar e 
sanar as omissões ocorrentes no 
Acórdão embargado : 

O primeiro dele diz respeito a fato 
novo trazido ao conhecimento da 
Côrte através da petição de folhas 
33/37, quando fez saber à Câmara 
julgadora, já haver decisões de 
Agravos interpostos, dando 
provimento ao recurso para que 
fosse recebido pelo Juízo originário 
os valores consignados 
posteriormente à sentença, assim 
diz que a questão já esta decidida 
definitivamente, posto que naquele 
momento firmou o Acórdão nº 24. 
822 da 3ª Câmara, cujo relator foi o 
Exmo. Sr. Des. João Alberto Paiva, 
que decidiu pela continuidade do 
prosseguimento do depósito na 
correta aplicação do artigo 892 do 
CPC, e que outro Agravo julgado 
pela 2ª Câmara Cível foi 
considerado prejudicado antes a 
decisão acima firmada, assim 
entende' ser omisso o Acórdão 
mencionado. 

Quanto ao segundo ponto diz que 
em momento algum foi ensejado a 
aplicação da Lei do Inquilinato nova, 

fosse por parte do embargante fosse 
pela parte contrária, assim se deu 
por plena impossibilidade técnico 
processual, uma vez que tanto a 
propositura da ação originária como 
a obrigação discutida originaram-se 
em data anterior ao advento da Lei 
nº 8.245/91, pois naquele tempo a 
Legislação aplicável era somente a 
que disciplina a consignação, nada 
tratando a antiga lei de locação 
sobre o assunto, assim dada a 
ocorrência de omissão requer o 
conhecimento dos presentes 
embargos e seu acolhimento. 

 
Voto 
Trata-se de Embargos de 

Declaração contra Acórdão de 
número 27.192 deste relator que em 
recurso de Agravo de Instrumento 
contra despacho do magistrado de 
1ª Instância que indeferiu o pedido 
de consignação dos aluguéis de 
março de 1994, por já haver decido 
o feito em junho de' 1993, tudo com 
base no artigo 167 item III da Lei nº 
8.245/1991 que diz : "Na ação que 
objetivar o pagamento dos aluguéis 
e acessórios de locação mediante 
consignação será observado o 
seguinte: 

III - O pedido envolverá a 
quitação das obrigações que 
vencerem durante a tramitação do 
feito e até ser prolatada a sentença 
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de primeira instância, devendo 
promover o depósito nos respectivos 
vencimentos." 

Baseado na lei vigente, foi 
negado provimento a recurso, 
decisão esta que vem sendo 
combatida pêlo recorrente, através 
dos presentes Embargos, alegando 
á existência de omissão, e para tal 
aponta dois pontos que serão 
devidamente analisados, começando 
pelo segundo que alega que em 
momento ' algum foi ensejado à 
aplicação da nova lei, o que acarreta 
plena impossibilidade técnica 
processual, uma vez que tanto a 
obrigação originária como a 
obrigação discutida originaram-se 
em data anterior ao advento da lei 
nova. 

Analisando o assunto temos a 
dizer que não são as partes que 
escolhem a lei a ser aplicada ao 
caso, e sim aquela que está vigente 
no momento em que ocorrer o litígio, 
e á própria lei já citada diz que não 

se aplicaria seus dispositivos aos 
processos em curso. Ocorre que o 
próprio embargante em suas 
explanações ano recurso 
apresentado, diz que propôs a Ação 
de Consignação em Pagamento no 
dia 03 de novembro de 1992 ( folhas  
3 ), logo dentro dá vigência dá atual 
Lei do Inquilinato, cujos dispositivos 
deverão ser aplicados, logo não 
existe á impossibilidade técnica 
alegada. 

Quanto ao segundo ponto em 
que alega que houve decisões da 3ª 
Câmara e que baseado nesta, a 2ª 
Câmara julgou o pedido prejudicado, 
este alegado causa espanto, pois 
jurisprudência, mesmo Súmula. não 
pode derrogar artigo de lei, pois 
Jurisprudência não é lei, logo se 
houve uma decisão contraria ao 
artigo de lei vigente, não poderia 
este relator tomá-la por base, assim 
sendo , considerando que não existe 
as omissões alegadas, conheço dos 
Embargos para rejeitá-lo. 

 
Belém, 29 de setembro de 1995. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalves - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.625 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante : Justina Nazaré da Costa Da Silva 
Impetrada : MMª Juíza da 8ª Vara Cível da Capital 
Litisconsorte Passivo: Espólio de Manoel Bento Estevas, Representado por 

Sua Inventariaste Sr.ª. Mª Isaura Salgado. 
Relator : Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 

Mandado de Segurança. Efeito Suspensivo a 
Agravo de Instrumento em Ação de Despejo por 
falta de pagamento. Inexistência de direito líquido e 
certo a proteger. Recurso conhecido e denegado. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Exmos. 

Desembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, adotando o relatório integrante 
deste, à unanimidade de votos, as 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, 
denegaram a segurança, nos termos 
do voto do Des. Relator. 

 
Relatório 
Justina Nazaré Costa da Silva, 

devidamente qualificada, por seu 
procurador legalmente habilitado, 
impetrou Mandado de Segurança 
objetivando dar efeito suspensivo da 
decisão da Exma. Juíza de Direito 
da 8ª Vara Cível da Comarca de 
Belém, na Ação de Despejo 
promovida contra a impetrante pelo 
Espólio de Manoel Bentes Estevas, 

através da inventariante. 
Alega que embora a Súmula do 

Supremo Tribunal Federal 
estabeleça que não cabe Mandado 
de Segurança contra ato passível de 
recurso ou correição, e deve se 
considerar que a Jurisprudência vem 
entendendo o cabimento da medida 
para dar efeito suspensivo aos que 
não tem, fazendo citações de várias 
jurisprudências, as quais transcreve. 

Diz que a sentença apelada 
merece ser totalmente reformada 
porque foi prolatada contra a lei, 
uma vez que a ação visa a obtenção 
de pagamentos de alugueis e 
demais encargos locatícios 
cumulada com cobrança contra a 
impetrante, por estar em atraso 
desde julho de 1992. 

Que a sentença afirma existir 
uma declaração da própria 
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impetrante com assinatura 
reconhecida pelo Cartório Chermont, 
no qual á mesma havia concordado 
com o pagamento de cem mil 
cruzeiros (CR$ 100.000,00) 
mensais, o que comprovava a 
relação locatícia, que estranha o fato 
de não haver contrato de locação 
entre o autor e réu, mas apenas uma 
declaração de impetrante tentando 
provar a suposta relação locatícia. 

Que a moradora do imóvel há 
mais de vinte anos (20), e o suposto 
proprietário do imóvel até o presente 
momento não apresentou qualquer 
credencial que identificasse como 
legítimo proprietário e que a certidão 
de vida e residência da inventariante 
diz residir em Portugal, não foi 
juntada aos autos pelo procurador 
ou inventariante, não havendo 
comprovação de que a mesma de 
fato reside em Portugal ou se está 
viva, motivo pelo qual pediu a 
citação do Estado do Pára, por ser 
herança jacente, por não existir 
prova de que Maria Isaura Salgado 
seja herdeira de Manoel Bento 
Estevas, ou a que título representa o 
espólio, assim pediu a liminar e que 
fosse notificada a magistrada para 
apresentar as informações, e que 
fosse citado o litisconsorte passivo. 

Negada liminar e solicitado as 
informações, a magistrada as 
prestou dizendo que o espólio 

propôs Ação de Despejo por falta de 
pagamento dos aluguéis e demais 
encargos por atraso desde julho de 
1992, e que citada regularmente, em 
lugar de purgar a mora alegou que 
não pagava porque não tinha para 
quem, uma vez que o dono não 
precia com credenciais idôneas. 

Como pela Lei atual do Inquilinato 
as ações de despejo tem o rito 
sumaríssimo e sendo matéria de 
direito, julgou a mesma procedente e 
decretando o despejo, tendo a 
impetrante apelado, sendo o mesmo 
recebido no efeito devolutivo na 
forma da lei. 

O litisconsorte passivo também 
compareceu fazendo suas 
alegações, e o digno Procurador de 
Justiça em fundamentado parecer 
opina pelo não conhecimento. 

 
Voto 
Cuida de Mandado de Segurança 

para emprestar efeito suspensivo ao 
Recurso de Agravo de Instrumento 
contra decisão de magistrado que 
em Ação de Despejo por falta de 
pagamento recebeu o recurso 
apenas no efeito devolutivo. 

Pelo que constam dos autos, a 
Impetrante é locatária de um imóvel 
a qual está em mora desde julho de 
1992, e ao ser citada para a ação, 
em vez de purgar a mora, alegou 
que não paga os aluguéis por não 
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saber que era o locador, alegando 
mais que á Autora dá ação não 
comprovou ser a mesma herdeira de 
Manoel Bentes Estevas e nem ser 
este o proprietário do imóvel, quando 
está devidamente comprovado que 
era o mesmo o proprietário, tanto 
que assinou uma declaração de que 
pagaria a importância de cem mil 
cruzeiros (CR$ 100.000,00), assim 
como uma certidão do Cartório do 4º 
0fício de que tramita um inventário 
de Manoel Bentes Estevas, sendo 
Mª Isaura Salgado a Inventariante, 

logo está devidamente comprovado 
o alegado. 

Assim sendo, não existe direito 
líquido e certo a proteger, uma vez 
que a apelação de ações de despejo 
pôr falta de pagamento é recebida 
apenas nó efeito devolutivo, logo o 
despacho da magistrada está 
correto, e mesmo se quisesse dar o 
efeito desejado ao apelo, não se 
vislumbra no pedido o “fomus boni 
iuris” nem a existência de danos 
irreparáveis, razão porque conheço 
do pedido para denegá-lo. 

 
Belém, 15 de agosto de 1995. 

 
Des. Romão Amoêdo Netto - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalves - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.645 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante:  Associação dos Servidores da Junta Comercial do Estado do 

Pará-Asjucepa 
Impetrados:  Exmos. Srs. Secretário de Administração e Presidente da Junta 

Comercial do Pará 
Relator :  Desembargador Almir de Lima Pereira 
 

Mandado de Segurança - Questionamento de 
pagamento de percentual estipulado em Resolução 
em Folha Suplementar - Acréscimo retirado por 
decisão da Secretaria de Administração que a 
impetrante pretende ter reconhecida como direito 
líquido e certo - Preliminar - Ilegitimidade “ad-
causam” da requerente - Entidade cujos objetivos 
não figuram na defesa de direitos funcionais de 
associados no que tange a reivindicações de 
ordem salarial - Argüição procedente posto que à 
associação falta representatividade para estar em 
juízo postulando remuneração dos seus 
associados - Preliminar admitida e aceita para 
extinguir o processo mandamental - Decisão 
unânime. 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores 

Desembargadores componentes das 
Câmaras Cíveis Reunidas, à 
unanimidade de votos, admitir a 
preliminar de ilegitimidade passiva 
“ad-causam”, para decretar extinto o 
processo mandamental. 

 
Relatório 
A Associação dos Servidores da 

Junta Comercial do Estado do Pará, 
entidade civil sem fins lucrativos, 
impetra em favor dos funcionários 
dessa Autarquia, Mandado de 
Segurança Coletivo, contra ato do 
seu Presidente e do Sr. Secretário 
de Estado de Administração, este 
chamado como litisconsorte, pelo 
fato de haverem determinado o corte 
do reajuste de vencimentos 56,60%, 
que já vinham recebendo desde 
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setembro de 1992. 
Na inicial, alega a impetrante o 

seguinte: 
"Esse percentual foi 

reconhecido como devido pela 
impetrada através de 
negociações formais com 
comissões de servidores 
associados a impetrante, que 
aqui os substitui 
processualmente, e formalizado 
através de ato de efeito concreto, 
ou seja, as perdas foram 
reconhecidas devidas através de 
Resolução nº 05/92, de 15.09.92, 
do Colégio de Vogais da 
JUCEPA, órgão deliberativo 
desta autarquia estadual na 
forma do artigo 14 da Lei nº 
4.726/65. 

A Resolução em epígrafe, 
determinou que os salários dos 
substituídos fossem reajustados 
no percentual supracitado, foi 
ratificada pela presidência da 
impetrada através da Portaria nº 
044, de 15 de setembro de 1992, 
que se encontra em poder da 
impetrada, o que requer seja 
apresentada por ocasião das 
suas informações na forma da lei 
que disciplina o “mandamus”. O 
reajuste de 56,60%, a que vimos 
de nos referir, foi calculado a 
partir de referencial apresentado 
pelo próprio Governo do Estado 

do Pará, aqui demandado como 
litisconsorte necessário. Com 
maior ênfase, vale dizer, os 
cálculos que detectaram as 
perdas salariais foram elaborados 
pelo próprio Conselho de Política 
de Cargos e Salários do Estado 
do Pará, conforme se pode inferir 
do parecer administrativo 
encaminhado a JUCEPA, apenso 
em xerocópia, pois o original 
encontra-se em poder da 
autarquia demandada. 

O certo é que, após a 
aprovação do pagamento do 
índice em questão, este começou 
a ser pago para os substituídos a 
partir do mês de setembro de 
1992, em folha suplementar". 
Mais adiante o requerimento: 

"Desde a data do primeiro 
pagamento houve por parte da 
impetrada uma seqüencial 
insistência no sentido de que a 
SEAD inserisse nos 
Contracheques o índice já 
mencionado, porquanto já estava 
integrado aos salários dos 
substituídos desde 1991, ano 
base no qual foi levantada as 
perdas salariais em questão pelo 
próprio Governo através o 
Conselho de Política de Cargos e 
Salários. 

Muito embora os substituídos     
viessem recebendo o reajuste de 
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56,60%, sobre os salários de 91, 
em folha suplementar, o que já 
integrava os salários desde 
setembro de 92, sem motivo 
justificado, foi cancelado o 
pagamento do índice em questão 
a partir de janeiro de 95, 
conforme a Portaria nº 008/95 
SEPLAN, em poder da impetrada, 
que não considerou como 
despesa pessoal, o índice de 
56,60%, relativo a folha 
suplementar a que vimos nos 
reportar por várias vezes na 
presente" (fls.05). 
A título de esclarecimento, a 

signatária do requerido diz: 
"Os substituidos na presente 

ação coletiva são todos 
servidores da impetrada(Junta 
Comercial do Estado), exercendo 
diversas funções de cargos 
constante do quadro de pessoal 
permanente desta Instituição" 
(fls.04).  
Foi indeferida a liminar requerida 

nos termos do parágrafo 4º do artigo 
1º da Lei nº 5.021, de 09.06.66. 

O Dr. Secretário de Estado de 
Administração, prestou informações 
usando a Procuradoria Geral do 
Estado, conforme as fls.158/173, 
onde alegou: Ilegitimidade ativa “ad 
causam” - Inexistência de expressa 
autorização dos Associados - 
Violação do artigo 5º, inciso XXI da 

Constituição Federal de 1988. 
Ilegitimidade ativa - Pleito em 
desacordo com os objetivos para os 
quais foi criada a Associação 
impetrante. Denegação do “writ” pela 
aplicação do contido na Súmula 269 
do S.T.F.. Indeferimento da inicial 
por ausência de direito líquido e 
certo. Ilegalidade da concessão de 
índice de aumento através da 
Portaria - da submissão da autarquia 
estadual ao Regime Jurídico Único 
que impõe a fixação de vencimento 
através de lei, tudo se resumindo no 
indeferimento do “mandamus”. 

A Presidência da Junta Comercial 
também prestou as informações 
como autoridade impetrada, às 
fls.174/176. 

Ouvida a douta Procuradoria de 
Justiça, esta, no parecer de 
fls.178/180, opinou pela denegação 
do presente "writ” por falta de 
amparo legal, isto porque: "a 
concessão do índice de aumento, na 
realidade não se configura, ante a 
violação das disposições legais 
previstas na Constituição Federal, 
Estadual e Regime Jurídico Único do 
Estado ..". 

 
Voto 
De início, para apreciação 

preliminar, a impetrada alega - 
ilegitimidade ativa “ad causam”, é 
que o pleito está sustentado por 
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entidade cujos objetivos não figuram 
a defesa de direitos funcionais de 
associados no que tange a 
reivindicações de ordem salariais 
pela contraprestação de serviços de 
seus associados. 

Na verdade, no artigo 1º do 
Estatuto, no que se relaciona aos 
fins da Sociedade impetrante diz: 

"A Associação dos Servidores 
da junta Comercial do Estado do 
Pará - ASJUCEPA, é uma 
associação civil sem fins 
lucrativos, com sede e foro na 
cidade de Belém, à Avenida 
Magalhães Barata, nº 1234, 
tendo por finalidade desenvolver 
a prática de atividades esportivas, 
recreativas, assistenciais, sociais 
e culturais, sendo vedadas as de 
natureza política partidária, 
cooperar e implementar 
intercâmbio com outras entidades 

congêneres, estabelecer 
convênios com empresas 
comerciais, habitacionais, 
bancos, financeiras, assistência 
social e outras, usando benefício 
de seus associados ...".  
Como se vê não traz a 

representatividade de pugnar pelas 
questões que referem aos interesses 
reivindicatórios de salários e outros 
direitos relativos ao exercício de 
funções da Junta Comercial do Pará, 
onde empregam suas atividades. 
Não traz a função dos Sindicatos no 
interesse de reivindicar direitos da 
classe profissional que constituem. 

Há portanto razão, na argüição 
levantada pela impetrada, para que 
a representante tenha a 
representatividade para estar em 
Juízo, postulando remuneração dos 
seus associados. 

Acolho a preliminar suscitada. 
 

Belém, 10 de outubro de 1995 
 

Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
Des. Almir de Lima Pereira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.646 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante: Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado 

do Pará- SINTEPP  
Impetrado:  Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará 
Relator:  Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 

I-Mandado de Segurança . Servidor Público 
(Professores). Greve . Desconto dos dias parados. 
Impetração do "writ" por Sindicato representante 
da categoria. Informações. Liminar denegada. 
Parecer do M.P que rejeita preliminar de 
ilegitimidade ativa "ad causam" suscitada pelo 
impetrado, e no mérito, é pela denegação do 
"mandamus". 
II-A exigência do registro do Sindicato- Impetrante 
no Ministério do Trabalho, sendo ato meramente 
formal , não interfere na legalidade e legitimidade 
da impetração, que, motivada por direito coletivo da 
categoria, não traduz ilegitimidade ativa "ad 
causam”, rejeitando-se preliminar nesse sentido. 
No mérito, o reconhecimento do direito de greve no 
serviço público é limitado constitucionalmente à 
edição de Lei Complementar , que o disciplinará, 
dando-lhe eficácia. Sem tal parâmetro, não há como 
ceder por via mandamental a quaisquer interesses 
daí decorrentes. 

 
Vistos, etc., 
ACORDAM os Exmos. Srs. 

Desembargadores, em Sessão 
Plenária do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, à 
unanimidade de votos, rejeitar a 
preliminar de ilegitimidade ativa "ad 

causam" do Sindicato - impetrante 
suscitada pelo impetrado, e no 
mérito, por maioria de votos negar a 
segurança pretendida por não 
reconhecer direito líquido e certo a 
ser protegido. 
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Relatório 
O Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação Pública do Estado do 
Pará - Sintepp, entidade sindical de 
primeiro grau, legalmente constituída 
e em regular funcionamento, por 
seus procuradores legais, impetra 
Mandado de Segurança Coletivo 
com pedido de liminar, contra ato do 
Exmo. Sr. Governador do Estado do 
Pará, Almir José de Oliveira Gabriel, 
alegando em síntese, o seguinte: 

I - Da legitimidade processual - O 
direito de sindicalização atribuído ao 
servidor público, é um dos maiores 
avanços sociais que a Constituição 
Federal de 1988 consagrou à classe 
trabalhadora, conforme o ordenado 
no seu art.37, VI: É garantido ao 
servidor público civil, o direito à livre 
associação sindical". 

II - Com vistas a exercer tal 
direito, os Servidores Públicos de 
Educação no Estado do Pará, 
fundaram o sindicato - autor, 
garantindo a partir desta data, além 
de outros direitos e deveres, a 
prerrogativa da unicidade sindical, 
ou seja, a impossibilidade de existir 
outro sindicato representativo 
desses servidores com base 
territorial no Estado do Pará (art.8º, II 
da CF/88). 

III - Que concretizada a sua 
fundação e determinada sua 
representatividade, coube a ele "a 

defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões individuais e 
administrativas" (art.8º, III da CF/88). 
Possuindo, assim, legitimidade no 
processo, questão amplamente 
reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 
inclusive o do Pará em recente ação 
mandamental impetrada pelo 
Sintepp contra o ex-governador 
Carlos Santos. 

IV - O fatos: Que o impetrado 
declarou através de seus 
representantes legais e meios de 
comunicação do Estado, que "não 
pagará os dias parados dos 
servidores estaduais que aderiram à 
greve deflagrada no período de 
dezembro de 94 a janeiro de 95", 
tornando assim um fato público e 
notório que supre a necessidade de 
prova oficial. 

V - Que os servidores do Estado, 
inclusive os da educação, não 
agüentando mais os abusos 
cometidos pelo impetrado, que 
desrespeita as leis salariais, foram 
obrigados a paralisar suas atividades 
do dia 20 de dezembro de 94 a 18 
de janeiro de 95, na tentativa de que 
fosse resolvida a crítica situação, 
valendo-se do direito constitucional 
da greve, pois não lhes foi pago o 
13º salário de 1994 no mês de 
dezembro como manda a lei, ao 
mesmo tempo que o próprio salário 
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de dezembro não foi igualmente 
pago à maioria dos trabalhadores da 
Seduc. 

VI - Que lançaram mão da greve 
os servidores estaduais, por um 
Estado de necessidade e assim 
operou-se uma reação natural, pois 
ninguém trabalha sem receber seu 
salário. 

VII-Que o movimento grevista 
utilizado, está previsto no art.37, VII 
da CF/88 que diz: "O direito de greve 
será exercido nos termos e limites 
definidos em Lei Complementar", 
com a complementação do art.38 da 
mesma Constituição que reza: É 
assegurado ao servidor público civil, 
o direito de greve que será exercido 
nos termos e limites definidos em Lei 
Complementar". 

VIII - Que em assim sendo, 
embora o direito de greve seja de 
eficácia contida, poderá ser 
plenamente exercido, pois a eles 
não cabe a culpa da inércia de 
nossos legisladores, no tocante à Lei 
Complementar a ser lançada 
conforme ensinamentos de vários 
comentaristas da atual Constituição 
Federal como Arion Sayão Romita, 
Roberto Carlos Fernandes Monteiro 
e José Afonso da Silva (Aplicação 
das normas constitucionais). 

IX - Que o próprio Estado já 
reconheceu o direito de greve, tanto 
que na greve de setembro a outubro 

de 1994, a mesma foi reconhecida 
oficialmente através de Contrato 
Coletivo de Trabalho assumido pelo 
Estado (Governador) e servidores, e 
que incluiu na cláusula 4 que "os 
servidores públicos que aderiram à 
greve, não poderão ser punidos por 
motivo de adesão" (doc. anexado). 

X - Que apreciando este aspecto, 
a Justiça Estadual de 1º grau, no 
tocante à greve dos Servidores 
Municipais, ao paralisarem suas 
atividades por 30 dias, e tendo o Sr. 
Prefeito Municipal determinado o 
desconto dos dias parados, ocasião 
em que o Sintepp ingressou com 
Mandado de Segurança requerendo 
a anulação do ato junto a 14ª Vara 
da Fazenda Pública Municipal, 
deferiu a liminar através de 
despacho do então Juiz Ricardo 
Nunes, que a exercia interinamente, 
assim se expressando: "É evidente a 
relevância do pedido, pois os 
requisitos para a sua admissibilidade 
ou seja, o "fumus boni juris" e o 
"periculum in mora”, são visíveis, 
posto que o ato impugnado 
acarretará danos irreparáveis. A 
medida não fere dispositivos da Lei 
nº 4.348/64, pois não visa a 
reclassificação ou equiparação de 
servidores públicos ou a concessão 
de aumento, ou extinção de 
vantagens. Tem como objetivo sim, 
eximir os Servidores Municipais do 
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desconto. Razão pela qual concedo 
a liminar, já que a greve não foi 
considerada ilegal". 

XI - Que embora 15 dias 
referentes a junho de 1994 já 
tivessem sido descontados, o Sr. 
Prefeito Municipal reconhecendo seu 
equívoco, firmou acordo com o 
Sintepp resolvendo pelo pagamento 
dos 15 dias parados, inclusive com a 
devolução (doc.anexo). 

XII - Que embora o art.124, I, 
letra "a", da Lei nº 5.810/94 (Regime 
Jurídico Único) estabeleça que o 
servidor perderá o vencimento ou 
remuneração no caso de ausência e 
impontualidade, tal dispositivo só 
pode ser aplicado aos servidores 
que faltem por motivos 
injustificáveis, e não no presente 
caso, quando os mesmos estavam 
amparados pelo direito de greve, 
que só existe a nível coletivo e não 
individual. 

XIII - Conclui seu pedido, a ser 
considerado em última hipótese, já 
que o impetrado pretende descontar 
os dias parados de uma só vez, o 
que aumentaria a miséria dos 
servidores, e ante tais fatos, que 
pelo menos se proceda como manda 
a Lei 5.810 de 24.01.1994 (Regime 
Jurídico Único), ou seja, em parcelar 
os descontos com o total não 
excedente à décima parte da 
remuneração (art.125-As reposições 

devidas e as indenizações por 
prejuízos que o servidor causar, 
poderão ser descontados em 
parcelas mensais, monetariamente 
corrigidas, não excedente a décima 
parte da remuneração ou proventos". 

XIV - Que tal entendimento já é 
aceito pelos nossos Tribunais, tanto 
que na greve dos Funcionários 
Públicos Federais ocorrida no 
período de abril/maio de 94, e sobre 
a qual o Presidente da República 
ordenou o desconto dos dias 
parados dos trabalhadores de uma 
única vez, estes ingressaram com 
ação jurídica cabível perante a 
Justiça de Santa Catarina, na 1ª 
Vara Federal, que concedeu a 
liminar para determinar à autoridade 
competente que se eximisse de 
promover o desconto integral do 
"quantum" já pago, concernentes 
aos dias de paralização em relação 
ao impetrante, na forma do art.46 da 
Lei nº 8.112, concluindo que idêntica 
decisão já foi tomada nesta Capital 
através da 3ª Vara Federal. 

Anexou ao pedido a procuração; 
cópia da ata de posse da 
Coordenação Estadual do Sintepp; 
idem do registro do estatuto perante 
o Cartório competente; recortes de 
jornais que contêm a palavra do 
Governador de que não vai pagar os 
dias parados; idem do acordo 
firmado entre o Sintepp e o Prefeito 



268   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.40 n.66 1995 

Municipal em exercício; idem do 
assinado entre o Sintepp e o ex-
governador Carlos Santos; idem do 
despacho do Juiz Federal de Santa 
Catarina; idem do despacho do Juiz 
Ricardo Nunes; idem da retificação 
do desconto dos dias parados 
firmado pelo Sr. Secretário de 
Educação. 

A liminar ficou de ser apreciada 
após a chegada das Informações a 
serem prestadas pelo Sr. 
Governador, e após o envio das 
mesmas a medida não foi 
concedida. 

Colhido o parecer da Exma. Dr. 
Procuradora de Justiça, Edith Marília 
Maia Crespo, S. Exa. ao apreciar a 
preliminar de ilegitimidade ativa "ad 
causam", arguida pela autoridade 
coatora, a rejeitou por seus 
fundamentos lançados em seu 
parecer e, no tocante ao mérito, foi 
pela denegação do "mandamus" por 
falta de amparo legal. 

 
Voto 
Preliminar de ilegitimidade ativa 

"ad causam" arguida pelo Sr. 
Governador do Estado. 

Aduz S. Exa. que em face do 
Sintepp, não ter comprovado o 
registro dos seus atos constitutivos 
no Ministério do Trabalho, conforme 
exigência do art.8º da Carta Magna e 
arts. 512, 516 e 55 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, e pelo fato de 
vir a juizo não na defesa de toda a 
categoria que representa, mas 
somente daqueles que aderiram ao 
movimento grevista, sem a 
autorização expressa dos mesmos 
na forma do art.5º, XXI da CF/88, é o 
Sintepp parte ilegítima para postular 
em juízo com o presente Mandado 
de Segurança. 

"Data máxima venia", acompanho 
o pensamento esposado pela digna 
Procuradora Geral, pois segundo 
entendimento de nossos Tribunais 
Pátrios, inclusive do nosso 
(Ac.26.045), trata-se de solenidade 
meramente formal. 

É inquestionável que o impetrante 
veio a juízo na defesa dos direitos 
coletivos da categoria, atuando na 
qualidade de substituto processual, 
bastando a autorização concedida 
em Assembléia Geral, uma vez que 
estão em jogo, interesses vinculados 
aos fins para os quais foi criado 
(art.8º da CF/88), quando livrou de 
autorização do Estado, a fundação 
de sindicato e quando proibiu a 
interferência ou a intervenção do 
Estado na organização sindical. No 
dizer de comentaristas deste artigo 
constitucinal, o que importa é o 
registro do ato constitutivo da 
entidade sindical no registro civil de 
pessoas jurídicas, o que foi feito e 
comprovado. Ante o exposto, rejeito 
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a preliminar. 
Mérito: Diz o art.37, VII da CF/88: 

"O direito de greve será exercido nos 
termos e nos limites definidos em Lei 
Complementar". Em 
complementação, temos o art. 38 da 
mesma Constituição que trata do 
direito de greve na administração 
pública. Eis então a questão: A 
norma constitucional assim lançada 
é auto-executável ou não? 

Depreende-se pela simples 
leitura do texto, sem maiores 
elucubrações, que a mesma é de 
eficácia limitada, isto é, garante o 
direito de greve, porém, sua 
execução somente será exercida em 
sua total plenitude, quando vier a ser 
editada a Lei Complementar nela 
prevista. 

Aduz a entidade impetrante que 
não obstante a inexistência da Lei 
Complementar que regulamente a 
greve no serviço público, a mesma 
poderia ser levada a cabo, e traz 
como reforço ao seu entendimeto, o 
magistério de José Afonso da Silva. 
Não é exato, "data venia", o que 
proclama. Assim é que em sua obra, 
"Curso de Direito Constitucional 
Positivo", infere-se que sua posição 
é exatamente pela não auto-
aplicabilidade da regra do art.37, VII 
da CF/88, "in verbis": ...mas quanto à 
greve, o texto constitucional não 
avançou senão timidamente 

estabelecendo que o direito de greve 
dos servidores públicos, será 
exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei complementar", o 
que, prossegue o mestre "na prática 
é o mesmo que recusar o direito 
prometido, primeiro porque se a lei 
não vier, o direito não existirá, e 
segundo, porque vindo, não há 
parâmetro para seu conteúdo, pois 
tanto poderá ser mais aberta, como 
mais restritiva". 

A este enfeito, chama-se à 
colação o Ac. unânime da 5ª turma 
publicado em 06.12.93, RT, relator 
Ministro Edson Vidigal - R. em M.S: 
Heidi Aparecida Ruiz X Estado de 
Santa Catarina assim ementado: 
"Funcionalismo Público - Direito de 
greve - Desconto dos dias parados - 
A greve do servidor público 
continuará ilegal, enquanto não for 
editada lei complementar 
determinada pela CF/88, art.37,VII - 
Cabe ao servidor justificar perante a 
administração a ausência anotada 
nos dias de greve. Abonar faltas de 
servidor público nos dias de greve, 
significa reconhecer a legalidade do 
movimento". 

O final desta ementa, se aplica 
também ao pedido do impetrante, de 
que as faltas durante os dias da 
greve,devem ser, senão abonadas, 
pelo menos parcelados os seus 
descontos em seus contracheques 
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conforme determina a Lei do Regime 
Jurídico Único. 

Ora, o dispositivo da Lei do 
R.J.U., se aplica tão somente a outra 
interpretação, conforme se lê no 
texto do art.125:" As reposições 
devidas e as indenizações por 
prejuízos que o servidor causar, 
poderão ser descontados em 
parcelas mensais monetariamente 
corrigidas, não excedentes a décima 
parte da remuneração ou proventos". 

"In casu", parece-me de não ser 
aplicado este dispositivo. Destaca 
também o impetrante que a punição 
aplicada aos servidores grevistas, 
deve ser entendida como suspensão 
da relação de trabalho, de modo a 
não incidir sobre férias, adicional por 
tempo de serviço, licença prêmio, 
conforme o pactuado entre o ex-
Governador Carlos Santos e outro 
sindicato, conforme estabelecido na 
cláusula 4ª (doc. anexo). 

Ainda, "data venia", em sede de 
Mandado de Segurança, não se 
pode aplicar, ainda que seja por 
analogia, o que pretende o 

impetrante, pois neste se discute tão 
somente "direito líquido e certo", 
atingido por ato violador, nada 
impedindo contudo que o impetrante 
busque perante o atual Governador, 
o que seu congênere obteve no 
passado. 

Finalmente temos o Ac. do S.T.F 
em recurso de M.S da 1ª turma, 
julgado em 06.06.91 em que foi 
relator o Ministro Carlos Veloso, 
assim ementado: "Servidor Público - 
Direito de Greve - Abono de faltas - 
Não é auto-aplicável a disposição 
agasalhada no art.37,VII da Carta 
Política vigente, pois depende de 
edição de lei complementar - É 
norma de eficácia limitada, logo, não 
se pode falar em direito de greve do 
servidor público". 

Ante o exposto, "data maxima 
venia" do que está contido na inicial 
do presente "mandamus", tão 
arduamente defendido pelo 
impetrante, denego a segurança, por 
não reconhecer direito líquido e certo 
a ser protegido, pois segundo o 
brocardo latino "segum habemus". 

 
Belém,20 de setembro de 1995 

 
Des. Manoel de Christo Alves Filho - Presidente 
Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.647 - CONFLITO NEGATIVO DE 
COMPETÊNCIA 
 
Suscitante: Juíza de Direito da 1ª Vara Distrital de Icoaraci 
Suscitada : Diretora do Fórum Cível da Comarca da Capital 
Relator : Desembargador Romão Amoedo Neto 

 
Conflito negativo de competência cível - Suscitante 
Juíza de direito da 2ª Vara de Ananindeua e 
suscitada 1ª Vara Distrital de Icoaraci com 
interferência da Diretora do Fórum de Belém - 
Figura processual tecnicamente imperfeita - Do 
feito a uma das varas da capital - Decisão por 
maioria. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Conflito Negativo de 
Competência Civel, em que é 
suscitante Juíza de Direito da 1ª 
Vara Distrital de Icoaraci e suscitada 
a Diretora do Fórum de Belém. 

ACORDAM os Desembargadores 
membros do Tribunal Pleno, por 
maioria de votos, em conhecer como 
Conflito Negativo de Competência, e 
determinar a distribuição do feito a 
uma das Varas da Capital. 

 
Relatório 
Hariete Moreira Marcet, através 

de procurador judicial, ingressou na 
Comarca de Ananindeua, com uma 
Ação de Reintegração de Posse, 
contra Francisco Cardoso Gomes, e 
quando o processo se encontrava 
em fase de contestação, a Dra. 

Edineia Tavares, entendeu que o 
litígio, repousava em imóvel situado 
na Augusto Montenegro, fora de sua 
jurisdição tendo declinado de sua 
competência, e mandou remeter os 
autos à Comarca de Belém. 

Determinada a distribuição do 
feito, este foi endereçado à Vara 
Distrital de Icoaraci, tendo a Dra. 
Juíza de Direito da 1ª Vara, através 
de despacho devolvido os autos, 
entendendo não ter competência 
para processá-lo, no que discordou a 
Dra. Albanira Bemerguy, na 
qualidade de Diretora do Fórum, 
apoiando a distribuição, levando a 
magistrada de Icoaraci, a suscitar o 
conflito. 

Auscultada a Procuradoria Geral 
de Justiça, esta manifesta-se pela 
competência de uma das Varas de 
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Belém. 
 
Voto 
O litígio recai em um direito de 

posse, do imóvel situado na Augusto 
Montenegro. 

A Juíza suscitante ao levantar o 
Conflito, diz estar o imóvel, fora dos 
limites de sua jurisdição, e além do 
mais, as partes em contrato 
elegeram o Fôro de Belém,  para 
qualquer demanda. 

Em contrapartida a Dra. Diretora 
do Fórum, afirma que a  Vara  de  
Icoaraci faz parte da jurisdição da 
Comarca de Belém, e por essa 
razão a distribuição estaria correta. 

A Resolução que criou as Varas 
Distritais, deu-lhes ampla 
competência, e embora 
subordinadas ao Fórum de Belém, 
todavia ficou delimitado o exercício 
de sua jurisdição, dentro dos limites 
de sua circunscrição territorial. 

O imóvel fulcro da questão, está 
localizado na Augusto Montenegro, 
numa área pertencente ao Município 
de Belém, portanto, fora dos limites 
de Icoaraci, consequentemente o 
processo deve ter sua tramitação em 
uma das Varas de Belém. 

A bem da verdade, tecnicamente 
o Conflito, não ficou formalizado, 
pois somente ocorre entre dois 
Juizes, o que não e o caso pois a 
participação da Diretora do Fórum o 
foi de forma administrativa, logo a 
figura de Conflito não se estabe-
leceu, pelo não cumprimento de 
disposição processual. 

Todavia o Plenário, por maioria 
de seus membros, entendeu ter o 
Conflito se estabelecido, e decidiu 
pela distribuição do feito a uma das 
Varas da Capital, ressalvado o 
direito do magistrado a quem couber 
os autos a suscitar um novo Conflito.

 
Belém, 11 de outubro de 1995. 

 
Des. Manoel de Christo Alves Filho - Presidente 

Des. Romão Amoedo Neto - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.651- APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
SALINÓPOLIS 
 
Apelante: Atlântico Hotéis e Turismo Ltda. 
Apelado:  Ministério Público Estadual 
Relator:  Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 

 
Recurso - Apelação cível - Ação civil pública -
Obstrução de via pública, configurando 
apropriação ilícita e imoral de bem público por 
particular - Insubsistência dos argumentos 
manifestados, na defesa, pela acionada - 
Procedência parcial da ação - Razões recursais 
inoperantes - Sentença confirmada. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Apelação Cível, da 
Comarca de Salinópolis, sendo 
apelante Atlântico Hotéis e 

 
 Turismo Ltda. e apelado 

Ministério Público Estadual. 
ACORDAM os Desembargadores 

que integram a 2ª Turma Julgadora 
da 2ª Câmara Cível Isolada do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por unanimidade de votos, 
adotado o relatório de fls. 100, negar 
provimento ao recurso. Custas na 
forma da lei. 

 
Relatório 
O Ministério Público da Comarca 

de Salinópolis propôs contra 
Atlântico Hotéis e Turismo Ltda. a 
presente Ação Ordinária, com 

pedido de liminar, objetivando a 
desobstrução da via pública, no 
trecho compreendido entre as 
quadras 29 e 30 do loteamento 
"Balneário Ilha do Atalaia - etapa II", 
interditada pela acionada, que é 
responsável pelo complexo turístico 
"Hotel Clube Privê do Atalaia", com a 
finalidade evidente de se apropriar 
de área pertencente ao patrimônio 
público municipal. 

A petição inicial, em sua parte 
final, propõe o reconhecimento da 
procedência da ação, para que a ré 
não venha de obstruir mais a via 
pública, de qualquer maneira, sendo-
lhe vedada a realização de qualquer 
obra que dificulte ai circulação de 
veículos e pessoas. 

Em seu pedido, o acionante, 
singularmente, sem explicar os 
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motivos do seu posicionalmente, 
nesse sentido, envolve a Prefeitura 
Municipal de Salinópolis como 
acionada, também. 

Concedida a liminar, operou-se a 
desobstrução pretendida daquele 
trecho da via pública, supra 
mencionado, sendo o feito 
contestado, tão somente, pela 
primeira acionada, deixando a 
Prefeitura Municipal de Salinópolis 
de comparecer à lide. 

A contestação foi instruída com 
os documentos de fls. 34/60. 

Julgando, antecipadamente, a 
lide, o MM. Juiz "a quo "deu pela 
procedência parcial da ação, pelo 
que confirmou a liminar, inicialmente 
concedida e condenou a empresa 
Atlântico Hotéis e Turismo Ltda. a 
não obstruir a via pública que separa 
os lotes de sua propriedade e a não 
realizar qualquer obra que venha 
dificultar a circulação de pessoas e 
veículos, na mencionada rua, 
cominando a pena pecuniária diária 
de R$10.000,00, no caso de 
descumprimento da decisão, e a 
pagar as custas processuais. 

Inconformada, a vencida interpôs 
recurso de apelação a esta Côrte, 
alegando que a sentença de 1º grau 
expressa, unicamente, o mero 
convencimento do magistrado que a 
proferiu, não sendo examinada a 
defesa da recorrente e o farto 

instrumental probatório, por ela 
produzido. 

O recurso foi contra-arrazoado. 
Nesta Superior Instância, a douta 

Procuradoria de Justiça se 
manifestou pelo conhecimento e não 
provimento do recurso. 

 
Voto 
Sem qualquer razão a apelante. 
Não procede a manifestação 

recursal, eis que, como muito bem 
comenta, em seu parecer, o culto 
Procurador, Doutor Felício de Araújo 
Pontes, o MM. Juiz examinou os 
autos e constatou a obstrução 
indevida da rua, pela ré-apelante, 
comprovada, aliás, pelo Oficial de 
Justiça, quando da diligência 
determinada, com a concessão da 
liminar, não havendo, portanto, 
engendrada condenação, mas, 
apenas, o proferimento de uma 
decisão em consonância com o 
apurado. 

No que diz respeito à prova que a 
apelante produziu, com a sua 
contestação consistente de alvarás 
de licença para construções, 
contratos, correspondências, 
fotografias e plantas baixas, se faz 
ela imprestável, para, exatamente, 
justificar a obstrução de um trecho 
da via pública, com a finalidade 
indiscutível de integrá-lo ao seu 
patrimônio. 
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Por conseguinte, confirmando a 
justa e jurídica sentença impugnada, 

nega-se provimento ao apelo. 

 
Belém, 05 de outubro de 1995 

 
Des. Calistrato Alves de Mattos - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.653 - REEXAME DE SENTENÇA DA 
COMARCA DE MOCAJUBA (PA) 
 
Sentenciante: Juízo de Direito da Comarca de Mocajuba (PA) 
Sentenciados: KM Comércio e Construção Ltda. e Prefeitura de 

Mocajuba(PA) 
Relator:  Desembargador José Alberto Soares Maia 
 

Reexame de sentença - Mandado de Segurança 
contra ato de Prefeito que ordenou cobrança de 
taxa a título de exercício de Poder de Polícia - 
Afronta ao artigo. 150, inciso i da Constituição 
Federal/88 - Mandado conhecido e julgado 
improvido.  

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Reexame de 
Sentença em que são partes como 
Sentenciante o Juízo de Direito da 
Comarca de Mocajuba (PA) e como 
Sentenciados km - Comércio e 
Construção Ltda. e Prefeitura de 
Mocajuba (PA). 

ACORDAM os Desembargadores 
membros da 3ª Câmara Cível 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, à unanimidade de 
votos em conhecer do recurso e lhe 
negar provimento, para manter a 
decisão de 1º grau. 

 
Relatório 
Km - Comércio e Construção 

Ltda., sediada nesta Capital, 
devidamente identificada no 
presente, através de Advogado 

regularmente habilitado, com 
fundamento no artigo 1º da Lei nº 
1533/51 e artigo 5º, LXIX da 
Constituição Federal, impetrou 
Mandado de Segurança contra a 
Prefeitura Municipal de Mocajuba, 
visando sustar a cobrança de uma 
"Taxa de Trapiche" cobrada pela 
impetrada, alegando ser essa 
cobrança ilegal e abusiva. 

Diz a inicial, ser a impetrante uma 
empresa que tem como atividade, 
dentre outras, a comercialização de 
pimenta do reino. 

Que a Prefeitura Municipal de 
Mocajuba, ora impetrada mesmo 
contrariando um princípio 
constitucional, houve por instituir a 
"Taxa de Trapiche", no valor de 1 % 
( um por cento), incidente sobre o 
valor da mercadoria e cobrado por 
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ocasião da operação de embarque, 
não obstante o trapiche de 
embarque pertencer a um particular 
e não ao Município. 

Insurge-se a impetrante contra a 
cobrança dessa taxa, sustentando 
ser a mesma ilegal e contrária ao 
disposto nos artigos 150 e 145, II, da 
Constituição Federal. 

Que, pelo que se pode extrair dos 
textos legais supracitados, o fato 
gerador da taxa é uma situação 
dependente de atividade estatal, ou 
seja, ela somente pode ser cobrada 
pelo Poder Público, quando há por 
parte deste, uma prestação de 
serviços, que justifique a incidência 
do tributo. 

Por outro lado, ainda que fosse 
devida a "Taxa de Trapiche", o que 
somente se admite pelo simples 
dever de argumentar, ainda assim 
não poderia - vedado que é pelo 
parágrafo 2º do art. 145 da 
Constituição Federal - ter a base de 
cálculos próprio de impostos, eis que 
a sua base de cálculo deverá ser 
sempre o valor do serviço real, 
presumido, estimado ou arbitrado, 
não sendo admissível, para a fixação 
do montante do tributo devido, levar 
em consideração o valor da 
mercadoria embarcada, o que 
reveste tal cobrança de cristalina 
inconstitucionalidade, atingindo 
assim direito líquido e certo da 

mesma; que a continuação de tal 
cobrança trará a Impetrante danos 
de grandes proporções, pela 
dificuldade de reaver a quantia que 
indevidamente está sendo cobrada, 
além da ameaça de apreensão da 
mercadoria, na hipótese de recusar-
se a impetrante, no recolhimento da 
taxa cobrada sem qualquer 
prestação de serviço público, 
demonstrado por conseguinte o 
"periculam in mora" e o "fumus bonis 
juris", daí do requerimento de 
concessão de liminar para sustar a 
cobrança do imposto denominado de 
"Taxa de Trapiche". 

O MM. Juiz, "a quo" deixou para 
apreciar o pedido de Liminar, após 
as informações da autoridade dita 
coatora, estas requisitadas e 
apresentadas em tempo hábil, às fls. 
21/22, argumentando que a 
cobrança é feita em decorrência do 
Poder de Polícia que o Município 
possui em razão de sua autonomia 
Constitucional e que a taxa foi 
instituída pela Lei nº 24 de 12 de 
agosto de l971. Juntou cópia do 
texto da lei. 

O MM. Juiz de Direito então, 
deferiu a liminar, e submeteu os 
autos à apreciação do Ministério 
Público, tendo este se manifestado 
favorável a concessão do 
"Mandamus". 

O MM. Juiz julgou procedente o 
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pedido para conceder a segurança, 
confirmando a Liminar deferida, 
procedendo-se as necessárias 
comunicações. Condenou a 
Impetrada nas custas e despesas 
processuais. 

Estando tal decisão, sujeita a 
reexame necessário, escoado o 
prazo recursal, sem manifestação 
das partes, os autos foram 
encaminhados ao Egrégio Tribunal, 
cabendo-me por distribuição, a 
relatoria deste feito e submetidos ao 
parecer do Ministério Público, o 
mesmo manifestou-se às folhas 
117/121, pela confirmação da 
respeitável decisão proferida no 
juízo "a quo". 

 
Voto 
A sentença de fls. 112/113, da 

MM. Juíza de Direito da Comarca de 
Mocajuba analisou corretamente a 
matéria, não merecendo, portanto, 
qualquer reparo. 

Com efeito, a Taxa de Trapiche 
cobrada pela Prefeitura Municipal de 
Mocajuba, no percentual de 1% 
sobre o valor da mercadoria a 
quando do seu embarque, afigura-se 
ilegal e abusiva, eis que inexistente 
previsão legal para a mesma. 

Improcede a alegação da 
impetrada de que a taxa cobrada é 
decorrente do Poder de Polícia, que 
o Município possue em razão de sua 

autonomia Constitucional e foi 
instituída pela Lei Municipal nº 24/71. 

Referida Lei instituiu o Código 
Tributário daquele Município e nela 
está estabelecido em seu artigo 2º, 
inciso II, que: 

Artigo 2º. Integram o Sistema 
Tributário do Município: 

I.- ... 
II.- As taxas: 
a) decorrentes da atividades do 

Poder de Polícia do Município; 
b) decorrentes de atos relativos à 

utilização efetiva ou potencial de 
serviços públicos municipais 
específicos e divisíveis. 

Constata-se ainda do disposto no 
artigo 184, daquele Código, que 
dentre as taxas a serem cobradas 
não está prevista a alegada "Taxa de 
Trapiche", ferindo, com isto, o 
preceito constitucional estabelecido 
no artigo 150, I da Constituição 
Federal. Por outro lado, como 
leciona Hely Lopes Meirelles, in 
Direito Municipal Brasileiro, "a taxa 
presume sempre uma relação de 
causa e efeito entre o contribuinte e 
a entidade tribuntante" (6ª edição, 
pág.202). 

Tal entendimento, inclusive 
depreende-se do estabelecido no 
artigo 2º da Lei nº 24/71 e referente 
às taxas. 

O embarque taxado pela 
Prefeitura em porto particular sem 
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qualquer ingerência da 
Administração Municipal, não sendo, 
portanto, a quando do embarque da 
mercadoria, prestado ou utilizado 
qualquer tipo de serviço público, o 

que refoge à conceituação da taxa. 
Diante do exposto, conheço do 

recurso e lhe nego provimento, para 
manter a decisão de 1º grau. 

 
Belém, 15 de setembro de 1995. 

 
Des. João Alberto Castelo Branco de Paiva - Presidente 

Des. José Alberto Soares Maia - Relator 
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ACÓRDÃO N º 27.655 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelantes: R. E. Comércio Representações Ltda, Robson Lacerda 

Canavarro e Edna Oliveira e Silva Canavarro 
Apelado:  Banco Econômico S/A 
Relatora: Desembargadora Climenié Bernadette de Araújo Pontes 
 

Embargos de devedor. Títulos de crédito. Emissão 
por mandatário.  
Embora admitida com fulcro no art. 54, IV, do 
decreto nº 2.044/08, há divergência jurisprudencial 
sobre o tema. Posição adotada, com supedâneo em 
decisões deste Pretório, é pela desconsideração da 
cláusula que prevê a outorga de mandato, diante 
irregularidade por abuso ou excesso do 
mandatário.  
A Ação de Cobrança pelo rito ordinário é a mais 
apropriada para resolver a lide, pela possibilidade 
de discussão mais ampla, sem as conseqüências 
de uma execução precipitada. Recurso conhecido e 
provido. 
 

Vistos etc... 
ACORDAM, os 

Desembargadores componentes da 
terceira Câmara Cível Isolada, à 
unanimidade de votos, conhecer 
recurso e lhe dar provimento para 
reformar a decisão recorrida, 
julgando-se procedente os 
embargos, invertendo-se o ônus da 
sucumbência, nos termos do voto da 
Desa. Relatora. 

 
Relatório 

R. E. Comércio e 
Representações Ltda, Robyson 
Lacerda Canavarro e Edna Oliveira e 
Silva Canavarro, apresentaram 
Embargos de Devedor contra o 
Banco Econômico S/A, alegando em 
síntese que: 

A ação executiva alicerça-se em 
uma nota promissória não emitida 
pelos embargantes; e no contrato de 
abertura de crédito em conta 
corrente que não apresenta 
assinatura de testemunhas. Por 
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outro lado, o processo de execução 
foi proposto com base em extrato de 
conta que não contém o ciente dos 
executados e ainda com o valor 
monetário maior que o expresso no 
mencionado contrato. Assim, a luz 
da lei processual, a execução 
tornou-se completamente inviável. 

Regularmente intimado o Banco-
embargado manifestou-se aduzindo 
que seu direito está embasado nos 
documentos que o embargante tenta 
invalidar. A nota promissória foi 
legalmente emitida, face a outorga 
de procuração inserida como 
cláusula contratual, precisamente na 
12ª; a falta da assinatura de duas 
testemunhas, exigência do inciso III 
do art. 585 do Código de Processo 
Civil, pode ser suprida pela prova do 
instrumento particular, conforme 
disposto no parágrafo único do art. 
135 do Código Cívil; e a alegativa da 
ausência do ciente dos embargantes 
no extrato de conta corrente, 
também não pode prosperar, a 
cláusula 11ª do contrato em questão 
é bastante clara em relação ao 
reconhecimento do débito, dizendo 
expressamente que: A creditada 
reconhecerá como prova de seu 
débito, os extratos, demonstrativos 
ou avisos de lançamentos que o 
Econômico vier a expedir-lhe. 

O juízo “a quo”, julgou 
improcedente os embargos por 

entender que o contrato de abertura 
de crédito em conta corrente, bem 
como a nota promissória dele 
derivada, são títulos extrajudiciais 
suscetíveis de execução. 

Inconformados, os embargantes 
interpuseram recurso de apelação, 
alegando que a decisão foi 
equivocada, uma vez que 
considerou o contrato título de 
crédito extrajudicial, quando 
assinado por duas testemunhas, e 
por conseguinte declarou legal a 
nota promissória emitida, pugnando 
pela reforma da respeitável 
sentença. 

 
Voto 
Inconformados, os recorrentes 

perseguem a reforma da decisão 
exarada no juízo “a quo”, 
enfatizando que esta equivocou-se 
ao considerar o contrato de abertura 
de crédito em conta corrente um 
título de crédito extrajudicial bem 
como a nota promissória dele 
derivada, revestida das formalidades 
legais, quando o contrato não está 
subscrito por duas testemunhas e a 
emissão dessa nota promissória está 
em desacordo com item 12 do 
contrato em aludência. 

A Jurisprudência Pátria não exige 
a participação de duas testemunhas 
em atos jurídicos formalizados entre 
partes contratantes, destacando-se 
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entre esses atos os contratos. A 
alegação de que a emissão da nota 
promissória está em dissonância 
com a cláusula contratual, não foi 
questionada no tempo oportuno, 
todavia como a questão de emissão 
de título extrajudicial por mandatário 
não tem repertório jurisprudencial 
uníssono e este é o assunto a 
enfrentar, passo a discorrer 
ligeiramente sobre as tendências ora 
existentes, posicionando-me afinal 
sobre o pedido. 

A emissão desses títulos, 
previstos em cláusula contratual - 
correspondente ao contrato consigo 
mesmo - plenamente admissível na 
doutrina e jurisprudência, porque 
concorrem duas declarações de 
vontades, de duas pessoas distintas. 
Não ofende a lei a emissão da 
promissória nessas condições, já 
que autorizada pelo art. 54, IV do 
Decreto nº 2.044/08. A cláusula 
inserida no instrumento que pertine a 
outorga de poderes para a emissão 
de nota promissória, em que pese o 
dissenso existente a tendência é no 
sentido de validar a cláusula, 
apurando eventual excesso. A esse 
respeito, já se manifestou o 
Supremo Tribunal Federal, em 
decisão datada de 02/09/88, e outros 
julgados emanados do Tribunal de 
Alçada Cível do Rio de Janeiro; 
Tribunal de Alçada de Minas Gerais, 

em datas 14/02/89 e 26/11/90, 
respectivamente. 

Porém, não se pode desperdiçar 
o sólido argumento dos que 
divergem de tal posicionamento de 
que : 

...Existe manifesta e 
inequívoca colisão de interesses 
entre mandante e mandatário, 
pois este, ao invés de defender 
os interesses daquele, procura 
defender os interesses da 
instituição credora, já que 
patenteada a sua subordinação 
funcional pela relação de 
emprego existente. O mandato é 
o contrato pelo qual alguém se 
obriga a praticar atos ou 
administrar interesses em nome 
de outra pessoa. Assim sendo, o 
mandato cambiário outorgado, 
padece de vício insanável, a 
míngua de pressuposto 
constitutivo do contrato, pois, 
como afirma Orlando Gomes, só 
alguém em que se confia se 
concede poderes para a prática 
de negócios jurídicos ou 
administração de interesses 
(Coad, verbete 54.574). 
Como visto não há unanimidade 

nas decisões pretorianas. Então, 
admite-se ou não outorga de 
poderes nessa situação? Cada caso 
é um caso, e embora haja larga 
aceitação provinda, na maioria dos 
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Tribunais de Alçada Civil, filio-me a 
corrente contrária, com supedâneo 
em decisões deste Pretório, que 
desconsidera a cláusula do mandato 
que a gerou e justifico: a emissão do 
título, permite sua cobrança na via 
executiva, via própria para o 
exercício da ação, cujo o documento 
reúne os requisitos de liquidez, 
certeza e exigibilidade. “In casu”, o 
título que embasa a ação é 
plenamente questionável, permitindo 
a comprovação da irregularidade por 
abuso ou excesso do mandatário. 
Assim, melhor será a adoção da via 
ordinária, comum. ou sumária, 

conforme o montante do débito, pela 
possibilidade de discussão mais 
ampla, sem as conseqüências de 
uma execução precipitada, sem a 
comprovação da causa debendi, que 
no caso exige maior perquirição dos 
fatos alegados. 

Ante o exposto, conheço do 
recurso e dou-lhe provimento para 
reformar a sentença, julgando 
procedentes os embargos do 
devedor e insubsistente a penhora 
nos termos do voto proferido, 
invertendo-se o ônus da 
sucumbência. 

 
Belém, 13 de outubro de 1995. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 27.660 - PEDIDO DE "HABEAS-CORPUS" DA 
COMARCA DE SANTARÉM 
 
Impetrado:  Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Santarém 
Paciente:  Rildo César dos Santos Duarte 
Relator:  Desembargador Elzaman da Conceição Bitencourt 
 

H.C. Liberatório - Delonga processual provocada 
pela fuga do réu. 
Não acarreta constrangimento ilegal a extrapolação 
dos prazos processuais provocado pela fuga do 
réu. Ademais, recapturado o réu, a instrução 
criminal retornou o seu curso normal, saneando-se 
assim, o excesso do prazo para a formação da 
culpa. 
Ordem denegada por unanimidade. 

 
Acórdam, os Senhores 

Desembargadores componentes das 
Câmaras Criminais Reunidas, à 
unanimidade de votos em denegar a 
ordem impetrada. 

 
Relatório 
A Bela. Maria de Lourdes Cajado 

Brasil, impetrou "habeas-corpus" 
Liberatório em favor de Rildo César 
dos Santos Duarte, com base no art. 
5° , inciso LXVIII da Constituição 
Federal e nos art. 647 e seguintes 
do Código de Processo Penal. 

Em sua exordial de fls. 02/07, a 
impetrante diz que, o paciente foi 
preso em 28/02/87, no Município de 
Itaituba, por ter sido incurso na 
penas delitivas do art. 157, § 1° e 2°, 

incisos I e II ( roubo qualificado), 
combinados com o art. 129, ambos 
do Código de Penal Brasileiro sendo 
posteriormente transferido para 
Santarém, distrito da suposta culpa, 
e que em razão das péssimas 
condições da Delegacia onde estava 
recolhido, das frustradas tentativas 
de ver-se processado em liberdade e 
de não ter obtido autorização para 
trabalhar, e ainda por imaginar que 
seu processo penal retardaria muito, 
por estar seu co-autor foragido, 
empreendeu fuga em 27.05.87. 

Alega, a impetrante que houve 
descaso da autoridade judicial por 
não ter conduzido de forma célere a 
instrução processual, que, inclusive, 
injustificadamente não realizou a 
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audiência designada para oitiva das 
testemunhas de acusação marcada 
para o dia 22.06.88, e ficando desde 
esta data paralisado o processo. 

Continua, a impetrante, afirmando 
que, inobstante a fuga do réu 
paciente, não se justifica a imotivada 
inércia por tanto tempo da instrução 
processual, que poderia ter sido 
conduzido normalmente mesmo sem 
a presença do acusado nos autos 
judiciais. 

Estranha a impetrante que após 
mais de oito anos sem qualquer 
provocação ou impulso processual, 
tenha sido, o paciente, surpreendido 
com a polícia, em sua residência 
que, sem qualquer documento o 
conduziu coercitivamente à prisão da 
Delegacia local sendo 
posteriormente, através de simples 
expediente do Cartório do 1° Ofício, 
transferido para o presídio. 
Questiona com isso, a forma 
inadequada que se utilizou a polícia 
ao prender o paciente, pois um 
escrevente cartorário não tem 
atribuição para promover atos do 
Juiz e que, o ato prisional carece das 
formalidades legais pertinentes, à 
medida que inexistiu o 
imprescindível Mandado de Prisão 
para legalizar o ato, em 
contrariedade ao que dispõem os 
arts. 285, parágrafo único, alíneas 
"a" e "e", 286,287 e 288, todos do 

Código de Processo Penal, restando 
assim, inegável o constrangimento 
ilegal que sofre o paciente. 

Defende ainda a impetrante, que 
não existe motivos que justifiquem a 
prisão preventiva decretada, por não 
subsistirem qualquer das hipóteses 
previstas nos arts. 311, 312 e 313 do 
CPP, cita decisões de outros 
Tribunais e, enfatizando que, dada a 
enorme demora na conclusão da 
instrução criminal, mesmo com o réu 
solto, está caracterizado também o 
constrangimento ilegal por excesso 
de prazo, já que atualmente 
encontra-se preso o acusado e 
sequer foi realizada audiência para a 
oitiva das testemunhas de acusação. 

Finaliza, a impetrante requerendo 
a liminarmente a concessão da 
presente ordem de "habeas-corpus" 
por não existirem mais motivos 
autorizadores da prisão do paciente. 

Em suas informações, o MM. 
Juízo "a quo", informou que o 
paciente foi denunciado como 
incurso nas penas do art. 157, § § 1° 
e 2° c/c o art. 29 do Código Penal, 
cuja denúncia foi recebida em 
21.04.87. 

Informa, também que o paciente 
e seu comparsa tiveram prisão 
preventiva decretada em 
07.05.1987, consoante mandado em 
anexo, que ainda não foi revogada, e 
que o interrogatório do mesmo foi 
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realizado em 04.07.87 e sua defesa 
prévia oferecida em 08.07.87. A 
audiência de inquirição de 
testemunhas foi marcada para o dia 
18.05.88 em virtude de ser feriado 
municipal. 

Informa, ainda que, em 08.06.88, 
foi comunicado ao juízo impetrado 
que o paciente empreendeu fuga 
após serrar as grades de ferro sendo 
recapturado no mês de julho do 
corrente ano, sendo marcada 
audiência para o dia 06.09.95. 

Quando ainda em tramitação o 
presente pedido, foi impetrada outra 
ordem de H.C., pela mesma 
advogada em favor do mesmo 
paciente e com a mesma 
fundamentação. Distribuído a este 
relator, ficou determinado que se 
anexasse ao primeiro, eis que o 
segundo constituía-se em mera 
repetição. 

Nesta Instância Superior, o 
Representante do "Parquet" opinou 
no sentido de ser denegado o 
presente "Writ". 

 
Voto 
O principal fundamento da 

presente impetração é o excesso do 
prazo para a conclusão da instrução 
criminal e prolação da sentença, 
pondo por fim o processo a que 
responde o paciente. 

Se levarmos em conta a data em 

que a denúncia foi recebida 
(21/04/87), chegamos a conclusão 
que de fato já se passaram (08) oito 
anos sem que o processo chegasse 
ao seu final com a sentença 
condenatória ou absolutória. 

As informações de fls. 23, dão 
conta que a prisão preventiva do 
paciente e seu comparsa foi 
decretada em 27/05/87, pela prática 
do crime de roubo qualificado. Há, 
todavias, algumas contradições nas 
informações do Juízo impetrado, 
relativamente às datas do 
interrogatório do réu, ora paciente, 
que ocorreu em 04/07/97 (?) - 
presume-se que aqui houve engano 
quanto ao ano, já que estamos no 
ano de 1995 - e a data da 
apresentação da defesa prévia que é 
de 08/07/87, isto é, quase um mês 
antes do interrogatório. 

Aproximadamente um ano 
depois, (18/05/88), foi designada a 
audiência para inquirição das 
testemunhas de acusação, a qual 
não se realizou, por ser aquela data 
feriado municipal. 

Em 08/06/88, o juízo processante 
foi cientificado de que o paciente 
empreendeu fuga da cadeia onde se 
encontrava, ausentando-se do 
distrito da culpa.  

Daí o processo parou, 
presumindo-se em face da fuga do 
réu e da revelia do seu comparsa. 
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Alega a impetrante que a inércia 
da instrução processual não pode 
ser atribuída a fuga do paciente, 
porquanto o andamento do feito 
poderia ter ocorrido 
independentemente de sua presença 
nos atos judiciais, até porque já tinha 
sido interrogado e oferecido defesa 
prévia. 

Neste ponto a impetrante tem 
razão. O feito não poderia ter ficado 
parado por oito anos, só porque os 
réus estavam foragidos. O MM. Juiz 
deveria dar prosseguimento à 
instrução criminal e até sentenciado 
nos autos, pondo a termo o feito, 
afastando assim a alegada desídia. 

Mas, se por um lado o MM. Juízo 
monocrático errou com a inércia do 
processo, por outro o réu paciente, 
com sua fuga contribuiu para a 
delonga processual, dividindo a 
culpa com o Juízo sobre o excesso 
do prazo ocorrido entre a data em 
que empreendeu a fuga até a data 
da sua recaptura. 

Entendo que o MM. Juízo 
redimiu-se da sua parcela de culpa 
na delonga da instrução criminal, 
tanto assim que recapturado o réu 
foragido, apressou-se a designar a 
audiência de inquirição das 
testemunhas, por sinal já realizada, 
prosseguindo no sumário, 
objetivando o deslinde do feito com a 
sentença final. 

Houve-se bem o digno 
representante do "parquet", quando 
referindo-se a esse fato, assim se 
pronunciou: 

"Assim, apesar do longo 
período decorrido desde a 
primeira prisão do paciente, 
houve apenas pequeno excesso 
de prazo, já que por 
aproximadamente, 95% desse 
período encontrava-se o réu 
foragido. Ademais após a 
recaptura do mesmo, retornou-se 
logo a tramitação da instrução 
com a designação da audiência 
para inquirição das testemunhas 
para o dia 06/09/95, assim, esse 
relativo atraso não constitui-se 
constrangimento ilegal, já que tão 
logo possível foi retomada a 
tramitação processual". 
A propósito, vale trazer à colação, 

a posição do festejado jurista Júlio 
Fabrbrini Mirabete, estampada em 
sua obra "Processo Penal" - 2ª 
edição, Ed. Atlas, pág. 642: 

"Tratando-se de Réu solto, a 
superação dos prazos para 
instrução criminal não acarreta 
constrangimento ilegal, não 
havendo remédio jurídico para 
que se apresse a produção da 
prova ou o encerramento do 
processo com a prolatação da 
sentença. Eventual desída do 
magistrado somente pode se 
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objeto de sanção administrativa, 
não processual. A delonga, nessa 
hipótese, não constitui 
constrangimento ilegal à 
liberdade de locomoção, não 

sendo cabível o deferimento do 
"habeas corpus" para apressar 
ou trancar a ação penal" 
Comungo desse entendimento 

para denegar a ordem impetrada. 
 

Belém, 05 de outubro de 1995. 
 

Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 
Des. Elzaman da Conceição Bitencourt - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.665 - EMBARGOS INFRINGENTES DA 
COMARCA DE ALENQUER- PA. 
 
Embargante: Câmara Municipal de Alenquer 
Embargado:  João Ferreira - Ex- Prefeito Municipal de Alenquer 
Relatora:  Dra. Marta Inês Antunes Lima (Juíza convocada) 
 
 

Direito Processual Civil- Não cabem Embargos 
Infringentes de acórdão que, em Mandado de 
Segurança decidiu, por maioria de votos, a 
apelação. Acolhimento de preliminar por maioria de 
votos. 
 

Vistos e relatados os autos dos 
Embargos Infringentes opostos por 
Câmara Municipal de Alenquer 
contra João Ferreira, 

ACORDAM os Desembargadores 
que integram as Câmaras Cíveis 
Reunidas, por maioria de votos, 
aplicando a Súmula 597 do STF, 
rejeitar os embargos. 

 
Relatório 
Trata-se de Embargos 

Infringentes opostos pela Câmara 
Municipal de Alenquer contra o 
acórdão nº 26.622 que, por maioria 
de votos, anulou a decisão exarada 
em MS impetrado, referente à 
cassação do Prefeito desse 
Município, acolhendo preliminar de 
que o quorum daquela sessão foi 
alcançado com a presença do 
Vereador José Azaury Valente, 

irmão do Vice-prefeito Gilvandro 
Ubiracy Valente que, com o 
afastamento do Prefeito, assumiria o 
cargo.  

Abraçam os embargos, 
outrossim, a consideração de que o 
acórdão embargado entendeu que a 
lei que serviu de base à cassação, 
vetada pelo chefe do Executivo 
Municipal, era ineficaz, mas tal 
argumento em nada prejudica a 
validade do julgamento, de vez que 
este se assentou também, no 
Decreto-Lei Federal nº 201, de 
27.02.67, considerado constitucional 
pelo Excelso Pretório no HC de nº 
69.850, Rio Grande do Sul, Rel. Min. 
Francisco Resek. DJU de 27.05.94, 
Idem, no HC de nº 70.671, Piaui, 
Rel. Min., Carlos Veloso, DJU de 
19.04.95. 

Estoria, o embargante, na 
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pretensão de modificar parcialmente 
a decisão embargada, no tocante o 
item III da Ementa do referido 
acórdão, que a melhor abordagem 
jurídica da questão trazida à 
apreciação desta Egrégia Corte de 
Justiça foi a tecida pelo digno 
revisor, Des. Ricardo Borges Filho, 
que vislumbrou na inteligência do 
vocábulo "negócio", constante no art. 
44 da lei Orgânica do Município de 
Alenquer, a conceituação seguinte: 

"Acho que, no caso, não 
existe realmente o negócio pelo 
negócio, o termo vernacular que 
se aplica ao caso, é "ad 
negotian". Aí seriam aqueles 
contratos realmente ou aqueles 
vínculos de caráter negociativo 
que o município teria com outras 
entidades privadas ou não. Aí 
sim, ele não poderia participar, 
mas no caso aqui da constituição 
da Comissão seria um ato jurídico 
que não se confunde com 
negócio". 
Tal entendimento, segundo o 

embargante, foi referendado pelo 
também insigne Des. Stélio Bruno 
dos Santos Menezes, Presidente da 
1ª Câmara Cível Isolada. 

"Des. Presidente - Assim 
como V. Exa., eu também 
entendo que essa expressão 
"negócio" seria com relação a 
participar de uma licitação ou de 

um contrato qualquer, não 
alcançando esse objetivo de 
participar de uma comissão. Seria 
o caso dele se dar por eticamente 
(impedido) para não participar. É 
a teoria que estudamos, que nem 
sempre o que é amoral é ilegal. 
Essa expressão, no entanto, não 
envolve uma nulidade por ele ter 
participado dessa comissão 
processante" 
A partir dessas premissas, a 

embargante passou a considerar 
que o suposto impedimento do 
Vereador José Azaury Valente - se 
existe - é de natureza ética, apenas, 
porquanto o julgamento da primeira 
preliminar, acerca da possibilidade 
de o Vereador José Azaury Valente 
integrar a Comissão, foi rejeitada. 

Aduz a embargante que inexiste 
lei proibindo o referido Vereador de 
presidir a Câmara e de votar, se 
necessário para completar o 
"quorum", o único impedimento 
expresso no item I, “ab initio”, do art. 
5º do Dec- Lei nº 201, de 27.02.67, 
era para votar se fosse ele o 
denunciante, hipótese estranha aos 
autos de vez que a denúncia, “in 
casu”, foi apresentada pelo eleitor 
Domingos Primo dos Santos, 
quando era Presidente da Câmara o 
Vereador José de Jesus Lima 
Monteiro. 

Com referência à nulidade da 
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cassação, porque assente na Lei 
Complementar nº 01, de 17.01.94, 
que se destinava a tratar da 
cassação de Prefeito por infrações 
político-administrativas, mas foi 
vetada pelo Chefe do Poder 
Executivo, na pessoa do Prefeito ora 
embargado, o patrono do 
embargante informa que à época do 
processar e do julgamento de 
cassação em epígrafe, a doutrina se 
debatia no tocante à 
constitucionalidade dos arts. 4º e 5º 
do Dec- Lei nº 201/67, que tratam 
das infrações político-administrativas 
dos Prefeitos, ditando o rito dos 
processos de cassação destes, pela 
Câmara Municipal, até que o STF, 
afastou tais questionamentos, no 
Habeas Corpus de nº 69.850-6- Rio 
Grande do Sul, Rel. Min. Francisco 
Resek. 

À inicial juntou documentos. 
O embargado, por seu patrono, 

argui o não cabimento do recurso, 
trazendo à colação inúmeros 
julgados, lembrando inclusive que o 
Regimento Interno deste Tribunal o 
inadmite expressamente, no art. 220, 
I, alínea "a". 

No mérito, o embargado aduz 
que o embargante deixou de trazer à 
colação os votos divergentes,como 
deviam e que os embargos opostos 
buscam alcançar efeito modificativo 
do julgado, portanto, devem seu 

considerados improcedentes. 
 
Voto 
Acresco ao relatório a preliminar 

levantada na Tribuna, na defesa oral 
ofertada pelo ingente patrono da 
embargante de impossibilidade 
jurídica de se apreciar a preliminar 
argüida pela embargada, pela 
preclusão da matéria, sob o 
argumento de que se o relator não 
juntou “in limine” os embargos 
implicitamente os admitiu. 

Entretanto, envolvendo a matéria 
condições da ação, a preclusão não 
se opera, podendo-se, pois, apreciar 
a preliminar provocada pelo 
embargado e até mesmo de ofício, 
se não houvesse tal provocação. 
Ademais é preciso relevar a 
distinção existente entre 
admissibilidade do recurso e o 
conhecimento pela Corte de Justiça, 
na qual foi interposto. Por tais 
razões, voto pela rejeição da 
preliminar(acolhida por unanimidade 
de votos). 

Antes de adentrar as razões do 
recurso, mister que se examinem os 
pressupostos de sua admissibilidade 
no direito processual civil pátrio. 

A Súmula 597 do STF prescreve:  
"Não cabem embargos 

infringentes de acórdão que, em 
Mandado de Segurança, decidiu, 
por maioria de votos, a 
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apelação". 
O assunto contudo constitui 

vexata quaestio, ainda não 
pacificada. Depois da revogação 
pela Lei nº 1.533/51 das disposições 
sobre MS contidas no CPC de 1.939, 
surgiram três correntes de 
pensamento. A 1ª de Pontes de 
Miranda, secundado por Sebastião 
de Souza e Alcides Mendonça Lima, 
hoje com endosso de Celso Agrícola 
Barbi e outros, defendendo a 
admissibilidade dos Embargos 
Infringentes, em MS, quer nos 
julgados de 2ª instância, quer nos 
originariamente. A 2ª, de Othon 
Sidou, defendendo a sobrevivência 
dos Embargos Infringentes apenas 
nos julgados originariamente pelos 
Tribunais e a 3ª. de Alfredo Buzaid, 
Frederico Marques, Seabra 
Fagundes e outros, inadmitindo os 
Embargos Infringentes em MS. 

O fundamento dessa 
inadmissiblidade é que o remédio 
heróico é regido por lei especial e a 
ele não se aplicam as disposições 
do CPC, no que tange à parte 
recursal. E que a Lei nº 6.014, de 
1.973, atendendo as disposições do 
art. 1.217, do CPC, tão-somente 
substituiu o recurso de Agravo de 
Petição pelo de Apelação. Não 
introduziu no MS nenhum outro 
recurso, nem mesmo de Embargos 
Infringentes. É que tal inclusão só 

poderia provir de disposição 
expressa, nesse sentido. Improcede, 
outrossim, o argumento de que tais 
embargos estão implícitos na 
apelação, simplesmente porque a 
apelação não gera necessariamente 
embargos, ainda  que  decidida por 
maioria,  conforme  entendimento do 
Desembargador Rubem Córdova, 
referente aos Embargos infringentes 
nº 94, de Araranguá). 

Esse mesmo magistrado em seu 
voto, cita trechos do acórdão do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
- Revistas dos Tribunais nº 524/217 
com o seguinte teor: " Por outro lado, 
o Código de Processo Civil de l973 
suprimiu os Embargos Infringentes 
em MS originário da Segunda 
Instância: admití-los nas apelações 
criaria uma desaconselhável 
dualidade de tratamento". Tal 
posicionamento se coadune com a 
Súmula 597, já referida. 

É certo que no Simpósio de 
Processo Civil realizado em 
Curitiba/outubro de 1975, por 
maioria de votos, prevaleceu a 
recomendação da admissibilidade 
dos Embargos Infringentes, nessa 
hipótese, mas o Supremo Tribunal 
Fedetal de Justiça ignorou essa 
recomendação. Tanto que as 
decisões que se seguiram ao 
Simpósio mantém a mesma 
orientação. RE nº 70.8000, Rel. Min. 
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Trompson Flores (Tribunal Pleno) 
RTJ 59/81; RE nº 83.246 SP, Rel. 
Min. Leitão de Abreu (Tribunal 
Pleno) RTJ 80.185 e outros. 

A partir do Simpósio, o TJ do Rio 
Grande do Sul, atual vanguarda do 
pensamento jurídico nacional, em 
uma de suas turmas, passou a 
seguir a recomendação. 

Entretanto nem sempre é 
possível conciliar as singularidades 
dos Embargos Infringentes com as 
do MS. É necessário que se leve em 
conta que tais embargos, seguindo 
princípio geral dos recursos, têm 
efeito suspensivo, que se coadunam 
com a exeqüibilidade imediata da 
sentença proferida no “writ”. como o 
caso presente em que o acórdão 
anulou a sentença. O próprio Celso 
Agrícola Barbi, IN "Mandado De 
Segurança”, RJ, 1993, 6A. ED. 
adverte:  

"Quanto ao terceiro 
argumento, é preciso distinguir 
quatro hipóteses, para melhor 
análise: a) a sentença concedeu 
o Mandado, mas foi reformada 
em Apelação; b) a sentença 
concedeu o Mandado e foi 
confirmada a Apelação; c) a 
sentença negou o Mandado e foi 
confirmada em Apelação; d) a 
sentença negou o Mandado, mas 
este foi concedido na Apelação. 

Na hipótese a, os embargos 

não vão afetar a execução já feita 
ou em curso, porque eles 
suspendem os efeitos da 
apelação e não os da sentença 
apelada. Esta tinha 
executoriedade própria, que não 
se alterou pela interposição e 
julgamento da Apelação e nem 
pela oposição dos embargos. 
Nesse sentido é pacífica a 
doutrina nacional, com relação 
aos efeitos dos embargos, e tem 
ela perfeita aplicação ao 
Mandado de Segurança. 

Na hipótese b, os embargos 
não vão afetar a execução da 
sentença pelos mesmos 
princípios expostos no tópico 
acima. 

Na hipótese c, como não 
houve concessão do mandado 
em nenhuma oportunidade, não 
há decisão concessiva a ser 
executada. 

A hipótese d, é a que oferece 
maior complexidade, de acordo 
com o ponto de vista daqueles 
ministros que não são admitidos 
os embargos, ao acórdão da 
apelação que concedeu ex novo 
o mandado, seria imediatamente 
exeqüível. Diz o Min. Décio 
Miranda que, se se admitirem os 
embargos, eles suspenderiam a 
executoriedade imediata, que é 
da natureza do Mandado de 
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Segurança." 
E recomenda, como saída, aliás 

foi recomendação do prefalado 
Simpósio, que, nesses casos, se 
admita o recurso, mas não se 
reconheça o efeito suspensivo aos 
Embargos Infringentes.  

Filio-me, assim, a corrente de 
Frederico Marques e outros, 
abraçada pela Súmula 597 do STF e 
ainda que repudie o efeito vinculante 
do julgado, para evitar a 
perplexidade das partes e por 
questões de interesse prático, como 

outros julgadores já fizeram, mesmo 
que discordando da questionada 
Súmula, em julgados cuja citação se 
me afigura desnecessária, para que 
não se alongue o rito excepcional do 
“writ”, fora das hipóteses previstas 
na Lei nº 1.533/51, e sobretudo 
considerando a singularidade da 
hipótese em julgamento e ao 
Regimento Interno deste Tribunal, 
voto pelo não conhecimento dos 
Embargos Infringentes. Em votação. 
(Preliminar acolhida por maioria de 
votos). 

 
Belém, 17 de outubro de 1.995 

 
Des. Romão Amoedo Netto - Presidente 

Dra. Marta Inês Antunes Lima (Juíza convocada) - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 27.671 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelante: Horácio Pina Portal 
Apelado: Estado do Pará - Delegado Diretor da Academia de Polícia Civil 

do Estado do Pará - Acadepol 
Relator: Desembargador Humberto de Castro 
 

Apelação cível em Mandado de Segurança - 
Concurso  Público - Candidato considerado 
desistente por inobservância das normas 
regulamentadoras, constantes do edital - Ausência 
de direito líquido e certo a ser protegido pela via 
mandamental. 
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 
 

Vistos, relatados e discutidos 
estes Autos de Apelação Cível da 
Comarca da Capital, em que é 
Apelante Horácio Pina Portal e 
Apelado o Estado do Pará - 
Delegado Diretor da Academia de 
Polícia Civil do Estado do Pará - 
Acadepol. 

 
Relatório 
Horácio Pina Portal, qualificado à 

inicial, através de advogado 
habilitado nos Autos, impetrou, no 
Juízo “a quo”, Mandado de 
Segurança contra ato do Diretor da 
Academia de Polícia Civil do Estado 
do Pará - Acadepol, com 
fundamento no artigo 5º, LXIX, da 
Constituição Federal e artigo 1º, da 
Lei nº 1.533/51. 

Diz o Impetrante, ora Apelante, 
que submetendo-se ao Concurso 
Público C-47/SSP-PA, foi aprovado 
para o cargo de motorista policial. 
Após aprovação no Exame 
Psicotécnico, ficou aguardando sua 
convocação para inscrição na 
ACADEPOL. Afirma que, não tendo 
condições financeiras para adquirir 
os exemplares do Diário Oficial, 
procurava informações na própria 
ACADEPOL. Entretanto, no dia 
20.03.93, foi informado que o Diário 
Oficial do Estado de 05.01.93, 
publicara ato da Direção da 
Academia, através do Edital de nº 
001/93, considerando o Postulante, 
dentre outros, como desistente. 
Convencido de que seu direito 
líquido e certo de defender-se, antes 
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de ter sido considerado desistente 
fora violado, impetrou o 
“Mandamus”, requerendo Medida 
Liminar, determinando sua matrícula 
no curso da ACADEPOL. 

Às fls. 09 dos Autos, a MMª Juíza 
“a quo” deferiu a Medida Liminar 
requerida. 

Solicitadas as informações, a 
Diretora da ACADEMIA DE POLÍCIA 
CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - 
ACADEPOL, declara que, tendo sido 
aprovado no Concurso Público C-47, 
foi convocado a efetuar sua inscrição 
no curso promovido pela 
ACADEPOL, através de Edital 
publicado no Diário Oficial do 
Estado, que estabeleceu prazo para 
a apresentação dos candidatos 
aprovados; como o Impetrante-
Apelante não se apresentou, foi 
considerado desistente, na forma 
estabelecida pelo Edital do 
Concurso. Que inexistindo direito 
líquido e certo a proteger, deve ser 
rejeitado o presente “Mandamus”. 
Juntou documentos (fls. 22/26). 

O representante do Ministério 
Público, em Parecer de fls. 29/33, 
opina pela denegação da 
Segurança. 

Em Sentença de fls. 43/44 dos 
Autos, a MMª Magistrada denega a 
Segurança, declarando inexistir 
direito líquido e certo do Impetrante. 

Inconformado, o Impetrante apela 

da r. Decisão que lhe foi adversa, 
ratificando o exposto anteriormente, 
requerendo a reforma da r. Sentença 
(fls. 45/47). 

Após o recebimento da Apelação 
em seus efeitos legais, foi certificado 
pelo Sr. Escrivão do feito, que 
decorreu o prazo legal, sem que a 
Apelada - ACADEPOL - se 
manifestasse nos Autos (fls. 55). 

Contados e preparados, foram os 
presentes Autos conclusos ao Juízo 
de origem, que determinou sua 
remessa a esta Egrégia Côrte de 
Justiça. 

Nesta Superior Instância, o 
representante do Órgão Ministerial 
opina pelo conhecimento e 
improvimento do Recurso, para que 
se mantenha a r. Decisão de 
Primeiro Grau. 

 
Voto 
O Apelante, tendo se submetido 

ao Concurso Público C-47, onde 
concorreu a uma vaga para 
motorista policial, obteve aprovação 
nas fases iniciais, inclusive teste 
psicotécnico e ao ser convocado 
pela ACADEPOL, a fim de efetuar 
sua matrícula no curso que o 
habilitaria definitivamente na 
profissão, não atendeu à 
convocação. 

No caso, a participação e 
aprovação no Curso de Formação a 
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que estão sujeitos os candidatos 
aprovados nas primeiras fases do 
Concurso, implica em condição sine 
qua non para a nomeação dos 
mesmos aos cargos pleiteados. 
Desse modo, torna-se necessário 
serem observadas todas as normas 
disciplinadoras do referido Concurso, 
tal como estão estipuladas em seu 
Edital de Abertura, havendo pois, a 
obrigatoriedade de cursar a 
Academia de Polícia e necessidade 
de aprovação na mesma, para a 
conseqüente nomeação ao cargo 
almejado. 

O argumento utilizado pelo 
Impetrante - falta de condições 
financeiras que o impedia de adquirir 
os exemplares do Diário Oficial a fim 
de acompanhar os Editais 
publicados pela ACADEPOL, não lhe 
dá o direito de considerar ilegal ou 
abusivo, o cumprimento de 
procedimento por parte da 
ACADEPOL, de atos estipulados no 
Edital nº 02/90, publicado no D.O.E. 
nº 26.858, datado de 03.12.90, tido e 
havido como norma 
regulamentadora do Concurso C-47. 

Ouvida a Autoridade dita coatora, 
a mesma esclarece que o Impetrante 
foi considerado desistente por não 
ter se apresentado no prazo legal 
(09 a 13 de novembro de 1992), 
conforme estipulado no Edital, de 
total conhecimento de todos os 

concursados. 
Segundo a lição do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, no que 
concerne à condição do candidato a 
concurso público: 

“...ainda mesmo a aprovação 
no concurso não gera direito 
absoluto à nomeação, pois 
continua o aprovado com simples 
expectativa de direito à 
investidura no cargo ou emprego 
disputado”. 
“In casu”, o candidato Impetrante, 

ora Apelante, tão pouco ultrapassou 
a última fase do Concurso Público, 
ou seja, o Curso de Formação 
ofertado pela ACADEPOL, por 
absoluta falta de observância das 
normas editalícias constantes do 
certame, não se podendo atribuir à 
organização do mesmo a total e 
exclusiva negligência por parte do 
Autor, ora Apelante. 

Entendo inexistir direito líquido e 
certo no pleito do Apelante, pois de 
maneira contrária se estaria 
formando uma posição de 
desigualdade para com os 
candidatos que, embora sem 
recursos financeiros, procuraram 
ficar atentos às normas 
disciplinadoras do concurso que 
prestaram. 

Por tais razões, não estando 
comprovado o direito líquido e certo 
do Impetrante, Conheço do Recurso, 
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mas Nego-lhe Provimento, para 
manter a r. Decisão prolatada pelo 
Juízo de Primeiro Grau nos Autos de 
Mandado de Segurança. 

ACÓRDAM os Desembargadores 
Membros da Segunda Câmara Cível 
Isolada do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará, em 
Turma, à unanimidade de votos, em 
Conhecer do Recurso, para 
entretanto lhe Negar Provimento, 
mantendo, assim, a r. Decisão de 
Primeiro Grau. 

 
Belém, 19 de outubro de 1995. 

 
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente 

Des. Humberto de Castro - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.692 - REEXAME DE SENTENÇA E 
APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
Sentenciante:  Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da Capital 
Sentenciado/apelante: Estado do Pará - ACADEPOL 
Sentenciado/apelado: Newton Almeida de Araújo 
 

Reexame de Sentença e apelação Cível - Mandado 
de Segurança contra ato da diretoria da Acadepol, 
que indeferiu a inscrição do impetrante para o 
curso de preparação e formação de policiais, sob o 
argumento de estar o mesmo respondendo a 
processo criminal. 
Preliminar de decadência do direito do Impetrante-
Apelado arguída pelo apelante, rejeitada à 
unanimidade. 
No mérito, estando o Impetrante, ora Apelado, 
amparado em dispositivo constitucional (art. 5º, 
LVII), mantém-se a r. Decisão em duplo grau de 
jurisdição. 
Recurso conhecido e improvido - Decisão unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos 

estes Autos de Reexame de 
Sentença e Apelação Cível da 
Comarca da Capital, em que é 
Sentenciante o Juízo de Direito da 
14ª Vara Cível da Capital, 
Sentenciado-Apelante o Estado do 
Pará - Acadepol e Sentenciado-
Apelado Newton Almeida de Araújo. 

 
Relatório 
Newton Almeida de Araújo, 

devidamente habilitado nos Autos, 
através de advogado, impetrou 

Mandado de Segurança contra ato 
da Diretoria da Academia de Polícia 
Civil, com fundamento na 
Constituição Federal e Lei Federal nº 
1.533/51. 

Alega que foi aprovado em 
Concurso Público, para o cargo de 
Investigador de Polícia Civil, do 
quadro efetivo da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, 
entretanto, teve sua matrícula 
indeferida através da Portaria nº 
008/C-57, por estar respondendo a 
processo-crime, acusado da prática 
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de lesões corporais de natureza 
leve. 

Argumenta em sua defesa que 
não foi sequer interrogado na Ação 
Penal contra si proposta, e que a 
autoridade coatora não tem 
atribuições para fazer triagem dos 
candidatos aptos a matrícula. 
Argumenta, ainda, que a 
Constituição Federal veda que 
alguém seja considerado culpado 
sem sentença penal condenatória, 
daí a propositura do presente 
“Mandamus”. 

Em Sentença de fls. 40/46, a 
MMª Juíza “a quo” concedeu a 
Segurança, determinando a 
participação do Impetrante no curso 
de preparação e formação 
promovido pela Acadepol, e “no caso 
de ter o mesmo encerrado, seja o 
Impetrante incluído no próximo curso 
que a Academia vier a realizar.” 

Em cumprimento ao disposto no 
parágrafo único do artigo 12, da Lei 
nº 1.533/51, foram os Autos 
encaminhados para o reexame 
necessário neste Egrégio Tribunal 
de Justiça. 

O Estado do Pará, inconformado 
com a Decisão que lhe foi imposta, 
interpôs Recurso de Apelação, 
arguíndo, em suas razões, 
preliminarmente, a Decadência do 
Direito à impetração do “Writ” e no 
mérito, a inabilitação do Apelado no 

cargo de Investigador de Polícia. 
Em suas contra-razões, o 

Apelado ratifica o expendido na 
inicial, requerendo seja mantida a r. 
Sentença “a quo”. 

Em fundamentado Parecer de 
fls., a Douta Procuradoria do Órgão 
Ministerial, opina no sentido de que 
o Recurso seja conhecido, porém 
improvido, a fim de ser mantida a r. 
Sentença apelada, em todos os seus 
efeitos. 

Preliminar de Decadência do 
Direito do Impetrante Arguída pelo 
Apelante: 

Argui o Estado do Pará, como 
preliminar, a decadência do direito   
à impetração do presente 
“Mandamus”, alegando que o 
candidato ora Impetrante, desde o 
momento de sua inscrição no 
Concurso Público, teve 
conhecimento da norma editalícia 
que exigia como pré-requisito para o 
Curso de Preparação e Formação de 
Policiais, a não existência de 
antecedentes criminais, conforme o 
ítem 4.7.6.1 do Edital do Concurso 
Público. 

Estabelece o artigo 18, da Lei nº 
1.533/51: 

“Art. 18. O direito de requerer 
Mandado de Segurança extinguir-
se-á decorridos cento e vinte dias 
contados da ciência, pelo 
interessado, do ato impugnado.” 
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A Jurisprudência predominante 
nos nossos Tribunais é no sentido 
de que: 

“O prazo somente começa a 
fluir quando o ato se torna apto a 
produzir efeito (RTFR 114/316, 
126/421), ou seja, a partir da data 
em que o ato se torne exequível, 
capaz de provocar lesão ao 
impetrante” (STJ - 1ª Turma, R. 
Esp. 19.655 - GO. Rel. Min. 
Demócrito Reinaldo). 
Ora, o candidato tomou 

conhecimento do indeferimento de 
seu pedido de inscrição ao Curso de 
Preparação e Formação de Policiais 
Civis em 10.12.93, conforme se 
verifica do Diário Oficial do estado 
anexado aos Autos, às fls. 13, e 
impetrou o Mandado de Segurança 
em 06.01.94, portanto, dentro do 
prazo estipulado na Lei nº 1.533/51. 
O argumento de que o Edital do 
Concurso continha como exigência a 
declaração de bons antecedentes, 
em nada favorece os argumentos 
defendidos pela autoridade coatora, 
haja vista que, as normas contidas 
no referido Edital, consideradas 
como leis que regem o Concurso, 
não pode ensejar pedido de 
proteção jurisdicional porquanto não 
ferir direito pessoal de ninguém. 

Diante do exposto, Rejeito a 
Preliminar arguída. 

 

Mérito 
Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Newton 
Almeida de Araújo, contra ato da 
Diretoria da Academia de Policia 
Civil, que indeferiu sua inscrição no 
Curso de Formação de Policiais 
Civis na Academia de Polícia Civil - 
ACADEPOL, mesmo tendo sido 
aprovado em Concurso Público, sob 
o argumento de estar respondendo a 
processo criminal, como incurso no 
artigo 129, do Código Penal 
Brasileiro, ou seja, lesões corporais 
de natureza leve. 

A Constituição Federal, em seu 
artigo 5º, inciso LVII, assim dispõe: 

“Ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória.” 
O Impetrante anexou aos Autos 

Certidão extraída do Livro de 
Registros do Cartório das Execuções 
Penais, no qual consta que o mesmo 
não possui antecedentes criminais, o 
que o protege de vir a sofrer 
violações em seus direitos 
amparados constitucionalmente. 

Considerando o princípio da 
inocência presumida, reproduzida na 
Constituição Federal, razão assiste 
ao Impetrante quando pretende ver 
assegurado seu direito líquido e 
certo ao curso a Academia de 
Polícia Civil - ACADEPOL. 

Este Egrégio Tribunal de Justiça, 
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em caso semelhante, assim se 
pronunciou: 

“EMENTA: 
Inconstitucionalidade de norma 
editalícia que dispõe sobre 
concurso público para policial, 
segundo o qual é exigido do 
candidato que não responda a 
processo criminal, quando a 
Constituição vigente, em seu 
artigo 5º, LVII, considera 
presumidamente inocente aquele 
que ainda não foi condenado por 
sentença passado em julgado. 
Problema abordado em Mandado 
de Segurança impetrado por 
candidato que se julga 
prejudicado com tal exigência. 
Incidente de inconstitucionalidade 
que ex-vi legis é submetido à 

apreciação e julgamento do 
Tribunal Pleno. Decisão unânime” 
(Des. Christo Alves - Ac. nº 
21.774 - Colendas Câmaras 
Cíveis Reunidas). 
Diante do exposto, Conheço do 

Recurso e Nego-lhe Provimento, 
mantendo, em duplo grau de 
jurisdição, a Decisão apelada, em 
todos os seus termos. 

 
ACÓRDAM os Desembargadores 

Membros da Segunda Câmara Cível 
Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, em 
Turma, à unanimidade de votos, em 
Conhecer do Recurso e lhe Negar 
Provimento, confirmando, em Duplo 
Grau de Jurisdição, a r. Decisão de 
Primeira Instância. 

 
Belém, 19 de outubro de 1995. 

 
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente 

Des. Humberto de Castro - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 27.713 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelante:  Manoel Cordeiro dos Santos 
Apelado:  Empresa de Transporte Rápido Dom Manoel 
Relatora:  Desembargadora Climeniè Bernadette de Araújo Pontes 
 

Indenização por danos pessoais causado por 
veículo - Culpa stricto sensu - Inversão do ônus da 
prova - Tratando-se de responsabilidade puramente 
objetiva de presunção de culpa, opera-se a 
inversão do ônus probandi. Assim, se o réu 
quedou-se inerte denota a admissão de sua 
culpabilidade.  

 
ACORDAM, os 

Desembargadores componentes da 
3ª Câmara Cível Isolada, à 
unanimidade de votos, conhecer do 
recurso, dando-lhe provimento para 
reformar a decisão recorrida, 
julgando-se procedente o pedido, a 
fim de que seja indenizado o 
recorrente. 

 
Relatório 
Manoel Cordeiro dos Santos, com 

fulcro no art. 275, II, "h" do Código 
de Processo Civil combinado com o 
art. 1.521, III do Código Civil 
Brasileiro, propôs Ação Ordinária de 
Indenização por danos pessoais 
causado por veículo, pelo rito 
sumário, contra a Empresa de 
Transporte Rápido D. Manoel. 

Diz o Autor que no dia 11/05/88 

ao tentar subir no ônibus 
pertencente a requerida, o motorista 
condutor inadvertidamente acelerou 
o veículo fazendo com que perdesse 
o equilíbrio e fosse lançado para 
debaixo do coletivo, batendo com a 
cabeça no asfalto, sofrendo fratura 
do braço esquerdo, com perda de 
tecido, sendo socorrido por 
populares e levado para o Pronto 
Socorro Municipal.  

Em consequência do acidente foi 
aposentado por invalidez, recebendo 
mensalmente irrisório provento do 
INSS, que fica muito aquém do que 
ganhava quando estava em 
condições de exercer sua profissão. 

Designada audiência, a empresa-
requerida apresentou contestação 
alegando, preliminarmente, 
litispendência, haja vista existir ação 
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idêntica ajuizada na 12ª Vara Cível. 
Aduz ainda, que o autor é caracedor 
do direito de ação por ilegitimidade 
de parte e que os documentos 
carreados aos autos não preenchem 
as formalidades essenciais contidas 
no art. 365 do Código de Processo 
Civil. No mérito, diz que o autor 
alegou, mas não provou a culpa do 
motorista. 

A Juíza “a quo”, entendendo que 
não ficou comprovada a participação 
do motorista para o resultado lesivo, 
sendo, portanto, a culpa única e 
exclusiva da vítima, julgou 
improcedente o pedido. 

Inconformado o Autor interpôs 
recurso de Apelação, alinhando em 
suas razões os mesmos argumentos 
expendidos na exordial, pugnando 
pela reforma “in totum” da 
respeitável sentença.  

A apelada não apresentou suas 
contra-razões. 

 
Voto 
Impugna o recorrente a decisão 

que lhe foi hostil aduzindo que o 
requisito culpa restou comprovado, e 
que a decisão desconsiderou fatos 
próprios que configuram a culpa 
aquiliana. 

Em que pese o conhecimento 
jurídico da ilustre magistrada “a quo”, 
a decisão guerreada, distanciou-se 
dos princípios hodiernos norteadores 

da culpa. 
Diz o art. 159 do Código Civil 

Brasileiro: 
“Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito, ou 
causar prejuízo a outrem, fica 
obrigado a reparar o dano”. 
Fazendo-se a digressão desta 

norma, a primeira parte ação ou 
omissão voluntária, denota a 
presença de dolo, ao passo que a 
culpa propriamente dita, a culpa 
“stricto sensu” é representado pela 
negligência e imprudência, e hoje 
admitida ao lado do risco com 
fundamentos da responsabilidade 
civil. 

Segundo a lição de Antônio 
Lindbergn C. Montenegro - 
Ressarcimento de Danos:  

“A culpa que interessa ao 
direito privado há de ser aquela 
que importa em erro de conduta. 
O agente deve responder pelo 
resultado danoso porque foi 
incapaz de modelar o seu 
comportamento na dimensão 
jurídica e social a que estava 
obrigado o cidadão”. 
A decisão assegura que o Autor 

recorrente, foi imprudente e não 
provou a culpa do motorista 
causador do acidente. 

Nesse particular até concordo 
que o azáfama do dia a dia em que 
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vivem os concidadãos, permita que o 
arrojo possa contribuir para certos 
infortúnios. Mas, no caso em exame 
não se pode atribuir ao apelante a 
culpa pelo sinistro, até porque 
abstraindo-se os fatos antecedentes 
restam à consideração que ensejou 
o evento danoso - a paralisação do 
veículo; o momento em que subia o 
autor e a partida daquele. O autor 
não tentou pegar o ônibus em 
movimento, o veículo estava parado 
(fato comprovado) percebendo-se 
claramente a falta de atenção de seu 
condutor, o que importa em 
negligência, aqui reside a culpa do 
condutor do veículo. 

Ademais, leve-se em 
consideração “in casu” que a prova 
da inculpabilidade incumbe ao Réu, 
uma vez que em se tratando de 
responsabilidade puramente objetiva 
de presunção de culpa, opera-se a 
inversão do ônus probandi e neste 
particular o Réu quedou-se inerte, 

sugerindo em minúsculo arrazoado 
(fls. 44) que a indenização se 
concentre nos limites da proposta 
inicial, isto é Cr$ 30.000 (Trinta mil 
cruzeiros), o que denota admissão 
de culpabilidade. Não contra arrazou 
o recurso. 

Assim ao meu sentir, além do 
dano e nexo de causalidade, está 
provado a culpa do condutor do 
veículo, que a decisão impugnada 
rechaçou. 

Ante o exposto conheço o 
recurso e lhe dou provimento para 
reformar a sentença, julgando-a 
procedente, para o fim de ser 
indenizado o recorrente, com base 
nas deformidades apresentadas 
constantes do laudo pericial de fls. 6, 
retroativa ao evento lesivo, 
arbitrados os honorários 
advocatícios em 15% sobre o valor 
apurado em liquidação de sentença 
por arbitramento. 

 
Belém, 29 de setembro de 1995. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Climeniè Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 27.715 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelante:  Indústria e Comércio Exportação Xingu Ltda. 
Apelado: Indústria e Comércio e Representação Sholom Ltda. 
Relatora:  Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 

Preliminar de cerceamento de defesa em razão do 
julgamento antecipado da lide - Matéria de direito - 
Preliminar rejeitada à unanimidade - Mandato - 
Constituição de sociedade entre mandante e 
procurador não revoga procuração anterior - Idade 
avançada não significa senilidade - Preço baixo não 
configura por si só dolo. Inexistência de má-fé - 
Apelação conhecida e improvida à unanimidade. 

 
Vistos, etc... 
 
Relatório 
Indústria e Comércio Exportação 

e Navegação do Xingu Ltda. 
promove Ação de Anulação de Ato 
Jurídico contra Indústria e 
Representação Shalom Ltda.. A 
requerente alega que a empresa 
nasceu do contrato entabulado entre 
os  irmãos  Sebastião Lúcio de 
Oliveira e Umbelino José de Oliveira 
Filho, contrato este celebrado em 
25.04.77 na forma de sociedade por 
cotas de responsabilidade limitada, 
havendo paridade entre os sócios; 
que pela Cláusula 8ª do Documento  
Constitutivo  da Sociedade foi 
vedada a utilização  da sociedade 
para endossos, avais e operações 

similares; por imposição das 
circunstâncias já que Umbelino José 
de Oliveira Filho reside em Belém, 
este outorgou a Sebastião Lúcio de 
Oliveira em 03.02.76 procuração 
para que representasse seus 
interesses em Altamira; o mandato 
conferido configurava-se como de 
gestão; que tal procuração foi 
revogada ao ser firmado o Contrato 
de Constituição da sociedade para 
os atos concernentes à pessoa 
jurídica (sociedade); em 25.09.84 o 
sócio Sebastião Lúcio de Oliveira, 
em seu nome e em nome do sócio 
Umbelino José de Oliveira, por força 
da procuração, que, como visto, 
estava já revogada, constitui 
procurador da empresa George 
Telles da Cruz concedendo-lhe 
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amplos e ilimitados poderes, 
inclusive para firmar Contratos de 
Venda e Compra de bens constantes 
do capital social; que não estando 
regular o ato, nenhum efeito lhe 
pode ser auferido; que na referida 
procuração só existe uma assinatura 
a do sócio Sebastião Lúcio de 
Oliveira; que a outra é falsa, imitação 
grosseira da autêntica; que em 
04.11.83 através de alteração 
contratual, passou a integrar o 
capital social uma área de 4.772.000 
hectares, matriculada no Cartório do 
1º Ofício sob nº 36411, fls. 39 do 
Livro 2-V; em 10.04.89 a requerente 
ao requerer certidão atualizada da 
referida área foi surpreendida ao 
saber que da área total fora vendida 
a referida porção de 772.000 
hectares e que a venda operou-se 
através da procuração outorgada a 
George Telles da Cruz, procuração 
viciada; que o procurador não tinha 
poderes para firmar contratos; que 
George Telles da Cruz conta hoje 
mais de 80 anos de idade, com seu 
poder de discernimento 
comprometido sobremaneira há 
anos, acometido de demência senil; 
que também se vislumbra o dolo na 
requerida desde a falta de endereço 
da mesma e que, a residência da 
sócia-proprietária é em Taguatinga-
DF; além disso, o valor lançado na 
escritura é de NCZ$-10.000,00 para 

uma área de 772.000 hectares ou 
seja NCZ$-0,01 (um centavo de 
cruzado novo) por hectare, enquanto 
o laudo do Mirad lançou o valor de 
NCZ$-25,00 (vinte e cinco cruzados 
novos) por hectare; requer a citação. 
Juntou documentos. 

Na Precatória, foi certificada a 
impossibilidade de citação da 
representante legal da requerida 
Genésia Batista de Sousa que se 
encontrava viajando pelo Estado do 
Pará. Foi requerida expedição de 
edital. A tabeliã do Registro de 
Imóveis foi notificada. 

Procedeu-se a citação por edital 
e foi certificado que não houve 
contestação. 

Às fls. manifestou-se o Curador 
de Ausentes, pedindo a realização 
de Exame Pericial. 

Às fls. 72, a Autora pediu a 
manifestação do Ministério Público e 
requisitada a Procuração para que 
se processasse ao Exame Pericial. 

O representante do Ministério 
Público afirma que se manifestará 
após as providências. 

Às fls. 90 (em 15.03.91) vemos a 
peça contestatória, na qual alega 
sua surpresa na existência da ação, 
de vez que tem endereço certo; que 
usando da prerrogativa do art. 245 
do CPC comparece para requerer a 
nulidade do feito a partir da citação 
editalícia; mesmo assim oferece sua 
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resposta, chamando atenção para o 
fato de que, sabendo da deficiência 
do Dr. George Teles, o sócio 
Sebastião Oliveira outorgou-lhe 
procuração no final de 984 e a 
escritura foi lavrada três anos após; 
que a compra da terra se deu em 
05.04.89 e no dia 07.04.89 a autora 
requereu certidão para ajuizar o 
presente feito; que a procuração 
outorgada ao Dr. George foi com o 
fim específico de vender bens 
imóveis, que à época da procuração 
do Dr. George era pessoa lúcida; 
que o sócio Sebastião tinha poderes 
para outorgar procuração (cláusula 
8ª do Contrato Social). Juntou 
documentos. 

À fls. 124 o Dr. Juiz decretou a 
nulidade da citação por edital, 
recebeu a contestação e declarou 
sem efeito o manifesto do Ministério 
Público e do Curador de Ausentes. 

Às fls. 127 a A. argúe 
preliminarmente o defeito da 
representação da ré, pois D. 
Genésia Batista de Sousa não 
comprovou ter poderes para 
representar a firma ré. Requer a 
anulação do processo. 

Às fls. 132 a ré repele a 
preliminar, juntando documentos. 

A ré, tendo em vista o 
desinteresse da autora pela 
realização da perícia, pede a 
extinção do processo. 

A autora se manifestou fora do 
prazo, sendo sua petição 
desentranhada. 

O Dr. Juiz sentenciou, declarando 
que não havendo necessidade de 
prova em audiência julgaria 
antecipadamente a lide; afirma que a 
procuração que Sebastião passou a 
George Teles está perfeitamente 
legal dados os termos da Cláusula 
8ª do Contrato Social; da alegação 
que seria falsa uma das assinaturas 
do sócio Sebastião constante do 
instrumento à margem superior da fl. 
46 V do Livro 58 não pode prosperar 
eis que se trata de Procuração 
Pública; quanto à senilidade do 
outorgado George Teles não restou 
comprovada, pois no ano seguinte 
ao do negócio candidatou-se ao 
cargo de Vereador; a alegação de 
que a venda foi firmada por preço 
irreal não deve ser considerada; 
assim não restou comprovada a má-
fé atribuída à requerida. Julgou 
improcedente. 

Indústria e Comércio Exportação 
Xingu Ltda., inconformada, apelou 
insistindo nos argumentos da inicial 
e aduzindo que o julgamento 
antecipado da lide cerceou direito da 
autora. Juntou documentos. 

Feito o preparo às fls. 181 a 
requerida ora apelada Indústria e 
Comércio e Representação Shalom 
Ltda. contraminutou a Apelação, 
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repisando seus argumentos. 
 
Voto 
Preliminar 
Julgamento antecipado da lide. O 

art. 330 do CPC estabelece: 
"Art. 330 - O Juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo 
sentença: 

I - quando a questão de mérito 
for unicamente de direito, ou, 
sendo de direito e de fato, não 
houver necessidade de produzir 
provas em audiência" 
Este foi o fundamento do Dr. Juiz 

sentenciante ao escolher o 
Julgamento antecipado, desde que 
entendeu que não havia 
necessidade de provas em 
audiência. 

Além de que, ao colocar o 
processo em provas (fls. 141), a 
autora apresentou sua manifestação 
fora do prazo legal "não sendo por 
isso recebida" (fls. 147). Novamente 
o r. Juiz mandou intimar a parte 
requerida, para dizer das provas, o 
que foi feito às fls. 147, sem 
manifestação da ré. 

Agiu acertadamente o Dr. Juiz eis 
que, no processo, a questão de 
mérito é unicamente de direito: 
consiste em se verificar se o 
outorgante Sebastião Lúcio de 
Oliveira tinha poderes para passar 
ao advogado George Teles da Cruz. 

Para isso também não há 
necessidade de prova pericial, 
produzida em audiência 
(esclarecimento do perito), ou seja, 
prova que se completa em 
audiência. 

"Se entre as partes não 
houver divergência quanto aos 
fatos, estes são havidos como 
certos, independendo, portanto, 
de qualquer outra prova senão a 
já constante dos autos. A 
inexistência de divergência pode 
ser expressa, quando o réu, na 
contestação, os admitir 
verdadeiros e apenas suscitar 
questão no concernente às suas 
consequências jurídicas. A 
inexistência de divergência pode 
mesmo ser implícita, quando o 
réu omite, na contestação, 
qualquer impugnação aos fatos 
alegados pelo autor resumindo-
se a contrariar-lhes as 
consequências jurídicas por este 
aos mesmos atribuídos. Nesses 
casos, a questão de mérito é 
unicamente de direito. Certos os 
fatos, trata-se de aplicar o direito. 
Isso não significa que o Juiz 
deixe de considerar os fatos, pois 
que terá de analisá-los na 
fundamentação da sentença. "Da 
mihi factum, dabo tibi jus". É do 
fato que decorre o direito 
(Princípios linhas de Direito 
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Processual Civil - Moacyr Amaral 
Santos - 2º vol. - p. 263 - Ed. 
Sarava - 8ª edição). 
A nossa Jurisprudência já firmou 

que: 
"O Julgamento antecipado da 

lide só não pode ocorrer, se o 
Juiz houver saneado o processo 
e deferido as provas a serem 
produzidas, cumprindo-lhe, no 
caso, proceder à realização da 
audiência de instrução e 
julgamento". (RT 629/193 - 
604/116) 
Citada in "Curso Completo de 

Processo Civil" de Paulo Lúcio 
Nogueira, p. 172. 

Pelos motivos expostos, rejeito. 
ACORDAM os Desembargadores 

membros da Turma Julgadora da 1ª 
Câmara Cível Isolada, à 
unanimidade de votos, em rejeitar a 
preliminar invocada. 

 
Mérito 
O primeiro argumento em prol da 

tese da autora - anulação do ato 
jurídico: venda à requerida de uma 
imensa área de terras - é que o 
sócio Sebastião não detinha poderes 
para representar o outro sócio 
Umbelino, pois a procuração teria 
sido revogada ao ser firmado o 
Contrato de Constituição da 
Sociedade, de vez que dito Contrato 
dispôs contrariamente aos poderes 

anteriormente concedidos, 
silenciando quanto à representação 
de um pelo outro. 

Entretanto a procuração de 
Umbelino a Sebastião - Procuração 
Pública lavrada perante o Tabelião 
João Moreira da Silva em 03.02.76, 
às fls. 149 do Livro 45, Comarca de 
Altamira conferia poderes ao 
procurador "amplos e gerais e 
ilimitados poderes de administração 
para tratar de seus negócios e 
interesses, podendo comprar e 
vender, hipotecar, permutar, dar em 
anticrese e pagamento ou qualquer 
forma alienar ou gravar bens 
imóveis, móveis e semoventes do 
outorgante, pagar e receber dando 
recibo e quitação, contrair 
empréstimos e obrigações, 
confessar dívidas, etc, etc".  

Como se vê era Sebastião o que 
os antigos Juristas chamavam 
"Procurador omnium bonorum cum 
libera" aquele cuja procuração lhe 
confiava a livre administração dos 
negócios do mandante, dando-lhe 
uma inteira liberdade de fazer, com 
relação a esses negócios, tudo que 
entendesse conveniente - lição de 
Carvalho Santos in "Código Civil 
Brasileiro Interpretado", vol. XVIII, p. 
156. 

Afirma a autora que a procuração 
teria sido revogada ao ser firmado o 
Contrato de Constituição da 



JURISPRUDÊNCIA   yyyyyyyyyyyy 
 
 

 
 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.40 n.66 1995 

Sociedade "para os atos 
concernentes à pessoa jurídica". 
Entretanto como bem diz o Dr. Juiz 
sentenciante, na cláusula 8ª do dito 
Contrato Social vê-se que os sócios 
poderão usar da sociedade em 
conjunto ou isoladamente - donde se 
conclui que o sócio Sebastião 
continuava representando o sócio 
irmão Umbelino. Deveria haver no 
Contrato Social - se assim o 
desejassem os sócios - cláusula 
expressa de revogação do mandato. 
Tal não existiu. É, por conseguinte, 
uma interpretação forçada dizer que 
a constituição da sociedade 
revogava os poderes concedidos ao 
sócio Sebastião, mormente porque 
subsistia a situação que deu 
margem ao mandato: negócios em 
Altamira onde reside Sebastião e 
Umbelino residindo em Belém. 

A nossa Lei Civil em seu art. 
1316 enumera taxativamente as 
hipóteses de cessação do mandato. 

"Art. 1316 - Cessa o mandato: 
I - Pela revogação ou pela 

renúncia; 
II - Pela morte ou interdição de 

uma das partes; 
III - Pela mudança de estado 

que inabilite o mandante para 
conferir os poderes ou o 
mandatário para os exercer; 

IV - Pela terminação do prazo 
ou pela conclusão do negócio. 

A única hipótese que poderia 
ser aplicada ao presente caso 
seria a revogação tácita que não 
existiu. A revogação é tácita 
"quando manifesta por atos ou 
fatos que traduzem, da parte do 
mandante a vontade de revogar o 
mandato" (Carvalho Santos, 
Direito Civil, p. 301). Deve haver 
mudança de vontade 
inequivocada do mandante. São 
exemplos de revogação tácita a 
nomeação de outro mandatário, 
se o próprio mandante pratica 
atos para os quais dera a 
procuração ao mandatário, etc. 
Não houve tal. O único 
acontecimento anterior à venda 
das terras foi o Contrato Social 
que como vimos não implica em 
revogação. Anote-se que "se a 
revogação é tácita não produz 
efeito relativamente ao 
mandatário sem notificação e 
relativamente a terceiros sem o 
aviso público, como é de uso o 
particular" (ainda Carvalho 
Santos, idem p. 302). 
Então, a conclusão certa é a de 

que quando Sebastião vendeu as 
terras a George Teles da Cruz o fez 
em seu nome e no de seu irmão e 
sócio Umbelino. 

A alegativa de que uma das 
assinaturas do sócio Umbelino - a 
que se encontra na margem superior 
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da fl. 46 -V do Livro 58 é falsificada, 
não encontrou respaldo. Trata-se de 
procuração pública e, por 
conseguinte, elaborada na presença 
do tabelião - o que desfaz a 
possibilidade de qualquer fraude. E 
mesmo a assinatura de Umbelino 
seria uma ratificação desnecessária. 

A imputação de decrepitude 
(senilidade) atribuída ao advogado 
George Teles da Cruz não resultou 
provada. O fato de ser idoso  não  
significa necessariamente ser 
decrépito, senil. A nossa lei civil ao 
catalogar os incapazes sujeitos à 
Curatela em seu art. 446 nele não 
inclui o idoso. Estão sujeitos à 
Curatela os loucos de todo o gênero, 
os surdos-mudos, sem educação 
que os habilite a enunciar 
precisamente a sua vontade e os 
pródigos. Ainda temos que o Dr. 
George Teles da Cruz se candidatou 
ao cargo de Vereador da Câmara 
Municipal de Altamira indicado pela 
coligação, o que bem diz da sua 

lucidez. 
Não se pode também falar em 

dolo, em razão do preço baixo. É o 
que diz a Jurisprudência: 

"A venda de uma coisa que 
vale mais por preço muito abaixo 
do seu valor real, não anula por si 
só o contrato”, (In RT 180/169) 
citada na sentença. 
O Dr. Juiz, por sua vez, é 

categórico. Ele afirma: 
"Entendo que a litigância de 

má fé atribuída à autora no caso 
vertente, não se configurou". 
Por conseguinte, examinando 

tudo que dos autos consta, conheço 
do recurso, mas lhe nego 
provimento, para manter íntegra a 
decisão recorrida. 

ACORDAM os Desembargadores 
membros da Turma Julgadora da 1ª 
Câmara Cível Isolada, à 
unanimidade de votos em conhecer 
do recurso e lhe negar provimento 
para manter íntegra a decisão 
recorrida. 

 
Belém , 25 de setembro de 1995. 

 
Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Presidente 

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 27.716 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
Apelante:  O Estado do Pará 
Apelado : Raimundo Nonato Ferreira Gomes 
Relator :  Desembargador Calistrato Alves de Mattos 
 

Indenização - Fazenda Pública - Responsabilidade 
Civil - Morte de menor - Culpa de Policial Militar 
reconhecida - Responsabilidade objetiva do Estado 
- Reparação por este devida - Sentença mantida -
Decisão unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Apelação Cível 
da Comarca da Capital, em que é 
Apelante O Estado do Pará e 
Apelado Raimundo Nonato Ferreira 
Gomes. 

 
Relatório 
Adoto o relatório da sentença de 

fls. 93/95, cujo dispositivo está 
vazado nos seguintes termos: 

"Por tudo quanto foi 
examinado e demonstrado, julgo 
procedente a ação, para 
condenar o demandado Estado 
do Pará, a pagar ao autor uma 
indenização e uma pensão. 
Considerando que a vítima 
tratava-se de um menor com 
idade inferior a 14 anos e que 
pertencia a uma família de 
pequeno nível econômico, hei por 
bem fixar a indenização por dano 

moral, em 2/3 (dois terços) dos 
salários mínimos vigentes desde 
à data do óbito da vítima, até a 
data do efetivo pagamento, com 
juros e correção, que devera ser 
paga de uma só vez. A pensão, 
por sua vez, será constituída 
também 2/3 (dois terços) dos 
salários mínimos vigentes desde 
à data do óbito, até à data em 
que a vítima faria 18 anos de 
idade, e a partir daí, a dita 
pensão passara a ser constituída 
de um salário mínimo, até à data 
em que a vitima completaria 25 
anos de idade, tudo com os 
correspondentes juros e correção 
monetária. 

Condeno o demandado a 
pagar as custas judiciais (art. 27, 
CPC), e os honorários da 
advogada do autor, que arbitro 
em 20% (vinte por cento) sobre o 
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valor do débito apurado". 
Inconformado, o Estado do Pará, 

apelou (fls. 100). Em suas razões às 
fls. 100/101, suscitou a nulidade da 
sentença ao argumento de que a 
mesma deixou de reconhecer a 
culpa do litisdenunciado Roberval 
Gonçalves de Souza e sua 
condenação no dever regressivo de 
repor aos cofres públicos o 
“quantum” que o Estado do Pará 
suportará para indenizar o dano 
causado (art.76 do CPC). 

Contra-razões às fls. 103/105. 
A Egrégia 2ª Câmara Cível 

Isolada, à unanimidade de votos, 
deu provimento ao recurso, para 
anular a decisão de Primeiro Grau. 

Veio nova sentença às fls. 124, 
cujo dispositivo é do teor seguinte: 

"Isto posto, julgo procedente a 
ação principal movida pelo autor 
contra o Estado do Pará, 
condenando este a pagar uma 
indenização e uma pensão. 

Considerando que a vítima 
tratava-se de um menor com 
idade inferior a 14 anos e que 
pertencia a uma família de 
pequeno nível econômico, hei por 
bem fixar a indenização por dano 
moral em 2/3 (dois terços) dos 
salários mínimos vigentes desde 
à data do óbito, até à data do 
efetivo pagamento, corrigidos e 
convertidos, e com juros 

respectivos, que devera ser pago 
de uma só vez. A pensão, por 
sua vez, será constituída também 
de 2/3 (dois terços) dos salários 
mínimos vigentes desde à data 
do óbito até a data em que a 
vítima faria 18 anos de idade, e a 
partir daí, a dita pensão passará 
a ser constituída de um salário 
mínimo, até à data em que a 
vítima completaria 25 anos de 
idade, tudo com os juros 
correspondentes, correção e 
conversão. Condeno o 
demandado no pagamento das 
custas e dos honorários 
advocatícios, que arbitro em 15% 
sobre o débito apurado. 

Por outro lado, está 
demonstrado nos autos, como 
amplamente foi detalhado, que o 
denunciado Ruberval Gonçalves 
Sousa, ao praticar o ato que deu 
causa ao dano e 
consequentemente à presente 
ação; agiu com culpa, motivo 
porque acolho a ação de 
denunciação da lide movida pelo 
Estado do Pará, assegurando-lhe 
o direito de regresso contra o 
denunciado nominado no 
processo". 
Desta decisão o réu interpôs 

apelação. Nas razões ofertadas às 
fls. 126/128, propugna pela reforma 
da sentença, amparando-se na 
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conduta regular do agente (legitima 
defesa), além de que o 
litisdenunciado não se encontrava de 
serviço no momento do fato danoso, 
nem se encontrando fardado. 

Contra-razões às fls. 130/131. 
Parecer da Douta Procuradoria 

de Justiça (fís. 135/137), pelo 
conhecimento e improvimento do 
apelo. 

 
Voto 
A argumentação devolvida pelo 

Estado do Pará chega a colidir com 
atitudes tomadas por outro órgão do 
Estado, com a Polícia Militar, a qual 
pelo depoimento do próprio 
litisdenunciado, reconheceu sua 
ação criminosa e embora não tenha 
procedido a inquérito policial, nem 
inquérito administrativo, o excluiu 
das fileiras da corporação, como 
taxativamente está declarado às fls. 
49-v. 

O mesmo depoimento esclarece 
que as pessoas que se envolvem 
nós acontecimentos do dia 26.01.89, 
eram integrantes de familiares seus 
e de uma concubina de um de seus 
irmãos, derrubando a esquisita te se 
da legitima defesa engendrada nó 
recurso, pois a única pessoa a 
ostentar arma de fogo, foi 
justamente o Sr. Rubervaldo, o qual, 
quando agiu, o fez na qualidade de 
policial, como declara, sem meias 

palavras, às fls. 50. Destacou-se. 
A reação violenta, mencionada na 

peça recursal, aconteceu justamente 
após a ação covarde do soldado, ao 
atirar e atingir o infeliz Davi, quando, 
os populares que assistiam à 
demonstração de autoritarismo do 
agente do Estado, resolveram 
promover um quebra-quebra na 
residência do pai do acusado, como 
conta a testemunha Raimunda da 
Silva Lima, às fls. 65, a qual assistiu 
a triste cena de execução de Davi, 
tudo pela empáfia de um soldado 
admitido pelo Estado, para as fileiras 
da gloriosa PM, sem as qualificações 
devidas. D. Raimundo não vacila e 
afirma que por ocasião do evento 
criminoso, o soldado Rubervaldo 
estava fardado, como também diz a 
testemunha Aurora Pereira Gomes, 
às fls. 66. 

Residindo a argumentação do 
recurso, na criação de uma 
impossível "legítima defesa" e não 
tendo sido alegada pelo recorrente 
no curso do processo, defeso será 
até sua apreciação, por se constituir 
em matéria não discutida, razão pela 
qual não deverá ser considerada. 

Quanto à expressão "nessa 
qualidade", inserida no § 6º, do art. 
37, da Lei Fundamental na qual 
também se apega o recorrente, na 
tentativa de eximir da 
responsabilidade que o ato ilícito de 
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seu agente causou, igualmente não 
o socorre, pois o próprio 
litisdenunciado como já referido, 
afirmou "Que quando foi à frente de 
sua casa onde estavam os homens 
querendo penetrar na residência, o 
fez na qualidade de policial"; (fls. 50) 
(Fez-se o destaque). Veja-se que 
nem a Polícia Militar pode de 
demonstrar que o Sr. Rubervaldo 
não estava de serviço no dia do 
crime, conforme os termos do Of. 
155/92, de fls. 73. 

E a falta de controle emocional do 
denunciado, que veio causar a morte 
do infante Davi, foi tão patente, que 
a própria PM, por esse fato, o 
excluiu de suas fileiras, como bem 
se constata pelo Of. de fls. 74. 

Diante do exposto, tem-se que as 
argumentações do recurso revelam 
apenas es forço de argumentação, 
sem contudo, possuir o condão de 
desconstituir a R. Sentença 
hostilizada': (transcrição ipsis verbis 
do parecer do Ministério Público 
nesta Instância). 

Por  tais  razões: 
ACORDAM os Juizes 

componentes da Egrégia 2ª Câmara 
Civel Isolada do Tribunal de Justiça 
do Estado, a unanimidade de votos 
(nemine discrepante), em 
sufragando o parecer do Ministério 
Público, conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento, para manter a 
decisão apelada em todos os seus 
termos. 

 
Belém, 26 de outubro de 1995 

 
Des. Wilson de Jesus Marques da Silva - Presidente 

Des. Calistrato Alves de Mattos - Relator 
 

 



  

 
 

 
D

ES
PA

C
H

O
S 

D
A

 P
R

ES
ID

ÊN
C

IA
 



318   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.40 n.66 1995 

RECURSO ESPECIAL 
Recorrente:  Paulo Sérgio Fonseca 
Recorridos :  Luis Roberto Guerra Messias e Clínica Anchieta 
 

Paulo Sérgio Fonseca, através de 
seu procurador judicial, interpõe o 
presente Recurso Especial, com 
fundamento no art. 105, III, "a" da 
CF, c/c art. 541 e seguintes do CPC 
e art. 26 e seguintes da Lei nº 
8038/90, contra os Vv. Acórdãos nº 
25.145 e nº 25.430, que, 
respectivamente, reformou a 
sentença de 1º grau e rejeitou os 
embargos de declaração opostos, 
nos autos de Ação Ordinária de 
Indenização e Reparação de Dano 
movida contra Luis Roberto Guerra 
Messias e Clínica Anchieta. 

Sustenta o ora recorrente que 
foram contrariados os arts. 535 do 
CPC, eis que houve negativa de 
prestação de tutela jurisdicional por 
ocasião do julgamento dos 
embargos declaratórios, além de 
violação aos arts. 333, I do CPC e 
arts. 159, 1521, III, 1522 e 1545 do 
CCB, vez que não houve a correta 
valoração das provas constantes nos 
autos, o que levou ao não 
reconhecimento da negligência, 
imperícia e da omissão dos ora 
recorridos havidas no presente caso. 

Foram apresentadas as contra-
razões às fls. 206/207 dos autos. 

A alegação de negativa de 

prestação de tutela jurisdicional é 
completamente desprocedente. Na 
verdade, o acórdão recorrido, ao 
rejeitar os embargos declaratórios, o 
fez porque não entendeu presentes 
os requisitos autorizadores do seu 
acolhimento, os quais vigoram 
mesmo quando o propósito  seja  o  
prequestionamento, quais sejam; a 
manifestação expressa acerca de 
pontos que pareçam contraditórios, 
obscuros ou omissos, na decisão 
embargada. 

Não vislumbrando nenhum 
desses elementos, impõe-se a 
rejeição dos embargos, sem que 
esta decisão configure, por si só, a 
negativa de prestação da tutela 
jurisdicional. 

O recurso especial não se presta 
a devolver o conhecimento da 
matéria ao STJ. Restringe-se, 
somente, a manter a legalidade da 
decisão, no âmbito 
infraconstitucional. Nessa estreita 
via, porém, somente podem ser 
avaliadas as questões relativas à 
prova, quando o valor jurídico desta 
tenha sido infringido. A ilegalidade 
aqui reconhecida, é aquela que diz 
com o valor probante das provas 
produzidas nos autos e entendidas 
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como instrumentos formadores do 
livre convencimento do Juiz. 
Qualquer tentativa de reexaminar a 
prova quanto aos seus elementos de 
fato, é vedada, neste momento 
processual. 

No caso, o recorrente insiste que 
o V. Acórdão recorrido não valorou 
corretamente a prova produzida nos 
autos, deixando de atribuir, 
sobretudo ao depoimento prestado 
pelo próprio médico-réu, o valor 
jurídico que lhe cabia, em detrimento 
da prova não produzida. 

Realmente, tem razão o 
recorrente. A hipótese, no caso, é de 
valoração jurídica da prova e não 
simples reexame. O V. Acórdão, 
entendendo que somente através de 
apuração feita por órgão 
especializado poderia ser 

averiguada a responsabilidade 
médica, desprezou o valor jurídico 
dos testemunhos prestados e dos 
documentos acostados, e sobretudo, 
não estabeleceu o nexo entre a ação 
(ou omissão) dos réus no resultado 
havido, qual seja a morte da 
paciente por infecção generalizada, 
agravada no período de seu 
internamento para tratar de fortes 
dores abdominais. 

Tendo havido, por conseguinte, 
evidente prevalência de uma prova 
sobre outra, ou melhor, alijamento 
de prova regularmente obtida, está 
patenteado que, no caso, houve 
incorreta valorização jurídica da 
prova. 

Isto posto, admito seguimento ao 
recurso pela alínea “a” do permissivo 
constitucional. 

 
Belém, 16 de outubro de 1995. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto 

Vice-Presidente do T.J.E., com poderes delegados 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Recorrente : Banco do Brasil S/A. 
Recorrido : M. C. Santos Móveis e Eletrodomésticos 
 

Trata-se de Recurso 
Extraordinário com fundamento no 
art. 105, inciso III, letra "a" da 
Constituição Federal, interposto por 
Banco do Brasil S/A., contra a 
decisão da 3ª Câmara Civel Isolada, 
através do Acórdão nº 23.962 e 
25.878, nos autos dos embargos a 
execução em que contende com M. 
C. Santos Móveis Eletrodomésticos. 

Não houve contra-razões. 
Alega o recorrente que os vv. 

Arestos recorridos contrariam os 
incisos XXXV e LV do art. 50 da 
Constituição Federal.. 

O inconformismo manifestado 
pelo recorrente restringe-se à parte 
final do julgado proferido no Acórdão 
nº 23.962/93, cuja matéria foi objeto 
de embargos declaratórios onde 
ficou consignado â título de 
esclarecimento que "as normas 
contratuais que presidiram a opera 
ção de crédito sub judice vigiam até 
a propositura da ação, devendo, daí 
em diante, prevalecer, o regramento 
legal da correção monetária 
aplicável aos débitos judiciais (Lei 
6.899/91) e que os juros incidentes, 
a partir do ajuizamento da ação, 
deveriam ser calculados (cálculo do 
Contador do Juízo/art 604, inciso I 

do CPC), à taxa legal, ou seja, a do 
Código Civil que, usualmente, é 
utilizada para esses cálculos da 
Contadoria do Juízo". 

A pretensa violação ao inciso LV, 
do art. 5º, da Constituição Federal, 
não merece acolhida. O dispositivo 
não foi sequer objeto de debate nos 
Arestos atacados e nem houve 
interposição de Embargos 
Declaratórios para suprir a omissão. 
Portanto, no pertinente, impõe incidir 
o enunciado das Súmulas 282 e 356 
do Pretório Excelso. 

Quanto à ofensa ao inciso XXXV, 
do art. 5º, da Constituição Federal, 
de igual modo não encontra amparo 
a pretensão do recorrente. A 
Jurisprudência da Côrte Suprema é 
no sentido de que a ofensa à 
Constituição, que autoriza o recurso 
extraordinário é a ofensa frontal e 
direta (RTJ 107/661). Se, para 
provar contrariedade à Constituição, 
tem-se, antes, de demonstrar ofensa 
à lei ordinária, é esta que conta para 
a admissbilidade do recurso 
extraordinário (RTJ 94/462, PJSTF 
Lex 173/92). 

“ln casu”, para chegar à alegada 
ofensa ao art. 5º, inciso XXXV teve o 
recorrente que partir da ofensa à 
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legislação infraconstitucional, vale 
dizer, a afronta à Constituição teria 
ocorrido de forma indireta e reflexa, 
o que não é suficiente para viabilizar 

o apelo extremo. 
Isto posto, nego seguimento ao 

recurso. 

 
Belém, 10 de setembro de 1995. 

 
Des. Manoel de Christo Alves Filho 

Presidente do T.J.E. 
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RECURSO ESPECIAL 
Recorrente: Paulo Estevão Támer 
Recorrido : Acórdão nº 26.155/95 
 

Paulo Estevão Tamer, na 
condição de terceiro prejudicado 
interpõe Recurso Especial com 
fundamento no art. 105, inciso III, 
alíneas "a" e "c" da Constituição 
Federal contra decisão proferida 
pelas Egrégias Câmaras Cíveis 
Reunidas, através do Acórdão nº 
26.155/95 que, por maioria de votos, 
concedeu Habeas Corpus para 
trancamento de Ação Penal Pública 
condicionada movida por Clóvis 
Martins de Miranda Filho. 

O feito foi contra arrazoado. 
Alega o recorrente que o V. 

Aresto recorrido nega vigência ao 
art. 14, inciso I do Código Penal, art. 
40, inciso I , letra "b", da Lei de 
Imprensa, bem como diverge da 
Jurisprudência Pátria. 

O V. Acórdão, objeto do presente 
recurso, está assim ementado: 

"Trancamento de ação penal - 
Paciente que pela própria função é 
incumbido de apurar possíveis 
irregularidades cometidas por 
colegas - Comentários feitos a 
respeito do assunto na repartição - 
Divulgação pela Imprensa local - 
Responsabilidade que não cabe ao 
paciente - Habeas Corpus concedido 
por maioria". 

Conforme se depreende dos 
termos da atual Constituição Federal 
(art. 105, inciso III), da decisão 
concessiva de habeas corpus cabe 
Recurso Especial para o STJ, desde 
que fundamentado em matéria 
infraconstitucional. Questiona-se, 
entretanto, sobre a legitimidade do 
ofendido para interpor recurso nesse 
caso. 

Dispõe o art. 268 do Código de 
Processo Penal que: 

"em todos os termos da ação 
pública, poderá intervir, como 
assistente do Ministério Público, o 
ofendido ou representante legal, 
ou, na falta, qualquer das 
pessoas mencionadas no art. 31". 
Como se vê, esse dispositivo 

permite ao ofendido ou ao seu 
representante legal, inclusive as 
pessoas enumeradas no art. 31 do 
CPP, a função de assistente em 
todos os termos da Ação Pública. 
Todavia, o habeas corpus tem 
processo próprio, e resulta de direito 
de petição diretamente previsto na 
Constituição Federal (art. 5º , inciso 
LXVIII). Não há, neste processo, 
partes, isto é, sujeitos ativo e 
passivo ou terceiro interessado na 
pendência judicial. 
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Sobre o assunto, o STJ já se 
posicionou no sentido da 
impossibilidade do assistente do 
Ministério Público recorrer de 
decisão concessiva de habeas 

corpus, a teor da Súmula nº 208 do 
STF. 

Por essas razões, nego 
seguimento ao recurso. 

 
Belém, 12 de setembro de 1995. 

 
Des. Manoel de Christo Alves Filho 

Presidente do T.J.E. 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Recorrente: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Estado do Pará - IPASEP 
Recorrida : Elizabeth Paiva Baraúna 
 

Vistos, etc. 
Cuida-se de Recurso 

Extraordinário, com fundamento no 
art. 102, inciso III, alinea "a", da 
Constituição Federal, interposto pelo 
Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do 
Estado do Pará - IPASEP, diante de 
seu inconformismo ao V. Acórdão nº 
26.580/95, proferido pela Eg. 2ª 
Câmara Cível Isolada, nos autos do 
Mandado de Segurança impetrado 
por Elizabeth Paiva Baraúna. 

Insurge-se o recorrente contra o 
V. Aresto, alegando contrariedade 
ao disposto no parágrafo 5º, do art. 
40 da Constituição Federal. 

O feito foi contra-arrazoado. 
O apelo extremo não preenche 

condições de admissibilidade. 
O fulcro da questão reside na 

interpretação da aplicação da Lei nº 
5.011/81 (com a nova redação dada 
pela Lei nº 5.301/85), que dispõe 
sobre o pagamento de pensão por 
morte de servidor público e da Lei nº 
5.599/90, que dispõe sobre pensão 
por morte devida aos dependentes 
de Magistrados, Conselheiros do 

Tribunal de Contas e Membros do 
Ministério Público, em confronto com 
parágrafo 5º, do art. 40 da 
Constituição Federal. 

Como se vê, para demonstrar a 
suposta ofensa ao preceito 
constitucional precisou o recorrente 
demonstrar ofensa à lei ordinária, o 
que vale dizer, que a afronta à 
Constituição teria ocorrido de forma 
indireta e reflexa, o que não é 
suficiente para viabilizar o recurso 
extraordinário. 

Todavia, se ultrapassado esse 
óbice, ainda assim, não merecia 
amparo a pretensão do recorrente 
pois, o V. Aresto recorrido assegurou 
direito liquido e certo a impetrante de 
vez que a pensão por morte de 
servidor público há de ser paga no 
valor igual à totalidade dos 
proventos do falecido, a teor do 
parágrafo 50, do art. 40 da 
Constituição Federal, conforme 
decisões reiteradas dos diversos 
Tribunais do País, inclusive do STF. 

Isto posto, nego seguimento ao 
recurso. 

 

Belém, 25 de setembro de 1995. 
 

Des. Manoel de Christo Alves Filho 



 

 

Presidente do TJE-PA 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 273/95 
Requerente: Fernando Antonio Lobato Tavares 
Requerido :  Exmo. Sr. Dr.Juiz de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari 
 

Fernando Antônio Lobato 
Tavares, na qualidade de Prefeito 
Municipal de Santa Cruz do Arari, 
requer providências contra ato do 
Dr.Juiz de Direito da Comarca de 
Cahoeira do Arari ao editar a 
Portaria nº 011/95, que determina a 
parada obrigatória no porto daquela 
Comarca de todos as embarcações 
públicas ou privadas que navegem 
no Rio Arari, para baixa e revista em 
cargas e passageiros. 

Em que pese a preocupação do 
então Juiz de Direito da Comarca em 

apreço ante a possibilidade de que o 
Rio Arari esteja sendo utilizado no 
tráfico internacional de 
entorpecentes, como também no 
escoamento de carne clandestina e 
produtos contrabandeados a edição 
da Portaria nº 011/95 não observou 
os dispositivos constitucionais 
estabelecidos nos arts. 5º, XV e 144, 
§ 1º, incisos II e III. 

Assim sendo, torno sem efeito a 
Portaria nº 011/95 de que tratam 
estes autos. 

Dê-se ciência. 
 

Belém, 04 de outubro de 1995. 
 

Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 
Corregedora Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 285/95 
Requerente: João Santos Batista 
Requerido : Juízo de Direito da 18ª Vara Cível da Capital 
 

João Santos Batista requer 
providências deste Órgão 
Correicional junto ao Juizado de 
Direito da 18ª Vara Cível da Capital, 
no sentido de que seja concluido a 
Ação de Reintegração de Posse 
movida contra Francisco de Assis 
Gondim, consideran do que falta 
apenas a imissão de posse. 

A MMª Juíza requerida em suas 
informações de fls.06/07, esclareceu 
que a Ação em apreço obteve 
processamento regular até sentença 
final que a julgou procedente, tendo 
o suplicado ingressado com recurso 
de apelação que, por falta de 
preparo, foi julgada deserta. O autor 
ingressou então com pedido de 
adjudicação pelo valor do bem e o 
executado ao ser citado para a 
execução nomeou bem imôvel que 

não foi aceito pelo exequente, sendo 
então formalizado a penhora no 
imóvel objeto da ação. Prosseguindo 
na execução, o autor pleiteou a 
imissão de posse sobre o bem, 
sendo esclarecido por aquele juízo 
que o caso seria de adjudicação do 
bem pelo valor do débito e não 
imissão de posse, e determinou que 
fosse informado se o imóvel estava 
desocupado, diligência essa não 
cumprida pelo autor que optou por 
ingressar com a reclamação. 

Das informações prestadas, 
corroboradas pelos documentos a 
eles acostados constata-se que o 
feito tramita regularmente, agindo a 
MMª Juíza requerida de acordo com 
as determinações legais. 

Assim sendo, indefiro o pedido. 

 
Belém, 29 de agosto de 1995. 

 
Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 

Corregedora Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 527/95 
Requerente: Dra. Elisabete Lima Mendes, Juiza de Direito da 2ª Vara da 

Comarca de Santa Izabel do Pará 
 
DECISÃO: 

A Doutora Elizabete Lima 
Mendes, Juíza de Direito da 2ª Vara 
da Comarca de Santa Izabel do Pará 
solicita autorização para que os réus 
João Costa Santos e Paulo Roberto 
Miranda Pinheiro cumpram pena na 
Casa do Albergado, nesta Comarca 
de Belém e na Colônia Agricola 
“Heleno Fragoso”, respectivamente. 

Reporta a Magistrada que nos 
autos 061/94 pela prática de crime 
de roubo, o réu João Costa Santos 
foi condenado a pena 03 anos, 06 
meses e 20 dias, no regime inicial 
aberto, a ser cumprida na Casa do 
Albergado enquanto que Paulo 
Roberto Miranda Pinheiro foi 
condenado a 04 anos, 05 meses e 
10 dias de reclusão, no regime inicial 
semi-aberto, a ser cumprido na 
Colônia “Helena Fragoso”, e que 
tornou-se inviável, em se tratando do 
primeiro acusado, o cumprimento da 
pena naquela Comarca, por não 
existir na mesma estabelecimento 
que preencha os requisitos da Casa 
de Albergue e o réu ser originário de 
Belém. 

Por essa razão, encaminhou os 
documentos necessários ao Juizo 
das Execuções Penais desta 

Comarca, no intuito de ser cumprida 
a pena na Capital, obtendo como 
resposta que ele deveria ser 
cumprida em Santa Izabel. 

É de conhecimento geral os 
problemas enfrentados pelo Sistema 
penitenciário do Estado, dentre eles 
o de superlotação carcerária, daí a 
edição, pelo Egrégio Tribunal de 
Justiça, do Ato Regimental nº 01/95. 

Dispôe o § único, do art. 1º do 
Ato Regimental referido que "Tendo 
o condenado direito a regime aberto 
e inexistindo na Comarca Casa de 
Albergado, estabelecimentos 
adequados nem vagas neles, será 
concedido o recolhimento à cadeia 
pública, em regime de Albergado, 
apesar de não se enquadrar nas 
hipóteses do art. 171 da Lei de 
Execuções Penais. 

Assim, deve o réu em apreço 
cumprir a pena que lhe foi imposta 
da forma acima referida. 

Quanto ao réu Paulo Roberto 
Miranda Pinheiro, cuja pena imposta 
deveria ser cumprida no regime semi 
aberto, deve o mesmo cumpri-la na 
Colônia Agrícola “Helena Fragoso”, a 
teor do art. 91 da Lei de Execuções 
Penais, estando, inclusive aquele 
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estabelecimento localizado na 
Comarca de Santa Izabel, devendo a 
magistrada, em consequên-cia, 

adotar as providências legais 
necessárias para o cumprimento da 
pena imposta. 

 
Belém, 20 de outubro de 1995. 

 
Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 

Corregedora Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 529/95 
Requerente: D. C. Frigorifico e Marchanteria Ltda.. 
 
DECISÃO: 

D.C. Frigorifico e Marchanteria 
Ltda., através do pedido de fls.02/04, 
requer  a  suspensão  da  praça  
designada pela Juíza da 3ª Vara da 
Comarca de Santarém, nos autos da 
Ação de Execução que lhe é movida 
por Banco Brasileiro de Desconto 
S.A. 

Alega o requerente que a praça 
em questão não poderia ter sido 
designada, uma vez que contra 
despacho da Magistrada naqueles 
autos que aceitou a avaliação, foi 
interposto recurso de Agravo de 
Instrumento e, em seguida, 
Mandado de Segurança objetivando 
emprestar efeito suspensivo aquele 

recurso e, com isso, suspender a 
prática de atos judiciais referentes 
ao processo executôrio e que, 
inobstante ser sabedora da 
impetração da ação mandamental, a 
magistrada designou a realização da 
praça. 

A MMª Juíza requerida não 
incorreu em qualquer erro de oficio, 
a justificar a correção por este Órgão 
Correicional,eis que foi negada a 
liminar no Mandado de Seguraça 
referido, continuando, em 
consequência, a tramitação da ação 
executiva. 

Assim sendo, indefiro o presente 
pedido. 

 
Belém, 31 de outubro de 1995. 

 
Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 

Corregedora Geral da Justiça do Estado 
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DISCURSO PROFERIDO PELO EXMO. SR. 
DESEMBARGADOR WERTHER BENEDITO COELHO PARA 
SAUDAR OS NOVOS DESEMBARGADORES. 
 
 

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. 
Desembargador Manoel de Christo Alves Filho. 
Exmo. Sr. Dr. Almir Gabriel, Governador do Estado. 
Exmo. Sr. Zenaldo Coutinho, Presidente da Assembléia Legislativa. 
Exma. Sra. Procuradora Geral de Justiça, Dra. Marília Maia Crespo. 
Exmo. Sr. Dr. Sérgio Couto, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 

seção do Estado do Pará. 
Meus senhores e minhas senhoras. 
Meus dignos pares, em sessão desta Egrégia Côrte de Justiça, escolheram-

me para saudar os desembargadores, ora empossados, Jaime dos Santos 
Rocha, Ivone Santiago Marinho, Rutéa Fortes, Lúcia Clairefont Seguin Dias 
Cruz e Albanira Lobato Bermeguy. 

A criação desses novos cargos é uma idéia de V. Exª., Sr. Presidehte, 
Manoel de Christo, realizada neste primeiro ano de seu mandato. 

Honraria semelhante a esta, de falar em nome do Tribunal de Justiça só tive 
quando Juiz de Direito da Comarca de Cametá, fui convidado pelo Bispo D. 
Cornélio Verman, de Amsterdam, da Ordem de São Vicente de Paula, para 
saudar em nome do laicato católico, ao Cardeal D. Sebastião Baggio, então, 
Núncio Apostólico do Brasil, em visita ao Norte do país, com estrada na cidade 
de Cametá, em 1968, sendo Pontífice, o Papa Paulo VI. 

 Com experiência de dois anos e meses, de trabalho,neste magnífico 
sodalício, posso dizer aos novos desembargadores que ireis reencontrar sob 
as inscrições do Direito, nos arcobo tantes culturais deste templo do saber, 
com mais ânimo o inesgotável sonho de realizar a Justiça, que tanto 
acalentastes no transcurso de vossas carreiras de Juizes de Direito. 

A Justiça não prescinde de lógica-formal, regida por juízos axiológicos, não 
raro suavizada pela equidade, em nível de imperatividade, de dogmática 
jurídica, conforme o conteúdo objetivo do Direito Natural, de base espiritualista, 
ou seja, à luz do primado do espírito consciente sobre os impositivos da 
matéria, dos institutos. 

A atuação do Juiz revela-se quer na construção prudencial do Direito, à 
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partir da norma abstrata, interpretada como norma de vida e de cultura, 
considerando as singularidades do tipo concreto; quer na construçao judicial da 
norma concreta, quando da constatação da lacuna do ordenamento, quer na 
solução' da antinomia, para escolha da norma cabível; quer pela tipificação 
concreta através de regras da experiência. comum subministrada pela 
observação do que comumente acontece, na falta de normas jurídicas 
particulares, a teor do art. 335 do CPC, quer pela tipificação através das 
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, "exempli gratia". 

A Justiça imprime na comunidade o sentido de cooperação, através da 
eficácia integrativa de suas decisões, sendo essa cooperação a essência de 
toda a realização cultural, como ensina Malinowski. 

É com alegria que saúdo o Desembargador Jaime dos Santos Rocha e as 
Desembargadoras, Ruthéa Fortes, Lúcia Dias, Ivone Santiago e Albanira 
Bermeguy, com os quais labutei durante longos anos na Repartição Criminal e 
no Fórum, éscolhidos com acerto por seus por seus pares, pois deverão trazer 
para este Tribunal, os primores de sua inteligência e a força do seu talento, 
elevando a capacidade da Justiça Estadual, de ultimação de coisa julgada, nos 
processos cíveis e criminais, de sua competência originária e rêcursal referente 
às numerosas Comarcas sitas no território paraense. 

Lê-se na obra "A vida de Jesus" (Editora Difusão Panamericana do Livro, 
Belo Horizonte, 1964), de Plínio Salgado, no capítulo Édipo e a Esfinge: 

"Naquela noite, em sonhos, José teve um aviso. O 
Evangelista não diz em que cidade ou lugar a família se 
encontrava. Não devia ser do lado Norte, e talvez fosse 
mesmo nas mantanhas do Sul, fora do alcance das 
batidas policiais de Herodes. Suponhamos que fosse 
na estrada de Hébron. 
Com a cabeça reclinada sobre a pedra, o carpinteiro 
adormece. E heis que o Anjo do Senhor (aquele mesmo 
que lhe confiara a guarda de Jesus) lhe diz: 
- Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o 
Egito, e demora-te até que eu diga; porque Heródes há 
de procurar o menino para matar. 
José desperta, sobre os montes luzem os primeiros al-
vores da madrugada. Prepara o alforje, avisa Maria para 
que também se prepare , porque longa é a viagem. 



336   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.40 n.66 1995 

Mais adiante verbera os poderosos: "No despertar do futuro, por todos os 
séculos, haveria poderosos sobre a Terra perseguindo inocentes, caçando 
justos, encarcerando os portadores de idéias. Era preciso desde os primeiros 
dias da existência humana, que o Verbo Encarnado fosse incompreendido pelo 
Poder Público, para que em nenhum tempo, desanimassem os idealistas ca 
luniados pela incompreensão dos homens. 

A seguir descreve a longa viagem da família cristã e seu encontro com a 
Ésfinge do deserto. 

"José sela o jumento, acomoda Maria e o Menino sobre 
o animal. Toma o bordão e parte. 
A viagem prolonga-se por muitos dias pela Iduméa, 
pelas montanhas de Sin, pelo deserto de Sur. 
Uma tarde sobre as colinas a cavaleiro do Nilo, avistam 
as pirâmides de Miquerinos, de Quéfren e de Queóps, 
grandiosas e silenciosas, no ar trêmulo de mormaço. 
Junto à pirâmide de Miquerinhos, olhando para o 
abismo do céu e para a amplitude do deserto, uma 
cabeça gigantesca de pedra tem indefinível, indecifrável 
expressão. 
É a Grande Esfinge. 

Que significa esse monstro de granito, na sua imobilidade milenar? 
O corpo leonino, ressaltando na brancura da areia, projeta no espaço 

aquela fisionomia humana de serenidade majestática. O rosto de pedra não 
tem uma linha sequer que a paixão animasse, que a dor ou a alegria, o 
orgulho, a inquietude, a torpeza ou a dúvida, deixassem escapar na denúncia 
de um rito. 

Sem nenhuma expressão, a Grande Esfinge resume todas as expressões e, 
não significando coisa alguma, significa tudo. 

A sua idade? Quem poderá saber? 
A sua causa? Respondam os astros que estavam antes dela. 
A sua finalidade? Ignoramos. 
É uma estátua funerária? Talvez seja uma estátua da vida. 
E por que a Morte e a Vida se confundem nela, e por que todos os ritmos, 

harmoniosos e todos os esgares trágicos moram debaixo daquela máscara 
indecifrável, a Esfinge tem qualquer coisa comum com o Gênero Humano.  

Talvez a nossa atitude em face dos mistérios universais. Em face dos 
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enigmas que estão além de nós, esse desconheci do que carregamos no 
íntimo do nosso ser, sem que o possamos decifrar. Os egípcios viam naquele 
rochedo a imagem humana do Sol. Os gregos viam naquela imagem o monstro 
proponente de problemas insolúveis enquanto ser vivente.  

A Esfinge, misto de leão e mulher, andava pela estrada de Tebas, 
devorando todos os viandantes incapazes de responder às suas perguntas. O 
monstro morreria no momento em que alguém, superior a ele, decifrasse o 
enigma proposto.  

O herói, da estupenda façanha foi Édipo, salvando o povo da tirania da 
Esfinge, precisou sacrificar-se. Tinham-lhe dito que não voltasse à Pátria.  

Fora encontrado por uns pastores no monte Citeron e criado pelo rei de 
Corinto, de quem se julgava filho. Temeroso ' ante o prognóstico do oráculo, 
fugiu de Corinto, exilando-se voluntariamente. Em caminho, travou-se de 
razões com um homem e O matou. Esse homem era Laio de Têbas; mas 
Édipo não o sabia. O novo rei, Créon, prometeu por esse tempo, que daria o 
trono e a mão de Jocasta, viúva de Laio, a quem conseguisse exterminar a 
Esfinge. 

Édipo correu ao monstro e respondeu com acerto a sua pergunta. A Esfinge 
atirou-se ao mar.  

Édipo aclamado rei, casou-se com Jocasta.  
O oráculo revelou-lhe, então que Laio era seu pai e Jocasta a sua mae.  
Jocasta suicida-se e Édipo arranca os olhos. Cego e desgraçado, abandona 

Tebas para sempre, conduzido pela mão caridosa de sua filha Antígona.  
José e Maria ignoravam a lenda grega e o drama arrebatador de Sófocles. 

Ao aproximarem-se do rochedo com figura humana, longe estavam de pensar 
que, de certa forma, realizavam o antigo sonho pagão, porém contrapondo à 
tragédia mitológica o poema simbólico dos tempos modernos.  

Édipo é o homem, confiado em si mesmo e decifrando, cheio de orgulho, a 
Esfinge que até hoje continuamos a decifrar nos laboratórios com as chaves a 
que chamamos, física, química, biologia, fisiologia, psicologia, isto é, a Esfinge, 
Pandora, Mãe Natureza, fenômeno vital, perturbadores problemas da psique 
humana.  

A Esfinge é a vida, que procuramos explicar e a Humanidade que 
procuramos entender. É o segredo de toda a origem, a confidência de todos os 
modos de ser, a revelação de todas as propriedades da Matéria e de todas as 
faculdades do Espírito.  
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A pergunta do monstro na estrada de Tebas refere-se ao Homem. Qual o 
animal que pela manhã anda com quatro pernas, ao meio dia com duas e a 
tarde com três? Édipo responde: "É o homem.", e, respondendo, revela que 
toda preocupação da Esfinge é o Gênero Humano. Decifrar a Esfinge é a 
preocupação do Homem. Decifrar o Homem é a preocupação da Esfinge. 
Édipo decifrou a Esfinge, mas não decifrou o homem. 

Brigou com Laio e matou-o, sem saber que matava o próprio pai. Esposou 
Jocasta, sem saber que esposava a própria mãe. Anteriormente, fugira de 
Corinto, que julgava sua pátria, tendo ido exilar-se em Tebas, que era a sua 
pátria verdadeira.  

O herói de Sófocles simboliza toda a vaidade da ciência que, apoderando-
se dos segredos da Natureza, não consegue, entretanto, resolver o problema 
da vida. É que Édipo não decifrou o Homem.  

Só a esfinge decifra o Homem, só Édipo decifra a Esfinge; a chave de todos 
os mistérios será revelada pelo Édipo-Esfinge.  

A última cena da tragédia grega mostra-nos o herói, de olhos arrancados, 
caminhando melancolicamente, pela estrada de Tebas, guiado por Antígona.  

Antígona concretiza bem a figura da Graça Divina.  
Ei-la agora, conduzindo um novo decifrador.  
Não é filha guiando o pai, é mãe embalando o filhinho nos braços.  
Já não se trata de um velho cego, mas de uma criança. Não mais o 

Crepúsculo, mas a Aurora. Não mais a desilusão, mas a esperança.  
Édipo decifrou a Esfinge-Natureza e deixou o Homem nas trevas.  
Jesus decifrará a Esfinge-Homem e iluminará todo o Universo.  
Faltaria uma página do harmonioso poema do Evangelho, se o Édipo-

Esfinge, não encontrasse com a velha Esfinge.  
A velha Esfinge, sempre nova, para o nosso orgulho e eternamente 

indecifrável sem a luz da Graça.  
A Humanidade rolará por todos os abismos e se destruirá em todas as 

catástrofes se não se decifrar a si própria e não se convencer de que o 
domínio material da Natureza - que é segre do da ciência de Édipo - não traz 
só por si só, a harmonia e a felicidade, sem o domímio espiritual de todos os 
conflitos que deblateram e explodem no fundo dos corações.  

O Menino Jesus ficou longos meses na terra do Egito, junto do Nilo, que 
lembrava a lenda profética de Osíris (o deus assassinado, que ressuscitou na 
Primavera), e próximo à Esfinge, que recordava a tragédia de Édipo, ou seja, a 
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tragédia do Homem.  
Mais tarde, em sua projeção de curas excepcionais, dirá aos fariseus: "O 

Sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do Sábado."  
"Não se mata e nao se pratica o mal apenas por ação, mas também, em 

muitos casos por omissão."  
Haverá mais profunda concepção da Lei, da Justiça, do Governo, e do 

Estado? 
Jesus estabelece em tudo o equilíbrio perfeito, traçando a linha precisa do 

bom senso que, em última análise, e o próprio sentido das harmonias 
universais.  

Como esse pensamento divino é uma condenação às leis que perdem seu 
espírito por excesso de formalismo; a Justiça que se afasta da verdade, ao 
Governo que exorbita de suas funções e exige demais; e enfim ao Estado 
absorvente, que objetiva sua finalidade em si mesmo e em detrimento do 
Homem que existia antes' dele " (obra citada).  

Desembargador Jaime Rocha, Desembargadoras Ivone Santiago Marinho, 
Ruthéa Fortes, Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz, Albanira Bermerguy sejais 
felizes na vossa missão de realizar a igualdade de todos perante a Lei, neste 
Colendo Tribunal cuidando da qualidade e dignidade da Justiça.  

Igualdade de direitos e deveres, segundo a harmonia dos contrários, 
sugerida pelo pensamento Goethiano, constante do poema de Fausto, 
traduzido por Silvio Meira; in Estudos Camonianos e Goethianos, Goiania, 
CEGRAF. 1989:  

 
" Como tudo no todo em ordem se equilibra  
Na harmonia da vida em que palpita e vibra  
E tudo em harmonia no todo está presente”.  

 
 
DES. WERTHER BENEDITO COÊLHO.  
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DISCURSO PROFERIDO PELA EXMA. SRA. 
DESEMBARGADORA ALBANIRA LOBATO BEMERGUY, 
SAUDANDO OS NOVOS DESEMBARGADORES: BENEDITO 
DE MIRANDA ALVARENGA E OSMARINA SAMPAIO NERY. 
 

Hoje o Tribunal de Justiça do Estado engalanou-se para calorosamente 
receber como membros de seu Egrégio Colegiado, os Exmos. 
Desembargadores Benedito de Miranda Alvarenga e Osmarina Sampaio Nery, 
ambos personalidades expressivas do meio jurídico paraense, pelos relevantes 
serviços prestados à Justiça. 

Como Desembargadora, cuja posse antecedeu a dos ilustres 
homenageados, prazeirosamente, recebi o honroso encargo de saudá-los 
nesta significativa solenidade, inspirando-me na profunda afinidade que nos 
une pela longa e dificil caminhada de mais de três décadas pela realização do 
Direito e da Justiça em nosso Estado. 

O Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga é natural do município 
de Prainha. Recebeu instrução primária e secundária como aluno dos Colégios 
Salesiano do Carmo e Paes de Carvalho. Posteriormente, ingressou na 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará e, em 23 de dezembro 
de 1962 recebeu o grau de bacharel em Direito. Logo em seguida foi nomeado 
e assumiu as funções de Pretor, tendo atuado nos termos judiciários de Ajurú e 
Almerim. Concursado, em 1964 passou a pertencer à instituição do Ministério 
Público, exercendo as atribuições de Promotor Público nas comarcas de Santa 
Isabel do Pará e Baião. Destacou-se também como educador, o que lhe frz 
merecedor de várias condecorações pelos relevantes serviços prestados ao 
setor educacional do nosso Estado. Militou, ainda, como Assistente Judiciário e 
Advogado de Ofício. 

Promovido pelo critério de merecimento à Promotor de Justiça da Capital, 
após brilhante atuação, em 21 de novembro de 1983 foi promovido, também 
por merecimento, à Procurador de Justiça Como membro do Colégio de 
Procuradores, atuou perante as Câmaras Criminais. Foi assessor da 
Procuradoria Geral de Justiça e Corregedor Geral do Ministério Público durante 
os biênios 91/92 e 93/94. 

Eleito com outros cinco destacados membros do Colegiado Ministerial, 
participou da lista triplice eleita pelo Egrégio Tribunal de Justiça, sendo então 
distinguido por ato do Exmo. Sr. Governador do Estado, para ocupar o 
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Desembargo na vaga do quinto constitucional, recém criada, e destinada ao 
Ministério Público. 

A Desembargadora Osmarina Nery Sampaio recebeu o grau em bacharel 
em Direito pela Universidade Federal do Pará no dia 8 de dezembro de 1960. 
Nomeada pretora do Têrmo Judiciário de Ourém em 12 de dezembro de 1960, 
estabeleceu de forma admirável a imprescindível relação de confiança entre 
Juiz-jurisdicionado, fixando raízes na cidade onde encontrou sua alma gêmea, 
o Dr. Antonio Nery, seu marido e eterno admirador. 

Reconduzida como Pretora daquele Termo Judiciário, ali permaneceu 
mesmo após conquistar o 1º lugar no concurso para Juiz de Direito, tendo 
assumido as suas novas funções somente em 2 de setembro de 1966, quando, 
então, Ourém já encontrava-se elevada a categoria de Comarca. Em 12 de 
fevereiro de 1982 foi promovida por merecimento para a Comarca da Capital, 
assumindo a 11ª Vara Cível. 

Emérita julgadora, sempre reconhecida e admirada por sua postura como 
magistrada e pelo brilhantismo de suas decisões, atuou durante quatro meses, 
como Juíza Convocada, nesta Egrégia Corte de Justiça.  Figurou por três 
vezes entre as mais votadas para as vagas de Desembargador pelo critério de 
merecimento, entretanto, coube a S.Exa. ocupar a vacância ocorrida pela 
irreparável perda do saudoso Desembargador Orlando Dias Vieira, por critério 
de antiguidade. 

Como vemos Senhores, a vida é a renovação constante de tristezas e de 
alegrias. É grande a saudade pela ausência fisica do eminente magistrado. 
Consola-nos entretanto, a luminosa trajetória que nos legou, pontilhada de 
exemplos de amor à judicatura e à instituição; de amizade leal por seus 
companheiros e veneração por sua familia. Alenta-nos também a certeza de 
que a novel Desembargadora, com o seu reconhecido talento, honrará a 
memoria do inesquecível antecessor. 

Hoje recebemos carinhosamente os dignos desembargadores que conosco 
passarão a partilhar responsabilidades mais elevadas. As dificuldades e 
sacrifícios sempre foram a tônica de nossas jornadas, porém, ao invés de 
lamentos, ensejam a sensação de plena realização, respeito e amor pela 
Instituição Judiciária. 

Atualmente, as dificuldades se avolumam ante as criticas e até agressões 
ardilosas, incentivando a descrença no Poder Judiciário. Aceitamos as críticas 
honestas e construtivas, pois interessa-nos toda colaboração para o 
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aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, entretanto, repudiamos aquelas 
irresponsáveis e maliciosas. 

Prosseguiremos, agora com novos companheiros, o nosso sonho de efetiva 
independência financeira no Poder Judiciário, para que possa atender a grande 
demanda dos jurisdicionados. Embala-nos a esperança de acréscimo do 
número de Juízes, como também o aperfeiçoamento da máquina judiciária que, 
á porta do terceiro milênio, permanece sem a estrutura adequada para a célere 
solução dos litigios. Almejamos desesperadamente uma legislação dinâmica e 
eficiente, evitando-se o seu distanciamento cada vez maior dos fatos sociais e 
que os projetos tramitem indefinidamente pelas casas legislativas, gerando a 
insegurança na convivência social e conflitos cada vez mais graves. 

Repetindo Ariano Suassuna, cuja citação selecionei do artigo de autoria do 
Magistrado José Augusto Delgado, publicado na Revista Trimestral de 
Jurisprudência, volume 136: 

“O homem não pode viver sem um sonho de melhoria, e 
este sonho para mim existe, de uma sociedade justa e 
fraterna, como até hoje não foi feita. 
Veja você que os regimes ditos liberais, burgueses, 
privilegiaram a liberdade em detrimento da justiça. 
O socialismo marxista, que no meu entender, é uma 
deturpação do socialismo, privilegiou a justiça e a 
igualdade em detrimento da liberdade. Mas, 
infelizmente, em ambos os casos foi sempre a liberdade 
para uma maioria e justiça para a minoria. 
Até hoje não se conseguiu fazer organizar uma 
sociedade na qual a liberdade e a justiça tivessem o 
mesmo valor para a esmagadora maioria. 
Esse sonho é tão velho quanto o homem e sera ele 
quem tem de nos guiar nessa abertura do terceiro 
milênio.” 

Finalizando, expresso minhas homenagens à Instituição do Ministério 
Público; à Sra. Elizabeth Alvarenga, admirável esposa do Dr. Alvarenga, e aos 
seus filhos Charies e Adriene e demais familiares. 

Meu fraterno abraço à familia Sampaio Nery, nas pessoas do Dr. Antônio 
Nery e Maria do Socorro, respectivamente esposo e filha da Dra. Osmarina. 

Aos novos Desembargadores, as nossas congratulações e desejos de que 
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as bençãos divinas sejam, para ambos, o alento necessário ao desempenho 
do compromisso ora assumido. 

 
MUITO OBRIGADA. 
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DISCURSO PROFERIDO PELO EXMO. SR. 
DESEMBARGADOR BENEDITO DE MIRANDA ALVARENGA 
POR OCASIÃO DE SUA POSSE COMO DESEMBARGADOR 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. 
 

"Duas coisas imprimem em minha alma 
recolhimento sempre novo: O céu estrelado acima 
de mim, e império da lei moral em minha 
consciência."  
(Kant). 

 
Finalmente, hoje tomo assento neste Plenário, não naquela mesa à direita 

do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente das Egrégias Câmaras 
Criminais Reunidas, mas, efetivamente como um de seus integrantes. 

Este foi um sonho que acalentei por muitos e muitos anos e, mercê dos 
insondáveis desígnios de Deus tomou-se realidade pelas mãos bondosas e 
firmes do Excelentíssimo Senhor Governador Constitucional do nosso querido 
Estado do Pará, Doutor Almir José de Oliveira Gabriel, que exercendo o seu 
direito de escolha optou pelo meu nome, como poderia tê-lo feito por qualquer 
dos dois outros que compunham a lista tríplice e que talvez melhor do que eu 
aqui representasse a chamada Magistratura-de-Pé. 

Atingido por tantas emoções, sequer posso ordenar o meu pensamento 
para retribuir as palavras ditas pelos oradores que me antecederam. Quâo 
difícil se revela a tarefa que neste instante recai sobre os meus ombros, 
máxime por ter, também, de falar em nome da Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery, por isso que, somos 
oriundos de carreiras diferentes. Ela da Magistratura e eu, do Minístério 
Público, contudo, a dificuldade à primeira vista tida como óbice intransponível 
se amaina à medida em que, ambos ao lado do advogado formamos o 
triângulo da relação processual, constituindo o tripé da Justiça; somos velhos 
amigos e conhecidos, não só por temos sido contemporâneos dos bancos 
universitários no Vetusto Casarão do Largo da Trindade, mas, porque juntos 
nos deparamos por muitas e seguidas vezes no Tribunal do Júri, ela presidindo 
com firmeza os julgamentos e, eu, como Promotor de Justiça representando a 
defesa da sociedade, cujas sessões ora se desenrolavam na sede da Comarca 
de Ourém, ora no termo judiciário de Capitão Poço, jurisdição da qual a 
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Doutora Osmarina por mais de duas décadas foi a titular. Dela certamente 
muito precisarei, pois, larga é sua experiência como magistrada e certeza 
tenho que da troca de idéias recolherei subsídios valiosos, que orientarão os 
meus votos neste Augusto Templo da Justiça 

Acertada e justa foi a escolha da Doutora Osmarina, e em nada a diminui o 
fato de sua ascensão pelo critério de antiguidade, visto que, é remanescente 
de outras listas pelo critério de merecimento. 

A recém-empossada Desembargadora sobressaiu-se desde os bancos 
acadêmicos como uma das primeiras de sua turma, e no concurso a que se 
submeteu para o ingresso na Magistratura, foi a primeira classificada, 
destacando-se como uma das mais cultas e equilibradas magistradas. Estes 
são os traços marcantes de sua personalidade ao distribuir a justiça, quer aos 
seus comarcanos do interior, quer aos da capital, permanecendo na terceira 
entrância por mais de 13 anos, no desenrolar dos quais ao lado da judicatura 
comum desempenhou funções como Juíza Eleitoral e integrou este Douto 
Plenário, como Juíza Convocada, predicamentos que a credenciam de a partir 
desta solenidade ocupar a vaga deixada pelo sempre lembrado e saudoso 
Desembargador Orlando Dias Vieira, recentemente falecido. Destarte, alongar-
me a respeito dos méritos que ornam o caráter de tão ímpar julgadora seria 
uma repetição do que disse a inteligente Desembargadora Albanira Lobato 
Bemergui. 

Se grande é a alegria que me invade a alma, pelo meu acesso a este Alto 
Pretório, assalta-me igualmente uma indescritível amargura que se prenuncia 
pelo epílogo de uma etapa de minha vida, caracterizada pelo encerramento de 
minha carreira no “parquet” paraense e o prelúdio de outra, consubstanciada 
no ingresso pelo ápice da pirâmide hierárquica, na Magistratura de meu 
Estado, que se antevê de dificuldades, renúncias e sacrifícios. 

Não seria sincero se negasse que ao lado da alegria que sinto, subsiste a 
tristeza ao deixar as funções ministeriais, pois, ao “parquet” emprestei minha 
modesta cooperação para vê-lo estruturado, forte e apto para o desempenho 
de suas multifárias atribuições constitucionais. Nele percorri todos os degraus 
da carreira e exerci todas as funções almejadas por cada um de seus 
membros, exceto a Chefia, em que pese por três vezes consecutivas tenha 
integrado a respectiva lista tríplice, duas das quais encabeçando-as e sempre 
decorrentes de prélios eleitorais "interna corporis", o que muito me confortava, 
inobstante não lograsse a escolha, eis que, Deus na sua infinita misericórdia 
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me reservava outro destino. 
No instante em que me despeço da Instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, o faço com a 
consciência tranqüila do dever cumprido e digo em alto e bom som a todos os 
meus colegas, tanto aos do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, 
quanto aos que integram as três entrâncias, que continuem combatendo o bom 
combate no sentido da preservação das conquistas alcançadas na 
Constituição Cidadã e tudo façam para ampliá-las, a fim de que o destinatário 
último de seus serviços - o povo - alcance a verdadeira cidadania. De minha 
parte, digo-lhes, que embora investido na função judicante jamais esquecer-
me-ei de que aqui cheguei pelo quinto constitucional reservado ao Ministério 
Público, portanto, “conditio sine qua” - à minha investidura 

Senhores Desembargadores conscio estou que ao envergar daqui por 
diante a toga de magistrado, redobrada é minha responsabilidade, porquanto, 
até então afeito ao nobilitante encargo de fiscal do exato cumprimento da lei 
me vejo, agora, no limiar de outra função diferente de minha anterior formação. 

Aceito o desafio, eis que, recém-formado ingressei na Magistratura, como 
Pretor e dela sai, menos por vontade própria, do que por circunstâncias de 
ordem familiar e, como os extremos tocam-se, à ela volvo e nela espero 
permanecer pelos anos que ainda me restam no serviço público ativo, se assim 
for a vontade do Divino Criador. 

Ascendo ao Tribunal de Justiça do Estado no momento em que muito se 
critica o Poder Judiciário, que para uns é uma Corte elitista, e para outros 
morosas e caras são as suas decisões, tanto, assim, que tentam reeditar na 
reforma constitucional a criação do rechaçado controle externo. Sempre 
entendi que improcedentes são tais críticas, como desnecessário é esse 
apregoado controle, pois, o Judiciário já sofre o controle da sociedade através 
dos meios de comunicação, destes sobressaindo a imprensa escrita, além de 
internamente já existir o controle exercido por seus Órgãos próprios. 

Ao invés das críticas muitas vezes injustas, melhor seria que se perquirisse 
o porquê da morosidade da justiça que segundo minha ótica decorrem, tanto 
da complexidade do formalismo que envolve os prazos e os recursos, que se 
não observados levarão inelutavelmente à nulidade processual, quanto do 
desaparelhamento do Judiciário, que se por um lado em grande parte ainda 
não é informatizado, por outro, o número de seus Juízes a nível nacional e em 
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particular neste Estado, se revela insuficiente para o atendimento da demanda 
judicial, que diariamente, quer na esfera cível, como na criminal, reclama 
solução, sem se falar nas grandes distâncias que separam o Juiz muitas vezes 
de seus jurisdicionados, como sói acontecer no nosso Estado de vasta 
extensão territorial. Acrescendo-se, a isso tudo, convém lembrar que cada 
cabeça é uma sentença e o julgador não raro se depara com questões de alta 
indagação jurídica, para cuja solução redobrada é a sua responsabilidade, 
pois, o fim teleológico da justiça é a verdade real e nesse mister não o pode 
substituir o computador. 

Esquecem os que assim se comportam, de que a observância dos 
princípios legais sobreser dever de todos, de modo especial toca ao 
magistrado que por esta se há de guiar, eis que, em seus julgamentos impõe-
se o cumprimento da lei como ela é, não como gostaria que fosse, pois, se dela 
se apartasse ensejaria o arbítrio, levando a incerteza e provocando a 
intranqüilidade no meio social. 

Verdade é que ao julgador incumbe a interpretação da norma jurídica, sem, 
entretanto, à ela substituir-se. 

O verdadeiro Juiz é aquele independente em relação aos outros e humilde 
em relação a si mesmo, tal duplicidade que caracteriza-o o perfil é destacado 
por Calamandrei; 

"É dificil para o Juiz encontrar o ponto de equilíbrio 
justo entre o espírito da independência em relação aos 
outros e o espírito da humildade em relação a si 
mesmo; 
Ser altivo sem chegar a ser orgulhoso e, ao mesmo 
tempo, humilde sem ser servil, ter tanta auto-estima que 
saiba defender sua opinião contra a autoridade dos 
poderosos ou contra as insídias dialéticas dos 
causídicos e, ao mesmo tempo, ter tanta consciência da 
falibilidade humana que esteja sempre disposto a 
avaliar atentamente as opiniões alheias, chegando a 
reconhecer abertamente seu erro, se for o caso, sem se 
perguntar se reconhecê-lo pode parecer uma 
diminuição de seu prestígio. Para o Juiz, a verdade 
deve contar mais que a prepotência alheia, e mais que 
seu amor-próprio". 
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Proponho-me no exercício da Judicatura Colegiada a esforçar-me para ser 
na medida de minhas limitações, senão um excelente, pelo menos um 
magistrado razoável entre os meus ilustres pares dos quais rogo a Deus poder 
haurir seus profundos conhecimentos jurídicos, para tentar me aproximar do 
perfil do julgador criado na concepção do grande mestre Florentino, em a Obra 
"Eles os juízes vistos por um advogado", tarefa difícil, porém, não impossível. 

Neste Sodalício sou o quinto do quinto e inobstante sem a bagagem jurídica 
de que são portadores os magistrados de carreira, trago, contudo, a 
experiência vivenciada em mais de três décadas dedicadas ao Ministério 
Público desta querida Unidade Federativa, e aqui trabalharei na persecução do 
fim teleológico buscado pelo constituinte ao erigir na composição dos Tribunais 
o Quinto Constitucional que é a contribuição advinda da experiência do 
exercício da função fiscalizante, consubstanciada na defesa da sociedade, do 
primado da lei e do Estado de Direito que se cristaliza na democratização e 
arejamento das decisões nos Tribunais. 

Nascido no interior do Estado no longínquo Município de Prainha, no Baixo-
Amazonas, onde vivi quase toda a minha adolescência, sou conhecedor das 
necessidades dos nossos irmãos interioranos, que são carentes de justiça, não 
na estrita acepção do termo, mas, no sentido global da Saúde, Educação, 
Lazer, Transporte, etc. 

A erradicação desses males ou pelo menos sua minimização não é tarefa, 
apenas, do Poder Executivo, mas, também, do Judiciário, do Legislativo e 
porque não dizê-lo, do Ministério Público, que em regime de co-gestão da coisa 
pública, certamente encetarão esforços, dos quais surgirão, senão a curto, 
pelos menos a médio e longo prazos dividendos positivos, que já se 
pronunciam com as instalações dos Juizados de Pequenas Causas, 
crucialmente na Capital e mais recentemente no interior do Estado, fruto do 
labor deste eminente Desembargador Manoel de Christo Alves Filho, que sem 
deméritos dos demais membros da justiça é um das reservas morais deste 
Colendo Tribunal, para cuja consecução tem contado com incondicional apoio 
do Excelentíssimo Senhor Governador Almir José de Oliveira Gabriel. 

Aproxima-se o instante mais difícil para mim que é exatamente o de 
externar a gratidão, um dos sentimentos sempre presente em minhas ações, 
por isso mesmo, deixei-o para o final deste pronunciamento. 

Primeiramente, eu e minha ilustre colega agradecemos a Deus, que na sua 
infinita bondade nos encorajou, dando-nos forças para vencer todos os 
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percalços que se antepuseram à longa caminhada, para que neste dia, 
alcançássemos o topo da magistratura paraense. Ela na sublime missão de 
distribuir equanimemente a Justiça, dando a cada um o que é seu e, eu, na 
defesa intransigente da sociedade, contribuindo no sentido da concretização 
desse desideratum, que sem a ajuda divina não nos teria sido possível 
conseguí-lo. 

Nossos agradecimentos, de minha parte aos integrantes do “parquet”, de 
um modo geral e, em particular aos membros do Egrégio Conselho Superior, 
por terem quase à unanimidade sufragado o meu nome, incluindo-me na lista 
sêxtupla, passo inicial para a minha chegada a este Douto Plenário e, em 
conjunto, aos Excelentíssimos Senhores Desembargadores, primeiro pela 
minha inclusão na lista tríplice da qual seria escolhido o novo Desembargador 
pelo Quinto Constitucional, e no que tange à Doutora Osmarina, pelo sufrágio 
unânime com que a brindaram na escolha para o acesso à esta Côrte de 
Justiça. 

Igualmente, agradecemos aos eminentes oradores que nos saudaram, 
especialmente o modo com que prodigalizaram os elogios e expressões 
carinhosas às nossas pessoas: à Desembargadora Albanira Lobato Bemergui, 
que em nome deste Egrégio Tribunal nos deu as boas vindas; ao Procurador 
Geral de Justiça Doutor Manoel Santino Nascimento Junior, que nos fez a 
saudação em nome da Magistratura-de-pé; ao Doutor Sérgio Alberto Frazão do 
Couto, que o fez na qualidade de Presidente da Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil e ao Doutor Clodomir Assis Araujo, representando o 
universo dos que compõem o “parquet”, como Presidente da Associação do 
Ministério Público do Pará. 

Os termos e referências elogiosas a nós dirigidos, deve-se mais ao grau de 
estima e amizade que nos devotam, do que pelos méritos, que por acaso 
possuimos, eis que, tanto no desempenho da função judicante, quanto na da 
ministerial, apenas laboramos nos desincumbindo do mínimo que se pode 
exigir de uma magistrada ou de um membro do Ministério Público: prudência, 
segurança, imparcialidade e boas maneiras no tratamento dispensado aos 
advogados e às partes, no cumprimento da árdua missão nos imposta pela 
Instituições de que somos oriundos, procedimentos que temos certeza, de 
nossa parte não sofrerão solução de continuidade neste Cenáculo da Justiça. 

Agora, em meu nome externo meus mais profundos agradecimentos ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Doutor Almir José de Oliveira 
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Gabriel, que entre os nomes que compunham a lista tríplice, escolheu-me, 
nomeando-me para o elevado cargo de Desembargador deste Alto Pretório e, 
ao ser recebido em audiência, o eminente Chefe do Poder Executivo ao longo 
dessa audiência demonstrou sua admiração pela Justiça e sua preocupação 
no que se refere aos seus destinatários, especialmente os mais carentes, sem, 
contudo, nada exigir. Admiro, pois, sua postura de estadista e especialmente 
sua transparência democrática, dizendo-lhe neste momento, que procurarei 
honrar a escolha, exercendo minhas atribuições, para que, ao deixá-las 
futuramente o faça, como hoje, quando despedindo-me do Ministério Público, 
saio com a consciência tranqüila do dever cumprido, sem envergonhar-me dos 
atos que pratiquei, conquanto Promotor ou Procurador de Justiça. 

Chegou, agora, o instante de um agradecimento todo especial a uma 
pessoa que me é grada. Trata-se do Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Manoel de Christo Alves Filho, que tranquilamente preside esta sessão solene, 
no exercício da Chefia do Poder Judiciário Paraense e, o faço emocionado, por 
isso que, sempre o tive na conta de um dileto amigo e conselheiro, desde os 
idos de 1951, quando ingressava no segundo grau de ensino, no Colégio 
Salesiano Nossa Senhora do Carmo, o Doutor Christo, embora bacharelando-
se em Direito, lecionava matemática, eu fui seu aluno. Nossa amizade evoluiu, 
tornando-se mais consistente ao ter sido nomeado para exercer o cargo de 
Promotor Público da Comarca de Santa Izabel do Pará, pois, lá o encontrei 
como Juiz de Direito e, ao nascer minha filha primogênita Adrienne, após 
convidá-lo, aceitou ser seu padrinho de batismo, mais, ainda, estreitaram-se os 
nossos laços de amizade, desta feita entre nossas famílias. Como a história se 
repete, hoje, tendo-o como Presidente deste Tribunal, início nova vida 
funcional, agora, na mesma Instituição a que devotadamente serve o 
Desembargador Christo. 

Digo-lhe, com toda a sinceridade, que o admiro Doutor Christo, não pela 
elevada função que Vossa Excelência desempenha, e mais pela sua maneira 
natural de ser, pela sua simplicidade, destituído de vaidade, pois, o poder não 
lhe sobe a cabeça, sempre atendendo solicitamente todos os que o procuram, 
da mais alta autoridade ao mais humilde do povo. Rogo à Deus, para que o 
conserve sempre como o é. 

Por derradeiro, a nossa imorredoura gratidão aos nossos queridos pais 
Pretextato da Costa Alvarenga, Maria de Lourdes Miranda Alvarenga, Oscar 
Salgado Sampajo e Leonília Lopes Sampaio, os dois primeiros meus e os dois 
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últimos da Doutora Osmarina, lamentando, porém, suas ausências físicas, vez 
que, há muito foram chamados ao regaço do Senhor, contudo, cremos, dada 
nossa formação religiosa, que espiritualmente comungam deste 
acontecimento. 

Aos nossos famíliares pelo incentivo deles recebidos, de parte da colega, 
especialmente de seu esposo Antonio Nery Junior e de sua dileta filha Maria do 
Socorro, esta ausente, pois, em São Paulo representa a UFPa, em Simpósio 
que lá se realiza. 

De minha parte, agradeço às minhas irmãs Raimunda, Maria da Graça, 
Maria do Carmo, Maria de Fátima, Terezinha de Jesus e Maria Paula, e à 
minha madrasta Maria Couto Alvarenga e a minha sogra Euflausina Maria 
Macedo, que sempre almejaram por este momento. 

Finalmente o meu coloquial agradecimento à minha amantíssima esposa 
Elizabeth e aos meus queridos filhos Charles e Adrienne, que sempre me 
compreenderam, quando, quase que constantemente, ainda como Promotor de 
Justiça, me ausentava de meu lar, para representar o Ministério Público na 
Tribuna do Júri, nos mais longínquos Municípios deste Estado. Eles sempre 
acreditaram em mim e incessantemente acompanharam todas as fases de 
minha vida funcional, tanto nas vitórias alcançadas, quanto nos momentos 
marcados pelas dificuldades inerentes à própria função pública. Sem tais 
estímulos seria quase impossível o coroamento deste momento. 

A todos, enfim, com os nossos agradecimentos, o nosso carinho e amizade 
e permita Deus, que nos deu a graça de neste momento compartilharmos 
juntos desta alegria, que permaneçamos sempre unidos. 

 
 
MUITO OBRIGADO A TODOS... 
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DISCURSO PROFERIDO PELA DRA. MARTA INÊS ANTUNES 
LIMA DURANTE A SESSÃO DAS CÂMARAS CÍVEIS 
REUNIDAS EM HOMENAGEM À MEMÓRIA DO DES. 
ORLANDO DIAS VIEIRA 
 
 

Ilustres Desembargadores 
 
Incumbe-me, nesta hora de luto em que a magistratura paraense ressente-

se da perda de um dos seus dedicados sacerdotes, daqueles que aplainando o 
árido solo em que se dissemina a esperança que só a justiça constroi, 
enfrentando todas as intempéries da vida, ou porque não dizer da sorte, 
desafia com seu amor à judicatura, a tarefa de minimizar  os impactos sociais 
que a falta de estrutura causa à prestação jurisdicional que o Estado deve a 
seus cidadãos, dizer ao saudoso Orlando Vieira o quanto seu exemplo nos 
marcou. 

- Santareno, filho de Antonio Dias Vieira e de Mauricia Elvira Rodrigues, o 
Des. Orlando Vieira, cultor da ciência  de Direito, lecionou inclusive na UFPA. 
Ingressou na magistratura, em novembro de 1968, vindo de Cachoeira do 
Arari, por merecimento, à Comarca da Capital, onde foi diretor do Cível e 
interinamente   Corregedor Geral de Justiça. Em 02 de junho/81 chegou ao 
Desembargo pelo critério de merecimento. 

Mas, além da judicatura, em que colocou a sua inteligência a serviço da 
criação do direito que a aplicação da Lei ao caso concreto propicia, via da 
jurisprudência, fonte indireta do direito, o Des. Orlando Vieira era um cidadão 
polido, contaminando a todos pelo brilho de sua sensibilidade no trato cortês 
com os amigos, colegas e sobretudo pelo exemplo de chefe de família. 

Deixa, pois, envolto na tristeza da partida para a mansão dos justos, sua 
apaixonada mulher e eterna namorada, sua companheira de luta, a digníssima 
Nanette Vieira, magistrada a quem servi como Escrivã, na 4a. Pretoria Criminal 
e que, por bondade, ajudou-me no sonho de bacharelar-me  em Ciência 
Jurídica, a quem devo por gratidão parte de meu sucesso pessoal e 
profissional. 

Por essa razão, por que Nanette era a mãe que a vida me furtou menina, 
acabei aproximando-me do Des. Orlando Vieira e pelas quebrandas do acaso, 
se é que nossa vida não é uma lenda, acabei sendo convocada, na condição 
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de Juiz, para substituir  o pranteado amigo, nesta Augusta Corte. 
Alegra-me a certeza de que as pessoas a quem amamos não morrem 

nunca. Ficam sepultadas em nós, naquele cantinho do coração, ao lado da 
aorta, regadas pelos sangue que nos alimenta a vida. E ali permanecem, num 
transcendência eterna. Na retina dos meus olhos, gravada indelevelmente, 
trago a lembrança de um grande homem, de um alegre dançarino, de um 
apaixonado marido e de um vibrante pai.  

Abraço, pois, afetuosamente seus familiares e amigos, seus pares, irmãos 
da ingente caminhada no tempo e peço ao Supremo Arquiteto do Universo que 
na justiça de seus julgamentos condene o saudoso amigo a desfrutar, no 
paraíso, a consciência do dever cumprido, com as glórias da eternidade. 
 
 

TENHO DITO. 
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- Proprietário - Discussão - Competência - Fôro - Justíça Federal, (27.447)- 
- Receita Federal - Pedido de informações - Bens do executado - 

Indeferimento, (27.307)  
 
APELAÇÃO CÍVEL; 
- Ação Cível Pública- Obstrução de via pública -Condeneção - Empresa de 

Turismo - Apelação - Provimento parcial, (27.651) 
- Ação de execução - Embargos - Improcedência - Título de Crédito - Emissão 

por Mandatário - Apelação - provimento, (27.655) 
- Ação de Indenização - Fazenda Pública - Responsabilidade Civil - Culpa - 

Policial Militar - Condenação do Estado (PA) - Pagamento - Indenização e 
Pensão - Apelo improvido, (27.716) 

- Ação de Indenização - Queda de Transporte Coletivo - Improcedência - 
Instância Superior - Apelação - Provimento, (27.713) 

- Ação de Indenização - Responsabilidade Civil por ato ilícito - Furto de veículo 
- Estacionamento de Supermercado - Existência de culpa- Sentença 
Condenatória mantida, (27.376) 

- Anulação de Ato Jurídico - Improcedência - Instância Superior - Apelação - 
Constituição de Sociedade entre Mandante e Procurador - Revogação de 
Procuração - Apelo improvido, (27.715) 

- Concurso Público - (ACADEPOL)- Candidato considerado desistente - Edital - 
Denegação - Mandado de Segurança - Instância Superior - Apelação - 
Improvimento, (27.671) 

- Responsabilidade Civil - Acidente de Trânsito - Laudo expedido pelo DETRAN 
- Idoneidade reconhecida, (27.397) 



 

 

 
 
APELAÇÃO CRIMINAL;  
- Crime de Prevaricação- Escrevente de Cartório - Existência de elementos 

comprobatórios - Denúncia procedente, (27.469) 
- Crime de Roubo,seguido de morte - Vítima - Anciã - Sentença Condenatória - 

Apelação - Improvimento, (27.621) 
- Homicídio simples -Sentença Judicial - Tribunal do Júri - Absolvição-Apelação 

- Ministério Público - Decisão Judicial contrária a prova dos autos - Recurso 
provido, (27.564) 

 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA; 
- Conflito de Competência Penal - Crime contra a Administração da Justíça - 

Facilitação de fuga de presos - Justíça Militar - Conflito - Competência da 
Justíça Estadual, (27.531) 

- Conflito - Vara Distrital de Icoaraci e 2ª Vara de Ananindeua - Interferência - 
Diretor - Forum Cível - Votação por maioria - Distribuição - Vara da Capital, 
(27.647) 

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; 
- Alegação de Julgamento ultra petita no acórdão embargado - Correção 

Monetária - Embargos rejeitados, (27.544) 
- Alegação de omissão no acórdão embargado - Pedido de Consignação de 

aluguéis - Impossibilidade - Embargos rejeitados, (27.624) 
 
EMBARGOS INFRINGENTES; 
- Apelação - Mandado de Segurança - Anulação de Cassação de Prefeito - 

Votação por maioria - Embargos infringentes -Rejeição - Súmula 597 do 
S.T.F, (27.665) 

 
MANDADO DE SEGURANÇA; 
- Aposentadoria - Tempo de serviço - Tempo de contribuição - Rural - Urbana - 

Auto - Aplicabilidade do artigo 202, 2º da CF-88,Segurança concedida, 
(27.366) 

- Cargo em Comissão - Transformação - Cargo Efetivo - Pedido de Efetividade 
no cargo - Segurança denegad - Votação por maioria, (27.569) 

- Cargo em Comissão - Exoneração - Ilegalidade - Motivo - Gozo de Licença 
Especial, (27.335) 

- Despejo - Agravo - Mandado de Segurança - Efeito Suspensivo - Ausência de 
danos irreparáveis - Segurança denegada, (27.625) 

- Desinvestidura do Cargo em Comissão - Direito à incorporação de 
gratificação - Existência de direito líquido e certo a proteger, (27.243) 



 

 

- Funcionário Público - Retorno ao órgão de origem - Período eleitoral - Liminar 
deferida - Mérito - Administração Pública - Poder discricionário - Segurança 
denegada, (27.339) 

- Incorporação - Gratificação - Exercício de Cargo em Comissão - Direito 
previsto em Lei - Segurança concedida, (27.535) 

- Incorporação - Gratificação - Exercício de função de chefia - Admissibilidade - 
Direito adquirido - Segurança concedida, (27.352) 

- Incorporação - Gratificação - Inaplicabilidade - Súmula 07 da Consultoria 
Geral do Estado - Direito previsto em Lei - Segurança concedida, (27.542) 

- Incorporação - Gratificação - Representação - Nível Superior - Suspensão de 
pagamento - Alegação de falta de previsão orçamentária - Lesão a direito 
líquido e certo, (27.526) 

- Incorporação automática - Vencimento - Gratificação - Exercício - Cargo em 
Comissão - Direito previsto em Lei - Segurança concedida, (27.433) 

- Mandado de Segurança - Objetivo - Efeito Suspensivo - Agravo - Ausência -
Danos irreparáveis - Segurança denegada, (27.462) 

- Isonomia de vencimento - Perito Criminal - Delegacia de Polícia - 
Impossibilidade - Segurança concedida em parte - Nível superior - Direito 
líquido e certo, (27.468) 

- Servidor Público - Greve - Desconto dos dias parados -Ausência de Lei 
Complementar que discipline o direito de greve - Segurança denegada - 
Votação por maioria, (27.646) 

- Servidor Público -(Procurador Fiscal)- Membro de direção Sindical - Remoção 
de Região -Ato abusivo - Segurança concedida, (27.338) 

- Suspensão do pagamento de gratificação incorporada de DAS-5-Existência 
de direiti líquido e certo - Segurança concedida, (27.467) 

- Suspensão do pagamento de reajuste - Associação de Servidores - Mandado 
de Segurança - Preliminar de Ilegitimidade ":ad causam"acolhida - Ausência 
de representatividade da Associação, (27.645) 

 
PEDIDO DE HABEAS CORPUS; 
- Excesso de prazo na formação da culpa - Réu foragido - Ausência de 

Constrangimento ilegal, (27.660) 
- Excesso de prazo para oferecimento da denúncia - Inércia do,juízo 

processante - Constrangimento ilegal - Paciente - Concessão - Habeas 
corpus, (27.430) 

- Habeas Corpus Liberatório - Excesso de prazo na formação da culpa - Crime 
hediondo - Impossibilidade - Concessão de liberdade provisória, (27.553) 

- Trancamento de Inquérito Policial - Imposibilidade - Instauração da Ação 
Penal - Perda do Objeto, (27.548) 

 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO; 



 

 

- Sentença de Pronúncia - Crime de Homicídio - Excludente do estrito 
cumprimento do dever legal - Ausência de prova -Recurso improvido, 
(27.377) 

- Sentença de Pronúncia - Homicídio Qualificado por motivo fútil - Concurso 
Material - Lesão Corporal grave - Existência de materialidade e indícios de 
autoria - Recurso judicial - Improvimento, (27.575) 

- Terra - Invasão - Crime de Homicídio - Sentença de Impronúncia - Recurso 
em sentido estrito - Ministério Público - Recurso provido, (27.577) 

- Trancamento de inquérito Policial - Crime de Lesão Corporal - Existência de 
crime e juízo de suspeita -Recurso judicial - Improvimento, (27.518) 

 
REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL; 
- Cobrança de taxa - "Taxa de Trapiche " - Prefeito Municipal - Mandado de 

Segurança - Concessão - Reexame - Manutenção da decisão de primeiro 
grau - Ocorrência - Afronta a Constituição Federal (27.653) 

- Concurso Público - Aprovação - Indefrimento de inscrição - Curso - 
(ACADEPOL)- Candidato que responde à processo criminal - Ofensa ao 
Princípio da inocência presumido, (27.692) 

- Concurso Público - Pedido de Anulação - Candidato Classificado - Nulidade 
do processo - Acolhimento - Preliminar - Ausência de citação - Litisconsortes 
Passivos, (27.316) 

- Desapropriação Indireta - Pedido - Indenização - Lucros Cessantes- Danos 
emergentes - Ação Procedente - Condenação do Estado - Apelação - 
reexame - Recursos providos, (27.565) 

- Servidor Público do Município - Efetividade - Estabilidade - Dispensa ilegal - 
Segurança concedida - Reexame - Sentença mantida, (27.318)  
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