
 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 p.546 1996 
 

ISSN 0103-9105 
 

 
 
 
 
 

REVISTA 
DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO 

ESTADO DO PARÁ 
 
 
 
 
 
 

DOUTRINA - LEGISLAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA 
REGISTRO 

 
 
 
 



 

 

Presidente do Tribunal de Justiça 

DESEMBARGADOR MANOEL DE CHRISTO ALVES FILHO 

 
 

Comissão de Jurisprudência, Biblioteca e Revista: 

DESEMBARGADOR ALMIR DE LIMA PEREIRA - PRESIDENTE 

BACHARELA SAMAR M. FERNANDES DOS PASSOS - MEMBRO 

BIBLIOTECÁRIA TEREZINHA S. DO NASCIMENTO - MEMBRO 

 
 

Editoração Eletrônica: 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO TJE - PA 



 

 

SUMÁRIO 

 
 
  

MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO     

EDITORIAL     .................................................................................. 1 

DOUTRINA    .................................................................................. 3 

• As Licenças Ambientais e o devido Processo Legal   

Derly Barreto e Silva Filho    ............................................................ 5 

• União Estável: Considerações sobre a Lei nº 9.278 de 10.05.96  

Haroldo Guilherme Pinheiro da Silva............................................ 23 

• A Questão dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem: A 
Liberdade e o Direito Positivo 

 

Océlio de Jesus Morais  .................................................................. 39 

LEGISLAÇÃO   ................................................................................ 55 

JURISPRUDÊNCIA   ........................................................................ 69 

DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA     ................................................. 505 

DECISÕES DA CORREGEDORIA    ................................................. 517 

REGISTRO    ................................................................................... 527 

COLABORADORES DESTE NÚMERO   ............................................ 551 

ÍNDICE DE ACÓRDÃOS    ................................................................. 553 





 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ 
 
Presidente Desembargador MANOEL DE CHRISTO ALVES FILHO 
Vice-Presidente Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETO 
Corregedor Desembargadora IZABEL VIDAL DE NEGREIROS LEÃO 
 
 

TRIBUNAL PLENO 
Reúne às 1as e 3as quartas-feiras (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucan Tavares”) 

 
Desembargador RICARDO BORGES FILHO 
Desembargador ARY DA MOTA SILVEIRA 
Desembargador MANOEL DE CHRISTO ALVES FILHO (Presidente) 
Desembargador NELSON SILVESTRE RODRIGUES AMORIM 
Desembargador STÉLEO BRUNO DOS SANTOS MENEZES 
Desembargador ALMIR DE LIMA PEREIRA 
Desembargador CALISTRATO ALVES DE MATTOS 
Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETO (Vice-Presidente) 
Desembargadora MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS  
Desembargador WILSON DE JESUS MARQUES DA SILVA 
Desembargador HUMBERTO DE CASTRO 
Desembargador JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA  
Desembargadora IZABEL VIDAL DE NEGREIROS LEÃO (Corregedora) 
Desembargadora CLIMENIE BERNADETE DE ARAÚJO PONTES 
Desembargadora MARIA DE NAZARETH BRABO DE SOUZA 
Desembargador CARLOS FERNANDO DE SOUZA GONÇALVES 
Desembargador PEDRO PAULO MARTINS 
Desembargador JOÃO ALBERTO CASTELLO BRANCO DE PAIVA 
Desembargador ELZAMAN DA CONCEIÇÃO BITTENCOURT 
Desembargador WERTHER BENEDITO COÊLHO 
Desembargadora YVONNE SANTIAGO MARINHO 
Desembargadora RUTHÉA NAZARÉ VALENTE DO COUTO FORTES 
Desembargador JAIME DOS SANTOS ROCHA 
Desembargadora LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN DIAS CRUZ 
Desembargador ALBANIRA LOBATO BEMERGUY 
Desembargador BENEDITO DE MIRANDA ALVARENGA 
Desembargadora OSMARINA ONADIR SAMPAIO NERY 
 

 
ÓRGÃO ESPECIAL 

Reúne às 1as e 3as quartas-feiras (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucam Tavares”)  



 

 

Desembargador RICARDO BORGES FILHO 
Desembargador ARY DA MOTA SILVEIRA 
Desembargador MANOEL DE CHRISTO ALVES FILHO (Presidente) 
Desembargador NELSON SILVESTRE RODRIGUES AMORIM 
Desembargador STÉLEO BRUNO DOS SANTOS MENEZES 
Desembargador ALMIR DE LIMA PEREIRA 
Desembargador CALISTRATO ALVES DE MATTOS 
Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETO (Vice-Presidente) 
Desembargadora MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS  
Desembargador WILSON DE JESUS MARQUES DA SILVA 
Desembargador HUMBERTO DE CASTRO 
Desembargador JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA  
Desembargadora IZABEL VIDAL DE NEGREIROS LEÃO (Corregedora) 
Desembargadora CLIMENIE BERNADETE DE ARAÚJO PONTES 
Desembargadora MARIA DE NAZARETH BRABO DE SOUZA 
Desembargador CARLOS FERNANDO DE SOUZA GONÇALVES 
Desembargador PEDRO PAULO MARTINS 
Desembargador JOÃO ALBERTO CASTELLO BRANCO DE PAIVA 
Desembargador ELZAMAN DA CONCEIÇÃO BITTENCOURT 
Desembargador WERTHER BENEDITO COÊLHO 
Desembargadora YVONNE SANTIAGO MARINHO 

 
CONSELHO DA MAGISTRATURA 

Reúne às 2as e 4as quartas-feiras (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucam Tavares”)  

 
Desembargador MANOEL DE CHRISTO ALVES FILHO (Presidente) 
Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETO 
Desembargadora IZABEL VIDAL DE NEGREIROS LEÃO 
Desembargador ELZAMAN DA CONCEIÇÃO BITTENCOURT 
Desembargador CARLOS FERNANDO DE SOUZA GONÇALVES 

 
CÂMARA DE FÉRIAS 

 
Desembargador MANOEL DE CHRISTO ALVES FILHO (Presidente) 
Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETO 
Desembargadora IZABEL VIDAL DE NEGREIROS LEÃO 
Desembargador ELZAMAN DA CONCEIÇÃO BITTENCOURT 
Desembargador CARLOS FERNANDO DE SOUZA GONÇALVES 

 
Sessões às Segundas-Feiras 

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS 



 

 

1º CÂMARA CÍVEL ISOLADA 
 

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS 
Sessões às segundas-feiras (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucam Tavares”) 

 
Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETO (Presidente) 
Desembargador ARY DA MOTA SILVEIRA 
Desembargadora MARIA DE NAZARETH BRABO DE SOUZA 
Desembargador ELZAMAN DA CONCEIÇÃO BITTENCOURT 
Desembargador WERTHER BENEDITO COÊLHO 
Desembargadora YVONNE SANTIAGO MARINHO 
Desembargadora RUTHÉA NAZARÉ VALENTE DO COUTO FORTES 
Desembargador JAIME DOS SANTOS ROCHA 
Desembargadora LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN DIAS CRUZ 
Desembargador BENEDITO DE MIRANDA ALVARENGA 
 

1º CÂMARA CÍVEL ISOLADA 
Sessões às segundas-feiras (no Plenário Adjunto Orlando Dias Vieira”) 

 
Desembargador STÉLEO BRUNO DOS SANTOS MENEZES (Presidente) 
Desembargador RICARDO BORGES FILHO 
Desembargador NELSON SILVESTRE RODRIGUES AMORIM 
Desembargador ALMIR DE LIMA PEREIRA 
Desembargadora MARIA LÚCIA GOMES MARCOS DOS SANTOS  
 

Sessões às Terças-Feiras 
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA 
 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 
Sessões às terças-feiras (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucam Tavares”) 

 
Desembargador ROMÃO AMOÊDO NETO (Presidente) 
Desembargador RICARDO BORGES FILHO 
Desembargador NELSON SILVESTRE RODRIGUES 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 BERNADETE DE ARAÚJO PONTES 
Desembargador CARLOS FERNANDO DE SOUZA GONÇALVES 
Desembargador PEDRO PAULO MARTINS 
Desembargador JOÃO ALBERTO CASTELLO BRANCO DE PAIVA 
Desembargadora ALBANIRA LOBATO BEMERGUY 
Desembargadora OSMARINA ONADIR SAMPAIO NERY 

 
1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA 

Sessões às terças-feiras (no Plenário Adjunto “Des. Orlando Dias Vieira”) 
 

Desembargador ARY DA MOTA SILVEIRA (Presidente) 
Desembargadora MARIA DE NAZARETH BRABO DE SOUZA 
Desembargadora YVONNE SANTIAGO MARINHO 
 

Sessões às Q uintas-Feiras 
2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA 

2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA 
Sessões às quintas-feiras (no Plenário Adjunto “Des. Orlando Dias Vieira”) 

 
Desembargador ELZAMAN DA CONCEIÇÃO BITTENCOURT (Presidente) 
Desembargador WERTHER BENEDITO COÊLHO 
Desembargadora RUTHÉA NAZARÉ VALENTE DO COUTO FORTES 

 
2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA 

Sessões às quintas-feiras (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucan Tavares”) 
 

Desembargador WILSON DE JESUS MARQUES DA SILVA (Presidente) 
Desembargador CALISTRATO ALVES DE MATTOS 
Desembargador HUMBERTO DE CASTRO 
Desembargadora ALBANIRA LOBATO BEMERGUY 
Desembargadora OSMARINA ONADIR SAMPAIO NERY 

 
 

Sessões às Sextas-Feiras 
3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA 

3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA 
 

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA 



 

 

Sessões às sextas-feiras (no Plenário “Des. Oswaldo Pojucan Tavares”) 
 

Desembargador JOSÉ ALBERTO SOARES MAIA (Presidente) 
Desembargadora CLIMENIE BERNADETE DE ARAÚJO PONTES 
Desembargador CARLOS FERNANDO DE SOUZA GONÇALVES 
Desembargador PEDRO PAULO MARTINS 
Desembargador JOÃO ALBERTO CASTELLO BRANCO DE PAIVA 

 
3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA 

Sessões às sextas-feiras (no Plenário Adjunto “Des. Orlando Dias Vieira”) 
 

Desembargadora LÚCIA CLAIREFONT SEGUIN DIAS CRUZ (Presidente) 
Desembargador JAIME DOS SANTOS ROCHA 
Desembargador BENEDITO DE MIRANDA ALVARENGA 

 
 

SECRETÁRIO GERAL DO TRIBUNAL 
DR. GENGIS FREIRE DE SOUZA 

 

SECRETÁRIO DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 
 

DR. LUIS CLÁUDIO SERRA DE FARIA 
 

SECRETÁRIO DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS 
 

DR. RAIMUNDO JOÃO DE NORONHA TAVARES 
 

SECRETÁRIA DAS CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS 
 

DRA. SÍLVIA DE NAZARÉ NÓVOA DOS SANTOS VELASCO AZEVEDO 
 

SECRETÁRIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS 
 

DRA. MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES AYRES 
 

JUÍZES DE DIREITO DA CAPITAL 
 
Dra. Ana Tereza Sereni Murrieta 1ª Vara Cível 
Dra. Rosa Maria Portugal Gueiros 2ª Vara Cível 
Dra. Carmencin Marques Cavalcante 3ª Vara Cível 



 

 

Dra. Maria Helena Couceiro Simões 4ª Vara Cível 
Dr. Enivaldo da Gama Ferreira 5ª Vara Cível 
Dra. Marneide Trindade P . Merabet  6ª Vara Cível 
Dra. Maria Helena Ferreira 7ª Vara Cível 
Dra. Yvette Lúcia P inheiro 8ª Vara Cível 
Dra. Maria do Céo Cabral de Oliveira 9ª Vara Cível 
Dra. Maria Izabel de Oliveira Benone 10ª Vara Cível 
Dra. Emília Belém Pereira 11ª Vara Cível 
Dr. Constantino Augusto Guerreiro 12ª Vara Cível 
Dra. Helena Percilla de A.Dornelles 13ª Vara Cível 
Dra. Martha Inez Antunes Lima  14ª Vara Cível 
Dra. Sidney Floracy Sant'ana da Silva 15ª Vara Cível 
Dra. Eliana Rita Daher Abufaiad 16ª Vara Cível 
Dra. Maria do Carmo S. de Araujo 17ª Vara Cível 
Dra. Terezinha Martins Fonseca 18ª Vara Cível 
Dra. Heralda Dalcinda Blanco Rendeiro 19ª Vara Cível 
Dra. Sônia Macedo Parente 20ª Vara Cível 
Dr. Romulo José Ferreira Nunes 21ª Vara Cível 
Dra. Ruth Nazaré do Couto Gurjão 22ª Vara Cível 
Dra. Edna Anjos Nunes 23ª Vara Cível 
Dr. Paulo Sérgio Frota e Silva 24ª Vara Cível 
Dra. Maria Soares Palheta 1ª Vara Penal 
Dr. Claudio A. Montalvão das Neves 2ª Vara Penal 
Dr. Leonardo de Noronha Tavares 3ª Vara Penal 
Dra. Ana de Nazaré Ramos 4ª Vara Penal 
Dra. Maria de N. Saavedra Guimarães 5ª Vara Penal 
Dra. Gleide de Moura Pralier 6ª Vara Penal 
Dra. Maria Angélica Ribeiro Lopes 7ª Vara Penal 
Dra. Maria de Nazaré Silva G. dos Santos 8ª Vara Penal 
Dra. Diracy Nunes Alves 9ª Vara Penal 
Dr. Raimundo Holanda Reis 10ª Vara Penal 
Dra. Carmen Lúcia Monteiro Farias 11ª Vara Penal 
Dra. Maria Rita A. Rodrigues de Lima 12ª Vara Penal 
Dra. Raimunda do Carmo Gomes 13ª Vara Penal 
Dr. Otávio Marcelino Maciel 14ª Vara Penal 
Dr. Ronaldo Marques Valle 15ª Vara Penal 
Dra. Maria Edwiges de Miranda Lobato 16ª Vara Penal 
Dra. Brígida Gonçalves dos Santos 17ª Vara Penal 
Dr. Eronides Souza Primo 18ª Vara Penal 
 
 

JUÍZES DE DIREITO DAS VARAS DISTRITAIS DA CAPITAL 



 

 

 
Dr. Walton Cezar Bruzdzinski 1ª Vara Distrital de Icoaracy 
Dr. Ricardo Ferreira Nunes 2ª Vara Distrital de Icoaracy 
Dra. Vera Araújo Souza Vara Distrital de Mosqueiro 
 
 

JUÍZES DE DIREITO NÃO TITULARES DE VARA 
 
Dra. Maria do Céo Maciel Coutinho  
Dra. Elena Farag  
Dra. Rosileide Maria da Cunha Barros  
Dra. Dahil Paraense de Souza  
Dr .  Francisco Sabino Vasconcelos da Costa  
Dra. Eliete Contente Barbosa  
 
 

AUDITORES MILITARES 
 
Dr. Flávio Roberto Soares de Oliveira 
Dr. José Roberto P inheiro Maia Bezerra Jr. (Auditor Substituto) 
 

PRETORES DA CAPITAL 
 
Dra. Maria Lúcia Xavier Hanaque 1ª Pretoria Cível 
Dra. Maria Cecília de Lima Pereira 2ª Pretoria Cível 
Dra. Maria Stella Castro Peixoto 1ª Pretoria Penal 
Dra. Inácia Nazaré Salgado Frias 2ª Pretoria Penal 
Dra. Eliana Pacheco de O. Cortes 3ª Pretoria Penal 
Dra. Maria Thelma P . F. de Souza 4ª Pretoria Penal 
Dra. Eleonora Pereira Tavares 6ª Pretoria Penal 
 

JUÍZES DE DIREITO DO INTERIOR 
 
Dr.  Normando do Carmo Borges 1ª Vara Abaetetuba 
Vago 2ª Vara Abaetetuba 
Dr.  José Orlando de Paula Arrifano  3ª Vara Abaetetuba 
Vago Afuá 
Dr.  José Antonio Ferreira Cavalcante Alenquer  
Dr.  Luiz Miguel Negrão Machado  Almerim 
Dr.  José Torquato Araújo de Alencar 1ª Vara Altamira 



 

 

Vago 2ª Vara Altamira 
Vago 3ª Vara Altamira 
Dra. Odete da Silva Carvalho 1ª Vara Ananindeua 
Dra. Edinéa Oliveira Tavares 2ª Vara Ananindeua 
Dra. Ezilda Pastana Mutran 3ª Vara Ananindeua 
Dra. Maria Filomena Buarque Camacho 4ª Vara Ananindeua 
Dra. Jacyra Moraes Rabelo 5ª Vara Ananindeua 
Dra. Luana de Nazareth H. S. Brito Augusto Correa 
Dra. Gildes Maria Silveira Lima Baião 
Dr.   Carlos Alberto Flexa de Oliveira Barcarena 
Dra. Natércia Navegantes de Oliveira Benevides 
Dra. Maria da Conceição V. Figueiredo 1ª Vara Bragança 
Dr.   Pedro P inheiro Sotero 2ª Vara Bragança 
Vago Brasil Novo 
Dra. Maria Irys de Brito Batista Breves 
Dra. Kédima Pacífico Lyra Cachoeira do Arari 
Dr.   Leonildes Macedo Silva Cametá 
Dr.   Roberto Gonçalves Moura 1ª Vara Capanema 
Dr.   Amílcar Roberto Bezerra Guimarães 2ª Vara Capanema 
Dra. Rosa Maria Rodrigues Monteiro Capitão-Poço 
Dra. Sandra Maria Aragão Klautau 1ª Vara Castanhal 
Dr.   Paulo Gomes Jussara Júnior 2ª Vara Castanhal 
Dra. Eva do Amaral Coelho 3ª Vara Castanhal 
Dra. Edith Ribeiro Dias 4ª Vara Castanhal 
Vago Chaves 
Dra. Maria de Betânia Paes Rodrigues 1ª Vara Conc. do Araguaia 
Dra. Maria Elvina Taveira Gemaque 2ª Vara Conc. do Araguaia 
Dr. Laércio de Almeida Larêdo Curionópolis 
Vago Curuçá 
Dra.  Iacy Salgado Vieira dos Santos Dom Eliseu 
Dr. Carlos Alberto Miranda Gomes Garrafão do Norte 
Dr. Francisco Lisboa Rodrigues Gurupá 
Dra. Maria Santana Marques Tavares Igarapé-açú 
Dr. Antônio Cláudio Von-Lohrman Cruz Igarapé-miri 
Dra. Rosana Lúcia Bastos Siqueira Irituia 
Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos 1ª Vara Itaituba 
Dr. Rui Alberto Peixoto Vasconcelos 2ª Vara Itaituba 
Vago Itupiranga 
Dr. João Batista Lopes do Nascimento Jacundá 
Dra. Cecília dos Santos Carneiro Mãe do Rio 
Vago 1ª Vara Marabá 
Dr. Sérgio Augusto Andrade Lima 2ª Vara Marabá 



 

 

Dr. Francisco José da Silveira Chagas 3ª Vara Marabá 
Dra. Maria Lídia Tocantins de Souza 4ª Vara Marabá 
Vago 5ª Vara Marabá 
Dra. Maria Vanda Barros da Silva Lima Maracanã 
Dr. Raimundo Holanda Guimarães Marapanin 
Vago Medicilândia 
Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Mocajuba 
Dra. Maria das Graças Alfaia Fonseca 1ª Vara Mojú 
Dra. Maria Laudelina da Rocha Barata 2ª Vara Mojú 
Dr. João Duarte de Oliveira Monte Alegre 
Dr. José Coriolano da Silveira Muaná 
Dr. Luiz Bernardo Serra G. de Oliveira Nova Timboteua 
Vago 1ª vara Óbidos 
Dra. Terezinha Nunes Moura 2ª Vara Óbidos 
Vago Oeiras do Pará 
Dra. Rosa de Fátima Navegantes de Oliveira Oriximiná 
Dr. Antônio Raphael de Oliva Brandão Ourém 
Dr. Manoel Maria Barros da Costa Ourilândia do Norte 
Vago Pacajá 
Dra. Maria Aparecida Mourão Santa Brígida     Paragominas 
Dra. Maria Vitória Torres do Carmo Parauapebas 
Dra.  Maria José Corrêa Ferreira Peixe-Boi 
Dra. Roma Keiko Kobayashi Ponta de Pedras 
Dr. Angela Alice Alves Tuma Portel 
Dr.    Licurgo de Freitas Peixoto Porto de Moz 
Dra. Marinez Catarina V. L. Cruz Arraes Primavera 
Vago 1ª Vara Redenção 
Dr. Edmar Silva Pereira 2ª Vara Redenção 
Dr. Cláudio Henrique Lopes Rendeiro Rio Maria 
Dra. Ana Lúcia Bentes Lynch Rondon do Pará 
Dr. João Lourenço Maia da Silva Rurópolis 
Dra. Rosi Maria de Farias 1ª Vara S. Miguel do Guamá 
Dra. Maria Antonina Athaíde do Carmo 2ª Vara S. Miguel do Guamá 
Dr. Antônio Carlos T. de Oliveira S. Sebastião da Boa Vista 
Dr. Paulo Roberto V. Pereira Carneiro Salinópolis 
Dra. Ana Selma da Silva Timóteo Santa Maria do Pará 
Dr. Paulo César Pedreira Amorim Santana do Araguaia 
Dra. Célia Regina de Lima Pinheiro 1ª Vara Santarém 
Vago 2ª Vara Santarém 
Dra. Edite da Costa Pantoja 3ª Vara Santarém 
Dr. Ademar Gomes Evangelista 4ª Vara Santarém 
Dra.  Margui Gaspar Bittencourt 5ª Vara Santarém 



 

 

Dr.    Paulo Ernesto Pereira de Souza Salvaterra 
Dra. Eva Maria P into da Silva São Domingos do Capim 
Vago São Félix do Xingu 
Vago São João do Araguaia 
Dr. Paulo Roberto Ferreira Vieira Senador José Porfírio 
Dra. Maria de Lourdes Oliveira Costa 1ª Vara Soure 
Dr. Jorge Luís Lisboa Sanches 2ª Vara Soure 
Dra. Nadja Nara Cobra Meda  1ª Vara Sta. Izabel do Pará 
Dra. Elisabete Lima Mendes 2ª Vara Sta. Izabel do Pará 
Vago Tailândia 
Dra. Luzia do Socorro Silva dos Santos Tomé-Açú 
Vago Tucumã 
Dr. José Maria Teixeira do Rosário 1ª Vara Tucuruí 
Dr. Altemar da Silva Paes 2ª Vara Tucuruí 
Vago Uruará 
Dr.    Maírton Marques Carneiro Vigia 
Dra. Silvana Maria de Lima e Silva Viseu 
Dr. Elder Lisboa Ferreira da Costa Xinguara 
 

JUIZES SUBSTITUTOS 
 
1ª Região 
Sede: Ananindeua 
Vago 

2ª Região  
Sede: Castanhal 
Vago 

3ª Região  
Sede: Capanema 
Vago 

4ª Região  
Sede: Bragança 
Vago 

5ª Região  
Sede: Abaetetuba 
Vago 

6ª Região  
Sede: Paragominas 
Vago 

7ª Região  
Sede: Tucurui 
Vago 

8ª Região  
Sede: Marabá 
Vago 

9ª Região  
Sede: Redenção 
Vago 

10ª Região  
Sede: Altamira 
Vago 

11ª Região  
Sede: Santarém 
Vago 

12ª Região  
Sede: Alenquer 
Vago 

13ª Região  14ª Região  



 

 

Sede: Gurupá 
Vago 

Sede: Soure 
Vago 

15ª Região 
Sede: Cametá 
Vago 

 

 
PRETORES DO INTERIOR 

 
Dr. Renato João Barbosa Lima Acará (Capital)  
Vago Anajás 
Dra. Zuleide P imentel Leite Aveiro (Itaituba)  
Vago Bagre 
Dr. Reginaldo da Consolação Monteiro Bonito (Guamá)  
Dr. Geraldo Cunha da Luz Bujarú (Capital)  
Dra. Maria de Fátima da S. Monteiro Colares (Vigia)  
Dra. Miriam Pinho Pereira Curralinho (Breves)  
Vago Faro 
Dra. Cora Belém Vieira de Oliveira Inhangapí (Castanhal)  
Dr. Raimundo Iaci V. Pereira Jurutí (Óbidos)  
Vago Limoeiro do Ajuru 
Dr. Manuel Pedro Carvalho de Oliveira Magalhães Barata (Marapanim)  
Vago Melgaço 
Dr. Geraldo José Guimarães Amorim Prainha (Monte Alegre)  
Dra. Eucila Maués Corrêa dos Santos Santa Cruz do Ararí (Cachoeira do Arari)  
Dr. Carmelino Soares das Dores Santarém Novo (Maracanã)  
Dr. Idamor da Mota Santo Antonio do Tauá (Vigia)  
Dra. Almira Fonseca de Oliveira São Caetano de Odivelas (Vigia)  
Dr. Ademar Calumby Filho São Francisco do Pará (Castanhal)  





 

EDITORIAL 
 

 
 
O dia 11 de agosto tem sido ao longo dos anos uma efeméride 

festiva nos anais da Justiça. Sua passagem enche de júbilo não apenas a 
comunidade jurídica como ainda a própria população em geral. Relembra 
a instituição dos cursos jurídicos no Brasil, o que significa um marco inde-
lével para a cultura nacional e o contributo dos juristas brasileiros para a 
legitimidade do Estado de Direito em que vivemos, substrato do regime 
democrático. 

Por isso, em regozijo ao evento sucedem-se as comemorações 
em todo o País, como invariavelmente acontece todos os anos em nosso 
Estado.  

Para ilustrar o acontecimento é lançada ao público esta já tra-
dicional Revista que condensa a produção intelectual dos Magistrados, 
Advogados, membros do Ministério Público e Professores.  

Desta vez releva mencionar a transcrição dos belíssimos discur-
sos de posse de dois eminentes obreiros da Justiça: Dra. Francisca Formi-
gosa, Juíza do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, cuja vida profissio-
nal é um espelho cinti lante, onde devem mirar-se os aspirantes à Magistra-
tura. Não menos edificante é o exemplo de vida do Dr. Francisco Barbosa 
que ascendeu ao mais alto grau de carreira ministerial por seus próprios 
méritos e graças a uma atuação fecunda e luminosa, que diginifica a sua 
Instituição.  

É nosso vivo desejo que esta publicação alcance os resultados 
esperados.  

 
 
Belém, 11 de agosto de 1996.  
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AS LICENÇAS AMBIENTAIS E O 
DEVIDO PROCESSO LEGAL1 

 
Derly Barreto e Silv a Filho2 

 
Poderia parecer exagero afanar que a processualidade é urna qualida-

de inerente à formação de todos os atos estatais. 
Não, contudo, nos Estados Democráticos de Direito, como o brasileiro, 

em que os agentes públicos (legisladores, administradores e juizes) não 
são livres para agir, porque exercem atividade estatal - isto é, função3, en-
contrando-se, pois, coarctados aos fins estabelecidos pela Constituição. 
Conseqüentemente, como não manifestam o seu querer pessoal, nada 
mais consentâneo que o direito prescreva um iter formativo da vontade 
que exprimem, que há por nome-processo.   

E como ensina Carlos Ari Sundfeld, in verbis: 
"A formação do querer do Estado não pode ser dis-
ciplinada de modo idêntico ao dos particulares. 
Uma vontade submetida a fins (a do Estado) e outra 
livre (a dos particulares) são instrumentadas diver-
samente. A livre tem seu canal de expressão: o indi-
viduo. A vontade funcional é canalizada no proces-
so, do qual o agente é apenas um elemento. Não 
houvesse processo para a formação da vontade fun-
cional, ela seria idêntica à da vontade livre: centrada 

                                                 
1 Artigo baseado na tese intitulada “A processualidade das Licenças Ambientais co-
mo Garantia dos Administrados”, que f oi apresentada e aprov ada no XXI Congresso 
Nacional de Procuradores de Estado, realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 9 
de nov embro de 1995. 
2 Procurador do Estado de São Paulo, Diretor do Instituto Paulista de Adv ocacia Pú-
blica, Mestrando em Direito Constitucional pela Pontif ícia Univ ersidade Católica de 
São Paulo  
3 Existe f unção, segundo Celso Antonio Bandeira de Mello, “quando alguém está in-
v estido no dev er de satisf azer dadas f inalidades em prol do interesse de outrem, 
necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para suprí-las” (Curso de 
Direito Administrativ o. 6ª edição. São Paulo, Malheiros Editores, 1995, página 21).  
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no agente".4 
Além disso, a processualidade encontra outra justificativa. Como os atos 

estatais se impõem aos particulares independentemente do seu consenti-
mento, interferindo na sua esfera jurídica e constituindo-os, unilateralmen-
te, em obrigações, esse poder político decerto descambaria em arbítrio se 
os interessados não tivessem a oportunidade de influir nas decisões do Es-
tado, expondo seus motivos, suas convicçôes, seus interesses5. 

A contapartida desse poder extroverso é, exatamente, a processualida-
de, o modus faciendi dos atos estatais, o meio através do qual os interes-
sados participam da produção das decisões públicas. 

A processuatidade, assim, se resume no modo normal de atuar do Esta-
do Democrático de Direito.6 

Do que se expôs, observa-se que o conceito tradicional e restrito de pro-
cesso - entendido como sucessão de atos cujo objetivo fundamental é a so-
lução de um conflito de interesses juridicamente qualificado - está supera-
do. 

O termo processo, denotando a seqüência de atos que se desenvolvem 
progressivamente, com vistas à produção de um deterrninado ato estatal,7 
não é monopólio da função jurisdicional. Aplica-se a todas as funções esta-
tais, a todos os setores do ordenamento jurídico público. Portanto, como a-
firma Alberto Xavier, "a cada uma das funções do Estado corresponde um 
tipo de processo através do qual ela se desenvolve”.8 
                                                 
4 Fundamentos de Direito Público. São Paulo, Malheiros Editores, 1993, página 92.  
5 Apud Sundf eld, Carlos Ari, in ob. cit., página 93. 
6 Apud Sundf eld, Carlos Ari. A Importância do Procedimento Administrativ o, in Re-
v ista de Direito Público, nº 84, outubro-dezembro de 1987, página 67.   
7 Apud Gordillo, Agustin A. Tratado de Derecho Administrativ o. Parte General. Tomo 
2. Buenos Aires, Argentina, Ediciones Macchi, 1991, página XVII-1.   
8 Do Procedimento Administrativ o. São Paulo, Bushatsky , 1976, página 26. Neste 
mesmo sentido, Odete Medauar salienta: “A resistência ao uso do v ocábulo “pro-
cesso” no campo da Administração Pública, explicada pelo receio de conf usão com 
o processo jurisdicional, deixa de ter consistência no momento em que se acolhe a 
processualidade ampla, isto é a processualidade associada ao exercício de qualquer 
poder estatal. Em decorrência, há processo jurisdicional, processo legislativ o, pro-
cesso administrativ o; ou seja, o processo recebe a adjetiv ação prov inda do poder 
ou f unção de que é instrumento. A adjetiv ação, dessa f orma, permite especif icar a 
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Fala-se, então, não só de processo judicial, mas, também, de processo 
legislativo - como "conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, sanção, 
veto) realizados pelos órgãos legislativos visando a formação das leis cons-
titucionais, complementares e ordinárias, resoluções e decretos legislativos” 
9 - e de processo administrativo - como sucessão ordenada de atos e forma-
lidades  tendentes à formação da vontade funcional da Administração Pú-
blica, manifestada através de atos administrativos.10 

Com efeito, da mesma forma que não se cogita de sentença sem propo-
situra da ação, citação do réu, apresentação de contestação, produção de 
provas, oferecimento de alegações finais etc., não se concebe lei senão 
quando tenha sido apresentado, discutido, votado e sancionado (ou veta-
do) um projeto. Igualmente a nomeação de uni servidor público, que é 
precedida da publicação de edital de concurso público, da abertura de 
inscrições, da expedição de relação nominal dos candidatos cujas inscri-
ções foram deferidas, da realização de provas, da classificação dos habili-
tados etc. 

Na seara da Administração Pública, a processualidade sobreleva em 

                                                                                                                       
que âmbito de ativ idade estatal se ref ere determinado processo” (A Processualidade 
no Direito Administrativ o. São Paulo, Editora Rev ista dos Tribunais, 1993, página 
41). 
9 Silv a, José Af onso da. Curso de Direito Constitucional Positiv o. 10ª edição. São 
Paulo, Malheiros Editores, 1995, página 496. Cf  Seção VIII do Capítulo I do Título IV 
da Constituição Federal de 1988.  
  
10 Terminologicamente, o legislador constituinte, reconhecendo a processualidade da 
ativ idade administrativ a, adotou, com acerto, tanto a expressão “processo adminis-
trativ o” quando o termo “processo”, como se observ a da leitura dos seguintes dis-
positiv os da Constituição Federal: art. 5º, LV (“aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativ o, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e am-
pla def esa, com os meios e recursos a ela inerentes”) e LXXII, b (“conceder-se-á 
habeas data: (...) b) para a retif icação de dados, quando não se pref ira f azê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativ o”); art.37,XXI (“ressalv ados os casos es-
pecif icados na legislação, as obras, serv iços, compras e alienações serão contrata-
dos mediante processo de licitação pública...”); e art.41, § 1º (“O serv idor público 
estáv el só perderá o cargo em v irtude de sentença judicial transitada em julgado ou 
mediante processo administrativ o em que lhe seja assegurada ampla def esa”).  



8   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

importância, porque é através do processo administrativo que a lei (ordem 
estática) se converte em ato administrativo (ordem dinâmica). 

A processualidade, assim, é que assegura a concretização da lei em ato 
administrativo,11 permitindo submeter a controle o dinamismo da função 
admnistrativa e possibil itando a participação dos administrados no estágio 
de fonnação dos atos da Administração Pública.12 

Ainda antes de adentrar o tema proposto, mister se faz conceituar l icen-
ça. 

Licença é ato adrninistrativo vinculado que faculta o exercício de certa 
atividade, uma vez preenchidos os requisitos legalmente estabelecidos.13 

Exemplo típico desse provimento são as licenças urbanísticas, por meio 
das quais se possibil ita o início da construção, ante a apresentação de pro-
jeto comprovando a observância dos requisitos exigidos pela lei. 

No tocante ao direito ambiental, as l icenças ganham outro matiz, em 
função do bem jurídico envolvido: o meio ambiente. 

Preceitua o “caput” do Art. 225 da Constituição Federal que todos têm 

                                                 
11 De f ato, porque a v ontade que a Administração exprime é a v ontade da lei (mate-
rializada). Como esta não se transf orma automaticamente em ato administrativ o, 
um trâmite obrigatório (o processo administrativ o) se interpõe. 
12 Apud Sundf eld, Carlos Ari.  A Importância do Procedimento Administrativ o, in Re-
v ista de Direito Público, nº 84, outubro-dezembro de 1987, página 66. 
13 Neste sentido: Meirelles, Hely  Lopes, in Direito Administrativ o Brasileiro. 17ª edi-
ção. São Paulo, Malheiros Editores, 1992, página 170; Bandeira de Mello, Oswaldo 
Aranha, in Princípios Gerais de Direito Administrativ o. Volume I. 1ª edição. Rio de 
Janeiro, Forense, 1969, página 508; Bandeira de Mello, Celso Antonio, in ob. cit., 
página 236; Figueiredo, Lúcia Valle, in Curso de Direito Administrativ o. 2ª edição. 
São Paulo, Malheiros Editores, 1995, página 99; e Di Pietro, Maria Sy lv ia Zanella, in 
Direito Administrativ o. 3ª edição. São Paulo, Atlas, 1992, página 173; e Moreira Ne-
to, Diogo de Figueiredo, in Curso de Direito Administrativ o. 10ª edição. Rio de Janei-
ro, Ed. Forense, 1994, páginas 296 e 297. Esclareça-se, desde já, que licença não 
é, puramente, ato declaratório nem ato constitutiv o de direito; insere-se entre os a-
tos administrativ os constitutiv o-f omais. Ela “não é constitutiv a quanto ao gozo de 
direito, porém o é quanto ao seu exercício. Este - esclarece Oswaldo Aranha Bandei-
ra de Mello - só pode licitamente ser lev ado a ef eito depois de licenciada a ativ idade 
de que alguém tinha o gozo do direito. Por isso - conclui o saudoso mestre - se diz 
que é constitutiv a apenas sob o aspecto f ormal”(ob. cit., página 509). 
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direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso co-
mum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os pre-
sentes e futuras gerações. 

Meio ambiente, como se vê, é bem jurídico que não se encontra na es-
fera de disponibil idade de ninguém, nem do Estado, nem dos administra-
dos.14 

É como Humberto Quiroga Lavié, com grande maestria, demonstra: 
"El ambiente público o dominio público ambiental 
no es un derecho real de domínio, como una 
potestad uti singuli en favor de nadie: ni de los 
particulares ni del Estado. Más que dominio humano 
es dominio del orden natural que requiere 
protección social: el uso social  o individual del 
dominio público ambiental es un reflejo 
condicionado a los mandatos del orden natural.  La 
sociedad, en el ejercicio de sus derechos públicos 
subjetivos, más que disponer, debe impedir, 
proteger, controlar. Ése es ei carácter jurídico de 
los derechos públicos subjetivos ambientales: más 
deberes frente al orden natural que derechos sobre 
dicho orden. Los derechos surgen frente al Estado 
para evitar la depredación del orden ambiental. Con 
esto trasformamos el manejo de los conceptos uti 
singuli-uti universalis sobre los bienes públicos; en 
ningún caso hay uti singuli, es decir, un derecho 
subjetivo que pueda invocarse sobre el ambiente; 
sólo habrá derechos uti universalis, como refiejos 
del orden natural para lograr el mantenimiento del 
equilibrio ambiental".15 

Além de ser bem jurídico de uso comum do Povo, meio ambiente é di-
                                                 
14 Apud Silv a, José Af onso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo, Malhei-
ros, 1994, página 31. 
15 Los Derechos Públicos Subjetiv os y  la Partcipación Social. Buenos Aires, Edicio-
nes Depalma, 1985, páginas 192 e 193. 



10   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

reito difuso, que, como tal, se caracteriza pelas seguintes notas: indetermi-
nabilidade,16 indivisibil idade17 e indisponibil idade.18 

Pois bem. A licença ambiental se ingere nesse contexto visando a con-
trolar preventivamente atividades que sejam potenciamente causadoras de 
significativo impacto ambiental19 e a assegurar a incolurnidade do direito 
(difuso) ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (cf. art. 10, ca-
put,da Lei nº 6.938/81). Difere das licenças em geral, porque tem por obje-
to não só facultar o exercício de certa atividade, uma vez demonstrado pe-
lo interessado o atendimento das exigências legais, mas, também, contro-
lar tal atividade, antes mesmo do seu início (a l icença, assim é ato de con-
trole prévio). Desta forma, em Direito Ambiental, o l icenciamento constitui 
                                                 
16 O meio ambiente se ref ere a um número indeterminado ou dif icilmente determiná-
v el de indiv íduos, não existindo entre eles qualquer v ínculo jurídico que os congre-
gue (apud Mancuso, Rodolf o Camargo, in Interesses Dif usos. 3ª edição. São Paulo, 
Editora Rev ista dos Tribunais, 1994, páginas 74 e 75). 
17 O meio ambiente é direito de todos e de cada um, de cada um e de todos, não se 
podendo cindir entre os indiv íduos (apud Figueiredo, Lúcia Valle, in Direitos Dif usos 
e Coletiv os. São Paulo, Editora Rev ista dos Tribunais, 1989, página 15).  
18 Como o direito ao meio ambiente encontra-se diluído por toda coletiv idade, não há 
um titular identif icáv el que detenha poderes jurídicos para dele dispor, dando-lhe 
uma destinação segundo a sua v ontade ou o seu interesse (apud Bastos, Celso Ri-
beiro. A Tutela dos Interesses Dif usos no Direito Constitucional Brasileiro, in Rev is-
ta da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nº 41, junho 1994, página 120).  
19 Saliente-se, a propósito, que o f ato de a licença ambiental ser um ato de controle 
prév io de ativ idades potencialmente causadoras de signif icativ o impacto sobre o 
meio ambiente não implica v ulneração do princípio constitucional da propriedade pri-
v ada. Muito pelo contrário, eis que o art.5º, XXIII, da Constituição Federal, prescre-
v e que “a propriedade atenderá a sua f unção social”. Logo, na seara ambiental, o 
exercício do direito de propriedade há de se f azer em consonância com os princípios 
e preceitos constitucionais de preserv ação do meio ambiente (cf ., por exemplo, o 
art.186, II, da Constituição Federal). Assim, não obstante o particular ser, em prin-
cípio, titular de um direito relativ amente à exploração e uso de um bem ambiental 
localizado em sua propriedade, o exercício desse direito depende do preenchimento 
de requisitos legalmente estabelecidos em v ista do princípio constitucional da pre-
serv ação ambiental; condiciona-se, em última instância, à obtenção da competente 
licença (apud Silv a, José Af onso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo, 
Malheiros, 1994, página 193). 
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um importante instrumento de preservação do meio ambiente.20 
Para atender a esses desígnios, a l icença ambiental há de ser examina-

da sob a ótica da processualidade. De fato, porque o Direito estabelece um 
iter pelo qual a Administração Pública, considerando os fins constitucio-
nais de controle e preservação ambiental, poderá fácultar o exercício de 
certa atividade, uma vez demonstrado pelo proponente do projeto o pre-
enchirnento dos requisitos legais. 

Licença, em si, é conclusão, resultado, ato final do que se pode chamar 
de processo administrativo licenciatório. 

Entendido como processo, o l icenciamento ambiental é um encadea-
mento de atos que progressivarnente se desenvolvem em várias fases, sus-
citando a observância de uma série de princípios, tudo com vistas à emis-
são de um ato administrativo de outorga (a l icença ambiental, propria-
mente dita). 

São fases do processo de licenciamento a deflagratória, na qual o inte-
ressado requer a outorga de uma licença; a instrutória, que compreende a 
colheita dos elementos que irão subsidiar a decisão administrativa;21 e a 
decisória, ern que se emite um provimento deferitório ou não do pedido 
de licença. 

Cumpridas essas fases, atendido estará o procedimento do devido pro-
cesso legal, mas não o devido processo legal ambiental em seu sentido 
material, compreendido como o conjunto de garantias que propiciam aos 
administrados a efetiva tutela do meio ambiente ante a Administração Pú-
blica.22 
                                                 
20 Aliás, segundo o art. 9º,IV, da Lei nº 6.938/81, o licenciamento ambiental é um 
dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 
21 O estudo de impacto ambiental (EIA) e o relatório de impacto ambiental (RIMA) 
são elaborados nesta f ase. O primeiro “tem por objetiv o av aliar as proporções das 
possív eis alterações que um empreendimento, público ou priv ado, pode ocasionar 
ao meio ambiente” (Silv a, José Af onso da. Direito Ambiental Constitucional. São 
Paulo, Malheiros Editores, 1994, página 196). O RIMA, por sua v ez, dev e ref letir as 
conclusões do EIA (v ide, a propósito, os incisos I a VIII do art.9º da Resolução 
CONAMA nº 1/86, que dispõem sobre o conteúdo mínimo do RIMA). 
22 Em direito ambiental, o direito dos administrados apresenta daus dimensões, co-
mo ensinam J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira: “é, desde logo, um direito negati-
v o, ou seja, um direito à abstenção, por parte do Estado e de terceiros, de acções 
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O devido processo legal ambiental em sentido substancial, visto pelo 
enfoque dos administrados - e não do proponente do projeto - suscita a ob-
servância de urna série de princípios, dentre os quais releva mencionar:23 

a) PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - Regra básica do poder democrático, a 
publicidade contrapôe-se ao segredo administrativo, vezo característico dos 
Estados autoritários. No processo licenciatório, assegura aos administrados 
o mais amplo conhecimento dos atos componentes do procedimento. 

Aplica-se ao pedido de licença (art.10, § 1º, da Lei nº 6.938/81), ao es-
tudo prévio de impacto ambiental (art.225, § 1º, IV, da Constituição Fede-
ral), ao relatório de impacto ambiental (art.11 da Resolução CONAMA nº 
1/86) e, também, a quaisquer outros atos e fatos que se sucederem ao lon-
go do processo licenciatório. 

Justifica-se como exigência do Estado Democrático de Direito e como 
elemento indispensável ao exercício do direito ao meio ambiente. 

De fato. A Administração Pública há de ser transparente. Não houvesse 
publicidade dos atos e fatos do processo licenciatório, seria impossível a 
defesa e a preservaçao ambiental por parte dos administrados, pois eles 
não teriam conhecimento, a priori, das atividades potenciainente causado-
ras de significativa degradação do meio ambiente. 

O principio da publicidade encontra-se insculpido no caput do art.37 e 
em diversos dispositivos da Consituição Federal, sendo de se destacar o 
art.5º, XXXIII, cuja redação é a seguinte: “todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse co-
letivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de respon-
sabilidade...” 

                                                                                                                       
ambientalmente nociv as...”. “Por outro lado, trata-se de um direito positiv o a uma 
acção do Estado (...), no sentido de def ender o ambiente e de controlar as acções 
poluidoras deste, impondo-lhe as correspondentes obrigações políticas, legislativ as, 
administrativ as e penais” (Constituição da República Portuguesa Anotada. 3ª edição 
rev ista. Coimbra Editora, 1993, página 348). 
23 Por oportuno, cabe trazer à colação o art.4º da Constituição do Estado de São 
Paulo, cujo texto dispõe que, “Nos procedimentos administrativ os, qualquer que seja 
o objeto, observ ar-se-ão, entre outros requisitos de v alidade, a igualdade entre os 
administrados e o dev ido processo legal, especialmente quanto à exigência da pu-
blicidade, do contraditório, da ampla def esa e do despacho ou decisão motiv ados”.  
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No capítulo sobre o meio ambiente, a Constituição Federal exige que, 
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de signifi-
cativa degradação do meio ambiente, seja feito estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade (art.225, §1º, IV).24 

Por fim, cabe ressaltar que, no âmbito da Administração Pública, a úni-
ca  exceção à regra da publicidade está capitulada no art.5º, XXXIII, in fi-
ne, da Constituição Federal, que restringe o direito à informação na hipó-
tese de sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

b) PRINCÍPIO DA ACESSIBILIDADE AOS AUTOS DO PROCESSO - 
Consectário do princípio da publicidade, a acessibil idade aos autos do 
processo impõe o dever administrativo de facultar o exame e a reprodução 
da documentação constante do expediente a todos os interessados.25 

A fim de facil itar esse acesso e evitar embaraços desnecessários à nor-
mal tramitação do licenciamento ambiental - o que, em tese, pode acon-
tecer, considerando-se a natureza difusa do direito ambiental, que envolve 
número indeterminado de sujeitos interessados -, poder-se-ia cogitar, por 
exemplo, da criação de autos “paralelos” - contendo cópia de todos os atos 
processuais, que ficariam à disposição permanente dos administrados, nos 
centros de documentação ou bilbiotecas estatais - e da fixação de prazos 
para vista dos interessados.  

c) PRINCÍPIO DO FORMALISMO - Já foi dito que o processo administra-
tivo visa à formação da vontade funcional da Aministração Pública, mani-
festada através de atos administrativos. Para tanto, o ordenamento jurídico 
prescreve certos trâmites de observância obrigatória. 

                                                 
24 A Constituição do Estado de São Paulo, por seu turno, prescrev e que a licença 
ambiental para a execução e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, 
quando potencialmente causadoras de signif icativ a degradação do meio ambiente, 
será sempre precedida da aprov ação de estudo prév io de impacto ambiental e res-
pectiv o relatório a que se dará publicidade, garantida a realização de audiências pú-
blicas (art.192, § 2º).  
25 Com propriedade, Maria Sy lv ia Zanella di Pietro lembra que “o direito de acesso 
não pode ser exercido abusiv amente, sob pena de tumultuar o andamento dos ser-
v iços públicos administrativ os; para exercer esse direito, dev e a pessoa demonstrar 
qual o seu interesse indiv idual, se f or o caso, ou qual o interesse coletiv o que pre-
tende def ender” (ob. cit., página 347). 
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Em direito ambiental, como estão envolvidos interesses não só do pro-
ponente do projeto, mas também, e principalmente, da coletividade, são 
impostas formalidades obrigatórias na tramitação do pedido de licença 
ambiental.26 

Só para exemplificar, o legislador impôs ao Poder Páblico, ao lado do 
dever de licenciar, o de só fazê-lo mediante estudo de impacto ambiental 
(EIA), sempre que as atividades e os empreendimentos (públicos ou priva-
dos) sejam potencialmente causadores de significativa degradação do 
meio ambiente. 

Como se observa, a realização do EIA é uma fase indeclinável do pro-
cesso de licenciamento, de modo que a licença não pode ser outorgada à 
sua revelia ou com fulcro em estudo de impacto ambiental irregular. Em 
sendo expedida, rende ensejo à invalidação, pela postergação de formali-
dade essencial.27 

De outro lado, quando se trata da intervenção (participação) dos admi-

                                                 
26 Tais f ormalidades são impostas em f unção do princípio constitucional da preser-
v ação ambiental, segundo o qual as ativ idades incidentes sobre o meio ambiente 
dev em ev itar danos e não apenas reparar, quando possív el, os seus ef eitos deleté-
rios, sendo melhor prev enir do que remediar degradações ambientais. Conseqüen-
temente, o cumprimento estrito das f ormalidades é um f ator relev antíssimo de con-
dicionamento e de segurança ambiental, e também de controle administrativ o, na 
medida em que, prescrev endo o Direito seqüências comportamentais obrigatórias, 
os administrados podem constatar a exatidão das v árias etapas e diagnosticar o 
momento e alcance de qualquer desv io (apud Greco, Marco Aurélio, in Dinâmica da 
Tributação e Procedimento. São Paulo, Ed. Rev ista dos Tribunais, 1979, página 98). 
Neste mesmo sentido, Celso Antonio Bandeira de Mello escrev e: “Uma v ez que a 
“v ontade” administrativ a do Estado é f ormada na seqüência que se denomina “pro-
cedimento administrativ o”, discipliná-lo é o meio idôneo para mantê-lo sob controle. 
Assim, antes que desemboque em sua conclusão f inal - antes, pois, de se f azer 
ev entualmente grav osa a alguém - pode-se zelar por seu correto e prudente enca-
minhamento” (ob. cit., página 274). 
27 A inv alidação, no caso, será deriv ada, porque, nos processos administrativ os, “os 
atos prev istos como anteriores são condições indispensáv eis à produção dos sub-
seqüentes, de tal modo que estes últimos não podem v alidamente ser expedidos 
sem antes completar-se a f ase precedente” (Celso Antônio Bandeira de Mello, in ob. 
cit., página 239). Portanto, o v ício do EIA contamina, por deriv ação, a licença.  
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nistrados no processo licenciatório, não há que se cogitar de rigorismo de 
formas, até porque isto significaria um estorvo à aplicação efetiva do caput 
do Art. 225 da Constituição Federal, cujo comando enuncia o dever da co-
letividade de defender e de preservar o meio ambiente. 

Com efeito, na medida em que se instituem formas rigidas, muitos ad-
ministrados poderiam ver trancada uma via de manifestação democrática. 

d) PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO - Pedra de toque da função administra-
tiva, a motivação, segundo Lúcia Valle Figueiredo, atende às duas faces 
do “due process of law”: a formal - porque está expressa no texto constitu-
cional básico [no Art. 93, IX]; e a substancial - sem a motivação não há 
possibil idade de aferição da legalidade ou ilegalidade declarada, da justi-
ça ou da injustiça de uma decisão administrativa”.28 É uma imposição não 
só do art.93, IX, mas também do art. 1º, II, da Constituição Federal, porque 
ela é reclamada, “quer como afirmação do direito político dos cidadãos ao 
esclarecimento do “porque” das ações de quem gere negócios que lhe di-
zem respeito por serem titulares últimos do poder, quer como direito indi-
vidual a não se assujeitarem a decisões arbitrárias, pois só têm que se con-
formar às que forem ajustadas às leis”.29 

Motivação significa fundamentação, justificação, requisito de ordem 
formal do ato, princípio que obriga o agente público a enunciar os funda-
mentos de fato e de direito, bem como a “relação de pertinência lógica” 
entre os fatos ocorridos e o ato praticado".30 

Por conseguinte, a autoridade administrativa, ao expedir a l icença am-
biental, deve expor não só o fundamento legal que habilita a sua ação, 
mas também as circunstâncias sobre as quais se estriba, além da relação 
de pertinência lógica entre seu sucedâneo fático e o ato praticado.31 

Da mesma forma, “se o EIA aponta uma série de alternativas e opções 
(entre elas, em certos casos, a de não licenciamento) e a Administração 

                                                 
28 Ob. cit., página 47.    
29 Bandeira de Mello, Celso Antônio, in ob. dit., página 57.  
30 Idem, páginas 207 e 208. 
31 O dev er de justif icar o ato de outorga de licença é imposto até mesmo se se en-
tender que o administrador público não está v inculado ao estudo de impacto ambien-
tal. Com isso, aliás, se permite saber se houv e ponderação dos elementos produzi-
dos no processo licenciatório. 
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prefere uma que não seja, ambientalmente falando, a “ótima”, assim não 
pode fazê-lo sem a devida motivação”,32 isto é, sem a enunciação de razô-
es técnicas, lógicas e jurídicas.*    

A motivaçao também é exigida quando os administrados intervêm no 
processo licenciatório, requerendo alguma providência administrativa. Nes-
ta hipótese, é defeso à Administração Pública simplesmente despachar 
"indefiro” ou “arquive-se”; ela há de apreciar o pedido e motivar o que vier 
a ser decidido. 

Finalmente, a motivação assegura o efetivo contraste, pelo Poder Judi-
ciário, do ato de outorga das licenças ambientais com os princípios e pre-
ceitos constitucionais e legais referentes ao meio ambiente, porque, expli-
citados e conhecidos os fundamentos de fato e de direito que levaram a 
sua edição, permite-se verificar, com transparência, a sua conformidade ou 
não com aqueles mesmos princípios e preceitos. 

e) PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO COLETIVA - A participação coletiva 
no processo formativo das decisões da Administração Pública é um impera-
tivo do regime político brasileiro. Logo, se deve ser democrática a vontade 
administrativa,33 o processo de licenciamento ambiental há de ser permea-
do da participação dos administrados.34 

Em direito ambiental, além de ser um postulado democrático, a partici-
pação coletiva é uma exigência que decorre da natureza difusa do bem ju-
                                                 
32 Milaré, Édis & Benjamin, Antonio Herman V., in Estudo de Impacto Ambiental: Te-
oria, Prática e Legislação. São Paulo, Editora Rev ista dos Tribunais, 1993, página 
83. 
33 Vide art.1º,II e parágraf o único, da Constituição Federal. 
34 Com muita percuciência, J.J. Gomes Canotilho salienta que a participação dos 
administrados na f ormação das decisões administrativ as ‘’é um f actor de democra-
tização, não só porque assegura um “pedaço de participação”dos cidadãos nas tare-
f as constitucionais, mas também porque, atrav és da adesão e do consenso dos in-
teressados, se ev itam f ormas autoritárias de poder. Se quiséssemos resumir estas 
idéias, dir-se-ia que o estudo das estruturas de procedimento e de processo consti-
tucionais corresponde ao interesse destas estruturas como categorias jurídicas ge-
rais (plano teorético-jurídico), como elementos de legitimação (plano teorético-
político) e como dimensões necessárias do princípio do Estado de direito e do prin-
cípio democrático (plano jurídico-constitucional)” (Direito Constitucional. 5ª edição, 
Coimbra, Liv raria Almedina, 1991, página 1035).  
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rídico envolvido. 
Conseqüentemente, se o meio ambiente não se encontra na esfera de 

disponibil idade de ninguém, nem do Estado nem dos particulares, se a hi-
gidez ambiental é direito de todos, se é dever da coletividade defender e 
preservar o meio ambiente, nada mais lógico poderem os administrados 
participar do processo licenciatório, que resultará num ato cujos efeitos irão 
afetá-los.35 

Para que essa participação se faça efetiva e não apenas nominal, é ne-
cessário assegurar aos administrados uma série de faculdades processuais, 
inerentes ao contraditório e à ampla defesa (cf. art. 5º, LV, da Constituição 
Federal), tais como o direito de produzir provas (documentais, periciais, tes-
temunhais, etc.), o de fiscalizar a idoneidade da equipe técnica incumbida 
de elaborar o estudo de impacto ambiental e de indicar especialistas;36 o 
de ser informado;37 o de recorrer do ato de outorga da licença e dos demais 
atos decisórios, etc.38 

De todo o iter formativo das licenças ambientais, a fase da audiência 

                                                 
35 Na órbita do Estado de São Paulo, o princípio da participação coletiv a no proces-
so licenciatório ambiental tem assento no art.191 da Constituição de 1989, que 
prescrev e: “O Estado e os Municípios prov idenciarão, com a participação da coleti-
v idade, a preserv ação, conserv ação, def esa, recuperação e melhoria do meio am-
biente natural, artif icial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais 
e em harmonia com o desenv olv imento social e econômico” (grif ou-se).  
36 Apud Milaré, Édis & Benjamin, Antonio herman V., in ob cit., páginas 120 e 121.   
 
37 Neste sentido, Clemerson Merlin Clèv e, ao tratar da participação da cidadania na 
tomada de decisão de caráter administrativ o. Diz ele: “Não há possibilidade de parti-
cipação sem inf ormação. É o direito à inf ormação (e bem assim o direito de certi-
dão) que pode asegurar a consciente participação popular. Sem inf ormação correta, 
sem um aparato institucional transparente, qualquer tipo de participação pode se 
transf ormar em mera cooptação legitimadora” (Temas de Direito Constitucional (e de 
Teoria do Direito). São Paulo, Editora Acadêmica, 1993, página 29).  
38 Não se dev e olv idar que, nos processos administrativ os, são praticados atos re-
lativ amente autônomos; cada um deles, pois, é passív el de recurso, “embora o ato 
f inal só se torne perf eito após a prática do último ato f ormativ o” (Meirelles, Hely  
Lopes, in ob. cit., página 154). 
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pública39 - realizada quando do estudo de irnpacto ambiental - 40 é a mais 
significativa expressão do princípio da participação coletiva, porque é nela 
que se opera a oitiva formal dos administrados acerca da legalidade, da 
conveniência e da oportunidade do licenciamento ambiental solicitado. 

Em conclusão, verifica-se que a processualidade das licenças ambien-
tais, além de ser um dever administrativo, é uma garantia dos administra-
dos, porque lhes propicia a tutela do meio ambiente ante a Administração 
Pública, através de um amplo controle da legalidade, da conveniência e 
da oportunidade ainda no estágio de formação das decisões licenciatórias. 

Desenvolvendo-se em fases, o processo de licenciamento ambiental - 
visto pelo enfoque dos adminístrados e não do proponente do projeto - 
suscita, ainda, a observância de uma série de princípios, que consubstan-
ciam a cláusula do devido processo legal ambiental em sentido material. 
São eles: a) princípio da publicidade (que assegura aos administrados am-
plo conhecimento tanto do teor do pedido da licença quanto de todos os 
atos e fatos que se sucederem ao longo do processo licenciatório); b) prin-
cípio da acessibil idade aos autos doprocesso (que impõe o dever adminis-
trativo de facultar o exame e reprodução da documentação constante do 
expediente a todos os interessados); c) princípo do formalismo (que não 
cogita de rigorismo de formas quando da intervenção dos administrados no 
processo licenciatório, rnas estabelece formalidades essenciais na tranita-
ção do pedido de licença ambiental); d) princípo da motivação (que obriga 
o administrador público a justificar não só o ato de outorga da licença am-
biental, mas quaisquer decisões, nomeadamente aquelas referentes aos 
requerimentos dos administrados); e e) princípio da participação coletiva 
(que enseja a intervenção qualificada dos administrados no processo de 
tomada da decisão ambiental). 

Finalmente, deve ser salientado que o fato de a relação juridica estabe-
lecida no processo licenciatório ambiental ser multipolar - envolvendo nú-
mero indeterminado de sujeitos - implica o alargamento da noção de legi-

                                                 
39 Cf . art.192,§ 2º, in f ine, da Constituição do Estado de São Paulo. 
40 A audiência pública tem por f inalidade expor aos interessados o conteúdo do pro-
duto em análise e do seu ref erido relatório de mpacto ambiental (RIMA), dirimindo 
dúv idas e recolhendo dos presentes críticas e sugestões a respeito (art.1º da Reso-
lução CONAMA nº 9/87).  
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timação para efeito de postulação administrativa. Destarte, qualquer ad-
ministrado interessado pode manejar o instrumental processual--
administrativo para a tutela do meio ambiente. 
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UNIÃO ESTÁVEL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI Nº 9.278         
                               DE 10.05.96 

 
Haroldo  Guilherme  Pinheiro  da  Silv a1 

 
 

Sumário: 1. Nov a lei regula a união estáv el, e der-
roga a anterior. 2. Tratamento legal ampliado. 3. 
Nov o perfil da união estáv el. 4. Direitos e dev eres 
específicos mútuos. 5. Constituição e partilha do 
patrimônio comum. 6. Administração do patrimô-
nio comum. 7. Direito a alimentos. 8. Medida cau-
telar de separação de corpos. 9. Direito real de 
habitação. 10. Direito sucessório. 11. Conv ersão 
da união estáv el em casamento. 12. Competência 
exclusiv a do juízo da v ara de família; segredo de 
justiça. 

 
 

1. NOVA LEI REGULA A UNIÃO ESTÁVEL, E DERROGA A 
ANTERIOR 

 
   No dia 10.05.1996, foi promulgada a Lei nº 9.278, 

publicada no Diário Oficial da União do dia 13.05.1996, que entrou ime-
diatamente em vigor, derrogando a Lei nº 8.971, de 29.12.1994, de modo 
que ambas regulam, atualmente, a união estável entre o homem e a mu-
lher, como entidade familiar, prevista no Art. 226, § 3º, da Constituição 
Federal de 1988. 

   O Projeto de Lei nº 1.888/91 (levou o nº 84/94, no 

                                                 
1 O autor é adv ogado e prof essor-adjunto de Direito Civ il na Univ ersidade Federal 
do Pará (UFPA) e na Univ ersidade da Amazônia (UNAMA). 
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Senado)2, e que gerou a recente lei, inspirou-se em estudo do destacado 
civil ista Álvaro Villaça Azevedo3, professor de Direito Civil da Faculdade de 
Direito da USP, em que o ilustre civil ista procura disciplinar inteiramente a 
matéria. No Congresso, porém, recebeu modificações, emendas e substitu-
tivo, que reduziu o âmbito de seu alcance. Assim, a nova lei (nº 9.278/96), 
que nenhuma referência faz em seu texto à anterior (nº 8.971/94), só revo-
ga a precedente no que lhe é incompatível, estando, assim, a união está-
vel disciplinada, hoje, pelos dois diplomas legais. 

   Três dos onze artigos do projeto aprovado recebe-
ram veto (os Arts. 3º, 4º e 6º), com as razões declinadas na Mensagem nº 
420, publicada no DOU da mesma data. 

   O texto legal último restou, assim, desconexo com 
relação ao precedente, repetindo falhas ou defeitos que poderia ter corri-
gido, eliminando incoerências que não podem perdurar em tema dessa 
importância, concernente a institutos do direito de família. 

   Não se pode negar que, em vez de pacificar a maté-
ria, a Lei 9.278/96 gerou tumulto jurídico, deixando para os tribunais, com 
o concurso dos advogados e membros  do Ministério Público, a árdua tare-
fa de empreender a sua correta interpretação, que há de ser sistêmica, lo-
calizada no direito de família, de modo a delimitar o alcance e aplicação 
de seu conteúdo normativo. 

   Certamente por isso que o Presidente da República, 
na referida Mensagem, já anuncia que “deverá o Poder Executivo oferecer, 
dentro de noventa dias, a sua contribuição ao aprimoramento da lei ora 
sancionada”. 
 

2. TRATAMENTO LEGAL AMPLIADO 

 
   Sem embargo do exposto acima, é certo que a Lei 

9.278/96 ampliou, consideravelmente, o tratamento dado às relações con-

                                                 
2 De autoria da deputada Bete Azize (PDT-AM) 
3 Apresentado em seu liv ro DO concubinato ao casamento de f ato. Belém: CEJUP, 
1986. 
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cubinárias, introduzindo alterações inovadoras, promovendo uma aproxi-
mação maior entre a união estável e o casamento civil, contribuindo para 
reduzir o preconceito ainda existente contra a convivência sem matrimô-
nio, e, de certa forma, procurando desbastar excessos do formalismo vigen-
te nas relações jurídicas familiares, no sistema brasileiro. 

   Há quem diga, por isso, que a recente lei dá ao con-
cubinato status de casamento com comunhão parcial de bens. Outros, que, 
para ter direito à herança e parti lha de bens, os companheiros não mais 
precisam morar sob o mesmo teto, ter fi lhos ou conviver no mínimo cinco 
anos. Outros, ainda, que justamente a dispensa de vínculo mais forte (cin-
co anos, no mínimo, de convivência, estabelecidos na Lei 8.971/94) pode 
estimular o fenômeno das uniões informais em série. Finalmente, outros, 
que a nova lei desincentiva casamentos, na medida em que todos os direi-
tos foram garantidos aos concubinos, com a vantagem de, se a união não 
der certo, poderá ser ela desfeita, sem necessidade de recorrer-se à Justiça 
e sem prejuízo do status de solteiro. 

   A verdade é que os juízes enfrentarão penoso desa-
fio, pois têm duas leis que deverão ser aplicadas com cautela, coerência, 
harmonia e, sobretudo, justiça. 

   Examinemos alguns aspectos desse tratamento, ago-
ra ampliado, com a vigência da Lei 9.278/96. 
 

3. NOVO PERFIL DA UNIÃO ESTÁVEL 

 
   O Art. 1º da nova lei revoga o dispositivo contido no 

Art. 1º da Lei 8.971/94, conferindo novo regramento conceptual à união 
estável para reconhecê-la resultante da “convivência duradoura, pública e 
contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de 
constituir família”. 

   Com isso: o reconhecimento da união estável, no 
sentido de entidade familiar, permanece, no direito brasileiro, l imitado 
somente a pessoas de sexo diferente, excluídas de seu alcance as duplas 
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homossexuais que vivem em parceria amorosa4; e fica afastado o requisito 
expresso do qüinqüênio, bem como se suprimiu a referência à prole, que 
constavam do preceito revogado. 

   Porém, resta o problema de se definir o que é convi-
vência duradoura, uma vez que sobre os termos pública e contínua não 
pairam controvérsias. 

   Parece-nos que o dispositivo atual tem o propósito 
de reparar erro e retrocesso do revogado, que fixava o prazo mínimo de 
cinco anos para haver união estável (quando a jurisprudência já vinha fle-
xibil izando tal rigidez), desconsiderando esse prazo se houvesse prole dos 
concubinos (o que ensejou identificar-se união estável onde de fato não 
havia, pela mera existência de fi lho comum). 

   Na construção da jurisprudência nacional, os tribu-
nais vinham firmando o prazo mínimo de cinco anos para o estabeleci-
mento de uma união estável, mas atenuando-o, e sobretudo em havendo 
fi lho, desde que demonstrada a intenção de constituir família. Entre os 
doutrinadores persistem opiniões diversas, havendo quem defenda a per-
manência inafastável do critério do qüinqüênio. 

   Entendemos que esse lapso de tempo não pode fi-
car jungido à rigidez, cabendo ao juiz examinar cada caso, atento às pecu-
liaridades, sempre tendo em vista, porém, a efetiva demonstração do ani-
mus dos companheiros, ou conviventes (expressão adotada na recente lei), 
de constituírem, verdadeiramente, uma entidade familiar. Desse modo, a 
convivência de um homem e uma mulher, sem prole, mas já demonstran-
do haver entre si sólido relacionamento familiar, ao cabo de três anos, por 
exemplo, de vida em comum more uxorio, autoriza nela identificar-se in-
duvidosa união estável, sendo injusto, no caso, negar-se à companheira 
sobrevivente direito sucessório que a Lei 8.971/94 passou a outorgar-lhe, e 
que permanece vigente, restando por isso alterado o dispositivo do Art. 
1.603 do Código Civil, em cujo inc. III se inclui o convivente sobrevivo, na 
ordem da vocação hereditária ali estabelecida. 

   Por outro lado, o novo diploma legal não restringe 
                                                 
4 Atualmente, objeto de um projeto de lei de autoria da deputada Marta Suplicy  (PT-
SP), em tramitação, que pretende enf rentar a questão jurídica das uniões estáv eis 
de natureza homossexual. 
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de modo expresso, como o fez o precedente, a união estável somente às 
pessoas solteiras, separadas judicialmente, divorciadas ou viúvas. Deduzi-
mos que quer, também, admiti-la existente com pessoa separada de fato; 
naturalmente, considerando-se iniciada a união partir da efetiva separação 
de fato do respectivo convivente. Isso, contudo, não autoriza inferir-se que, 
agora, as uniões adulterinas5  ou incestuosas6 estariam abrigadas pela nova 
lei; não só porque a Lei 9.278/96 mantém harmonia com o dispositivo 
constitucional do § 3º do Art. 226, mas sobretudo porque, ao criar, no seu 
Art. 2º, direitos e deveres iguais mútuos entre os conviventes, reafirma a-
quela restrição. 

   Para maior reflexão, em abono deste entendimento, 
não é demais lembrar que, hoje, o matrimônio civil pode ser dissolvido pe-
lo divórcio, após comprovada separação de fato por mais de dois anos. Isso 
permite que o divorciado, imediatamente após transitada em julgado a 
sentença que decretou o divórcio, case com a companheira solteira, por 
exemplo, com quem vive sem prole desde a separação de fato, em pública 
e notória entidade familiar, invocando o Art. 8º da Lei 9.278/967 (ver co-
mentário no item 11, adiante), cuja aplicação não lhe poderá ser recusa-
da, tendo-se forçosamente que admitir, por conseqüência, haver união es-
tável entre ambos há pouco mais de dois anos. 

   Logo, são requisitos para admitir-se a existência de 
uma união estável, segundo a Lei 9.278/96: (1) a convivência de um ho-
mem e de uma mulher; (2) que essa convivência não seja adulterina, nem 
incestuosa; (3) que seja ela duradoura, pública e contínua, more uxorio, is-
to é, como se ambos casados fossem; (4) e que contenha ela a intenção, 
ou animus, de constituir entre os conviventes, havendo ou não prole, uma 
entidade familiar. 

                                                 
5 Hipótese em que o conv iv ente coabita, ao mesmo tempo, com a mulher e com a 
companheira. 
6 Decorrentes de relações sexuais entre parentes próximos, impedidos por lei (Códi-
go Civ il, Art. 183, I e IV) de se casarem, como, por exemplo, entre pais e f ilhos, e 
entre irmãos. 
7 “Os conv iv entes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, requerer a con-
v ersão da união estáv el em casamento, por requerimento ao Of icial do Registro Ci-
v il da Circunscrição de seu domicílio”.  
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4. DIREITOS E DEVERES ESPECÍFICOS MÚTUOS  

 
  A Lei 9.278/96 trouxe outra inovação relevante. Introduziu, 

no seu Art. 2º, direitos e deveres definidos entre os conviventes e com rela-
ção aos fi lhos. São eles: (I) respeito e consideração mútuos; (II) assistência 
moral e material recíproca; e (III) guarda, sustento e educação dos fi lhos 
comuns. Valeu-se aqui o legislador, por analogia, do preceito contido no 
Art. 231 do Código Civil, que estabelece deveres mútuos entre cônjuges. 
Não cogitou ele, na lei nova, da fidelidade recíproca, tampouco da vida 
em comum, ou no domicílio dos conviventes, previstos para as pessoas ca-
sadas, no supracitado artigo do Código Civil. 

   Podendo considerar-se expressões sinônimas, respei-
to e consideração mútuos importam em dever de lealdade, cujo conteúdo 
semântico repele o  comportamento infiel, pelo que se pode entender de 
certa forma implícito, aí, o dever de fidelidade, posto não figure este nas 
relações concubinárias. Quanto à coabitação, sabe-se que consiste no es-
tado de pessoas de sexo diferente que vivem juntas na mesma casa, convi-
vendo sexualmente. Entretanto, tal dever não importa que os conviventes 
sejam obrigados a morar, necessariamente, sob o mesmo teto, muito me-
nos que a convivência sexual constitua essência da relação concubinária. 
Se assim não é mais indispensável no casamento, por força da Súmula 
382 do STF, desnecessário se tornou expressá-lo em lei que veio regular a 
união extramatrimonial. 

   Na relação com os fi lhos oriundos da união concubi-
nária, o inciso III do Art. 2º da Lei 9.278/96 reedita a norma do Art. 231, 
IV, do Código Civil, reafirmada no art. 229, primeira parte, da Constituição 
Federal, atribuindo aos conviventes, como pais, o dever de prover a guar-
da, o sustento e a educação dos fi lhos comuns. 
 

5. CONSTITUIÇÃO E PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM 
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   Outro ponto de destaque, inovado pela Lei 
9.278/96, diz respeito à constituição e parti lha do patrimônio comum dos 
conviventes. Neste aspecto, seu Art. 5º, que passou a disciplinar o tema, 
revogou o Art. 3º da Lei 8.971/94, aplicável no caso de sucessão. 

   A questão era, anteriormente, tutelada pela Súmula 
nº 380, do Supremo Tribunal Federal, que estabelecia: “comprovada a e-
xistência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua disso-
lução judicial, com a parti lha do patrimônio adquirido pelo esforço co-
mum”. Aplicavam-se, no caso, as regras do direito das obrigações, uma vez 
que a parti lha dos bens constitutivos da sociedade de fato submetia-se à 
comprovação do efetivo concurso, ou participação, de cada concubino na 
sua aquisição. De acordo com a redação do Art. 3º da Lei 8.971/94, exis-
tindo união familiar estável, a solução da controvérsia, conquanto tivesse 
sido deslocada para a área do direito de família, ainda continuava a de-
pender da prova da colaboração do(a) companheiro(a) que, uma vez de-
monstrada, conferia-lhe direito à metade dos bens. 

   Agora, a atual lei, no Art. 5º, estabelece que os bens 
móveis e imóveis, adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na 
constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do 
trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em 
condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato es-
crito. Trata-se de presunção legal. Ficam, então, excluídos os bens adqui-
ridos antes da união familiar estável, ou com o produto deles, e, ainda, 
aqueles havidos, durante o concubinato, por doação ou por herança. 

   É evidente que o legislador quis com isso eliminar o 
critério de indenização à companheira, por serviços prestados, quando não 
ficasse comprovado que concorrera ela para a formação do patrimônio eri-
gido na constância da união.8 

   Trata-se de regime semelhante ao da comunhão 
parcial do matrimônio civil. Há, porém, uma diferença, no caso. 

                                                 
8 É de reconhecer-se, f orçosamente, algum av anço, com a edição da Lei 8.971/94 
que, no Art. 3º, f ala em “[...] colaboração do(a) companheiro(a) [...]”, permitindo in-
f erir-se do termo “colaboração” o aprov eitamento das taref as domésticas da com-
panheira como f orma indireta de demonstrar a sua participação na aquisição dos 
bens, f eita pelo v arão, na constância do concubinato. 
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   Para o casamento, os nubentes podem escolher en-
tre os regimes legais  ofertados, ou ainda erigir um outro, misto ou especi-
al, resultante de miscigenação de regras dos existentes; e, celebrado o ma-
trimônio, o regime eleito torna-se irrevogável (CC, Art. 230). 

   Para a união estável, os conviventes podem, no re-
gime de comunhão parcial de bens agora estabelecido, alterar a igualda-
de condominial prevista, se estipularem, por contrato, o critério que haverá 
de presidir a parti lha do patrimônio comum; uma faculdade que lhes per-
mite o Art. 5º, caput, in fine, da Lei 9.278/96. Logo, se o contrato fixar for-
ma de divisão (por  exemplo, 60% para o varão, e 40% para a companhei-
ra), a parti lha seguirá os termos do contrato. Abusos deverão, contudo, ser 
coibidos, tendo-se em vista que o contrato reflete, por um lado, a autono-
mia da vontade, mas, por outro, submete-se à ordem pública, constituindo 
momento de equilíbrio destas duas forças. Reduzir-se-á o campo da liber-
dade de contratar, estando o juiz atento a isso, na medida em que se im-
puser a sua interferência, solicitada para restabelecer o equilíbrio das rela-
ções entre os conviventes. 

   Assim, em não havendo pacto por escrito, entende-
mos que se caracteriza esse regime, na união estável, pela coexistência de 
três patrimônios: o comum, o pessoal do varão, e o pessoal da varoa. Desse 
modo, não se comunicam e compõem o patrimônio particular do compa-
nheiro ou da companheira: (a) os bens que cada convivente possuía antes 
da união familiar e os que receber, na constância da convivência, em ra-
zão de doação ou sucessão; (b) os bens adquiridos com valores exclusiva-
mente pertencentes a um dos conviventes , em sub-rogação de bens parti-
culares9; (c) rendimentos de bens de fi lhos anteriores à união estável, a que 
tenha direito qualquer dos conviventes em conseqüência do pátrio poder, 
uma vez que se trata de usufruto (direito real de fruição sobre coisa alheia, 
de caráter personalíssimo) dos bens dos fi lhos menores. 
 

                                                 
9 Por exemplo, se o v arão possuía, antes da união estáv el, um imóv el, v endendo-o 
durante a constância da união f amiliar, o bem que v ier a adquirir com o produto da 
mencionada v enda pertencer-lhe-á com exclusiv idade, tendo-se aí uma sub-rogação 
real. 
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6. ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM 

 
   Na seqüência da isonomia jurídica entre o homem e 

a mulher na sociedade conjugal (CF, Art. 226, § 5º), que pôs fim à supre-
macia do marido, remanescente no Código Civil10, a Lei 9.278/96 atribuíu, 
também, no caso de união estável, a administração dos bens  comuns a 
ambos os conviventes, salvante estipulação em contrário por meio de pré-
vio contrato escrito, hipótese em que a administração poderá ser gerida por 
apenas um dos conviventes. 
 

7. DIREITO A ALIMENTOS 

 
   A Lei 9.278/96 regulou o direito alimentar entre os 

conviventes. Não revogou, contudo, neste ponto, a lei anterior, acrescendo-
a. 

   Com efeito, foi a Lei 8.971/94 que criou entre os 
conviventes o direito material a alimentos, encerrando as controvérsias e-
xistentes até o momento de sua edição, sendo certo que já se manifestava 
uma tendência jurisprudencial à concessão de alimentos, após a promul-
gação da Constituição Federal de 1988. 

   Ao conferir esse direito a companheiros, a Lei 
8.971/94, no Art. 1º, faz remissão expressa à Lei 5.478, de 25 de julho de 
1968, cujo diploma contém as normas que disciplinam esse crédito, e fixa 
os requisitos para a concessão dos alimentos, sob rito especial próprio. 

   O direito a alimentos exsurge entre os conviventes, 
tanto que reconhecida a existência da união estável, pela comprovação do 
lapso temporal que se dessume da expressão convivência duradoura (Lei 
9.278/96, Art. 1º), mas só é exercitável após a sua ruptura. O problema, 
como enfatiza Álvaro Villaça Azevedo, em artigo11 sobre a Lei 8.971/94, é 
a comprovação, initio l itis, do relacionamento concubinário, já que de cu-
                                                 
10 O que acarretou a rev ogação de muitos de seus dispositiv os, neste sentido. 
11 In REVISTA LITERÁRIA DE DIREITO. São Paulo, mar./abr. 1995. 
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nho eminentemente fático, de difícil comprovação por documentos. 
   Se há prole, essa prova já consta da certidão de 

nascimento, em que os nomes dos pais estão declarados. Inexistindo, re-
corre-se a documentos indicadores dessa união: contrato escrito de concu-
binato; contrato de locação; contrato de sociedade; cartas; fotografias; no-
tas fiscais com endereço dos conviventes; petições formuladas em juízo 
etc. Além disso, pode o magistrado, a quem assaltem dúvidas quanto à 
comprovação da existência de união estável, designar audiência de justifi-
cação prévia, antes de conceder alimentos provisórios. Caso não logre, a-
inda assim, obter a prova liminar da convivência efetiva dos litigantes, re-
servar-se-á então conceder os alimentos somente na sentença, ao cabo da 
tramitação processual, que deverá então, no caso, seguir o rito ordinário. 

   Para obter a concessão dos alimentos, o convivente 
que os pleiteia deve produzir a prova da necessidade, o que importa dizer 
que esse direito não é absoluto, como bem destacou Zeno Veloso, em o-
portuno comentário sobre a citada lei publicado no Jornal “O Liberal”12, 
sendo somente devido se o convivente-credor demonstrar que carece, pro-
vando que não possui recursos ou meios próprios para sobrevivência. Por 
outro lado, é de ser considerada a possibil idade de prover do alimentante; 
tendo em vista aplicar-se, a um e outro, analogicamente, a regra do Art. 
400 do Código Civil. 

   Ademais, cumpre que se examine quem deu causa 
à dissolução da união familiar, adotando-se para o caso, por igual critério 
analógico, o preceito do art. 19 da Lei nº 6.515, de 26.12.1977 (Lei do Di-
vórcio), que estatui: “o cônjuge responsável pela separação judicial presta-
rá ao outro, se dela necessitar, a pensão que o juiz fixar”. Senão, a esposa 
se colocaria em posição de inferioridade ante a companheira: esta faria jus 
à pensão em qualquer circunstância, mas aquela, somente quando não 
fosse responsável pela separação judicial. 

   A Lei 9.278/96 prevê, ainda, o direito a alimentos 
quando dissolvida a união estável por rescisão, vale dizer, na hipótese de 
existir união familiar contratada. 

   Nas razões de veto à citada lei, o Presidente da Re-
pública declara que  
                                                 
12 Belém, PA, edição de 12.01.1995. 
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“a amplitude que se dá ao contrato de criação da 
união estável importa em admitir um verdadeiro ca-
samento de segundo grau, quando não era esta a in-
tenção do legislador, que pretendia garantir deter-
minados efeitos a posteriori a determinadas situa-
ções nas quais tinha havido formação de uma enti-
dade familiar. Acresce que o regime contratual e as 
presunções constantes no projeto não mantiveram 
algumas das condicionantes que constavam no pro-
jeto inicial”;  

e conclui que  
“não se justifica a introdução da união estável con-
tratual nos termos do Art. 3º (vetado), justificando-se 
pois o veto em relação ao mesmo e, em decorrência, 
também no tocante aos Arts. 4º e 6º”. 

   Não obstante, infere-se do texto da lei, como restou 
após os vetos, que a união estável pode dissolver-se: por vontade de qual-
quer dos conviventes; por vontade consensual (resil ição); por morte de um 
deles (resolução); por rescisão do contrato, quando houver a quebra, por 
um dos conviventes, de deveres expressos em lei ou convencionados no 
instrumento escrito. 

   Logo, a união familiar estável pode originar-se natu-
ralmente ou por contrato; mas, neste último caso, os seus efeitos só valem 
para os aspectos patrimoniais, cujo escopo é a parti lha dos bens; não po-
dem, por exemplo, pretender elidir o dever de alimentos, até porque defe-
sa a convenção contra legem. 
 

8. MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS 

 
   Anteriormente ao regime da união estável instaura-

do com a Constituição Federal de 1988, pedido cautelar (nominado) pre-
paratório de separação de corpos era admitido somente no caso de socie-
dade conjugal, podendo ser cumulado, ainda, com requerimento de guar-
da de fi lhos, alimentos provisionais e afastamento compulsório do outro 
cônjuge da residência do casal. A ele seguia-se a ação principal, de sepa-
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ração judicial l itigiosa. 
   Nos casos de desintegração de uniões de fato, a fim 

de evitar os constrangimentos dela decorrentes, não raro amargos para os 
concubinos, que precisavam separar-se mas com o resguardo de seus res-
pectivos direitos, os tribunais deram guarida a medidas cautelares inomi-
nadas, através das quais possibil itavam a consecução de alguns desses pe-
didos13. 

   Agora, porém, considerando que a união estável 
adquiriu status de entidade familiar, recebendo a mesma especial prote-
ção do Estado conferida ao casamento, é lícito que um dos conviventes 
requeira Medida Cautelar de Separação de Corpos, portanto nominada, 
cumulável com os outros pedidos apontados acima, impondo-se o afasta-
mento do outro convivente do lar, como salienta, acertadamente, Valde-
mar P. da Luz14,  

“na hipótese de o outro não concordar com a sepa-
ração ou quando houver risco de agressões físicas. 
Referida cautelar cabe, inclusive, para obter o afas-
tamento do companheiro, quando a parte  requeren-
te for proprietária exclusiva do imóvel em que resi-
dem, à semelhança do que ocorre com os cônju-
ges”.  

A ela seguir-se-á a ação principal: declaratória de existência e de disso-
lução de união estável. 
 

9. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO 

 
   Prevê a Lei 9.278/96, no Parágrafo único, do Art. 7º, 

que, dissolvida a união estável por óbito de um dos conviventes, o sobrevi-
vente terá “direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova 
união ou casamento, sobre o imóvel destinado à residência da família”. 
                                                 
13 Separação de corpos e af astamento compulsório de um dos concubinos da mora-
dia comum. 
14 Em seu recém publicado CURSO de direito de f amília. Caxias do Sul: Mundo Ju-
rídico Editora, 1996, p. 84. 
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   Como preleciona Caio Mário da Silva Pereira15, tra-
ta-se de um direito real de caráter personalíssimo acentuado, constituído 
para assegurar ao favorecido a destinação específica da coisa à moradia 
dele. Então, o titular desse direito pode usar a casa para si, residindo nela, 
mas não pode alugá-la, nem emprestá-la, por exemplo. Destarte, não se 
confunde esse direito real com a util ização da coisa (locação, comodato). 

   Recorde-se que foi a Lei 4.121, e 24 de agosto de 
1962 (Estatuto da mulher casada), que criou o direito de habitação em fa-
vor do cônjuge sobrevivente, enquanto permanecer em estado de viuvez, 
desde que o imóvel da família seja o único residencial a inventariar; dan-
do nova redação ao art. 1.611, do Código Civil. Daí a sua adoção, por em-
préstimo, nos casos de união familiar extramatrimonial. 

   Dispensa-se a inscrição desse direito real no registro 
de imóveis, porque decorre ele de direito de família16, área onde hoje o 
vínculo entre conviventes se situa e é tutelado, restando, pois, assegurada 
a sua validade contra terceiros mediante simples prova da união estável 
havida e dissolvida. 
 

10. DIREITO SUCESSÓRIO 

 
   A Lei 9.278/96 não alterou as regras introduzidas 

quanto ao direito sucessório entre os conviventes pela Lei 8.971/94, cujo 
Art. 2º permanece vigente, inadmitindo-se qualquer convenção por escrito 
entre os companheiros, neste aspecto, dispondo de modo contrário. 

   Assim:  
I - o(a) convivente supérstite terá direito, enquanto 
não constituir nova união, ao usufruto de quarta 
parte dos bens do de cujus, se houver filhos deste 
ou comuns; II - o(a) companheiro(a) sobrevivente te-
rá direito, enquanto não constituir nova união, ao 
usufruto da metade dos bens do de cujus, se não 

                                                 
15 INSTITUIÇÕES de direito civ il. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense. p. 210. 
16 Lei nº 6.015/73 (de Registros Públicos), Art. 167, I, nº 7. 
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houver filhos, embora sobrevivam ascendentes; III - 
na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) con-
vivente sobrevivente terá direito à totalidade da he-
rança. 

   Relembre-se que, introduzido o direito sucessório 
nas relações concubinárias, alterou-se o Código Civil, no Art. 1.603, em cu-
jo inc. III agora se insere o(a) companheiro(a) supérstite, que afasta os her-
deiros colaterais (até o quarto grau). 
 

11. CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO 

 
   Pela primeira vez, tenta-se uma regulamentação pa-

ra  o disposto no Art. 226, § 3º, “in fine”, da Constituição Federal. A Lei 
9.278/96, no Art. 8º, dispõe que “os conviventes poderão, de comum acor-
do e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em casa-
mento, por requerimento ao Oficial do Registro Civil da Circunscrição de 
seu domicílio”. 

   Note-se bem que o enunciado desse artigo diz que 
os conviventes poderão requerer a conversão da união estável em casa-
mento, por requerimento ao Oficial do Registro Civil. 

   A par da condenável redundância do texto (requerer 
por requerimento), não se pode, açodadamente, pretender que o legisla-
dor tenha atribuído ao Oficial o encargo de, direta e pessoalmente, ele 
mesmo, converter a união estável em casamento, subtraindo ao juiz a prer-
rogativa legal de promover o ato, conforme estatuído em norma de nature-
za cogente do Código Civil, que tutela a cerimônia, solene, de celebração 
do matrimônio. 

   Até onde se pode ir, em razoável interpretação do 
novo dispositivo legal, cremos que o requerimento de conversão servirá pa-
ra instaurar, perante o oficial, o procedimento17 de habilitação, no qual 

                                                 
17 Tipicamente de jurisdição v oluntária. 
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poderão ser reduzidas exigências formais ou até  dispensadas algumas18. 
Observar-se-ão, porém, os impedimentos do Art. 183. Bem como não se 
poderá prescindir da prova da existência da união estável. 

   É de ressaltar-se a importância social do matrimônio 
e dos efeitos por ele produzidos, sem se perder de  vista que o casamento 
é um ato eminentemente formal, e deve ater-se às prescrições formais de 
ordem pública, que demonstram a capacidade nupcial ou a habilitação 
dos nubentes. 

   Pensamos que poderão ser dispensadas as formali-
dades da cerimônia ou solenidade. Assim, uma vez concluído o procedi-
mento de habilitação e aptos os requerentes, o juiz proferirá nos autos um 
ato (sentença homologatória), declarando os conviventes casados, lavran-
do-se, em seguida, o assento do matrimônio, com a expedição da certidão 
respectiva. 

   Esse talvez tenha sido, quer-nos parecer, o propósito 
da facil itação a que se reporta o Art. 226, § 3º, da Constituição Federal. 

   Entretanto, a melhor interpretação, a palavra final 
haverão de ser dadas pelos tribunais. 
 

12. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍ-
LIA. SEGREDO DE JUSTIÇA 

 
   Dirimindo, agora de modo expresso e definitivo, as 

dúvidas persistentes desde a promulgação da Constituição Federal de 
1988 (Art. 226, § 3º), dispõe Lei 9.278/96, no Art. 9º, que  

“toda a matéria relativa à união estável é de compe-
tência do juízo da Vara de Família, assegurado o 
segredo de justiça”. 

   Portanto, doravante, ações declaratórias de união 
estável; ações de dissolução de união estável com parti lha de bens; ações 
de alimentos entre conviventes, por exemplo, serão aforadas, processadas 

                                                 
18 A dispensa de publicação dos proclamas, por exemplo, já é prev ista no Art. 182, 
Parágraf o único, do Código Civ il. 
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e julgadas perante magistrados das varas de família; aplicando-se-lhes, no 
que couber, o disposto no Art. 155 do Código de Processo Civil em vigor, 
que assegura a tramitação do processo em segredo de justiça, conforme o 
exigir a natureza da ação. 
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EPÍGRAFE      
 
“O homem nasceu livre, e não obstante está acorren-
tado em toda parte. Julga-se senhor dos demais seres   
sem deixar de ser escravo como eles”.    
                                     (Jean-Jacques Rousseau) 
 
 

                                                 
1 Bacharel em Direito, Jornalista Prof issional e Mestrando em Instituições Jurídico-
Políticas pela Univ ersidade Federal do Pará.  
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1. INTRODUÇÃO 

Discorrer sobre a questão da liberdade  é, ao mesmo tempo, uma tarefa 
complexa e apaixonante. Complexa porque as teorias e doutrinas sobre o 
tema são inúmeras e, muitas delas, contraditórias. Complexa porque diz 
respeito à própria concepção fi losófica de Direito e de Estado, e, como tal, 
obrigatoriamente impõe um estudo e reestudo crítico de maior fôlego, que 
não se esgota aqui. 

Apaixonante porque está no dia a dia de nossas vidas. Está presente, a 
cada instante, nas nossas relações individuais, grupais e com o próprio Es-
tado. Logo, diz respeito ao direito natural   de cada indivíduo e ao direito 
conquistado através dos séculos como condição essencial à l iberdade dos 
homens.                               

Nossa monografia, cujo tema é "A Questão dos Direitos  e Deveres Fun-
damentais do Homem -  A Liberdade e o Direito Positivo", trata especifica-
mente sobre a liberdade individual como destaca Kant, mas não se prende 
apenas ao aspecto formal das liberdades fundamentais grantidas pela 
Constituição pátria.  

A monografia faz uma abordagem objetiva da questão da liberdade, a 
partir das concepções de Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, des-
tacando-se neste a liberdade como direito natural; e, naquele, a l iberdade 
como concessão do poder absoluto do monarca. Esta é, aliás, a primeira 
parte de nosso trabalho, que, para melhor abordagem, adotamos a seguin-
te metodologia: 

Na segunda parte, fazemos uma síntese da crítica do jurista Miguel Rea-
le ao absolutismo monárquico de Hobbes, que revela uma concepção mo-
nista de  Direito, e ao despotismo das mesmas concernente na teoria de 
Rousseau, no “Contrato Social”. 

Em seguida, na terceira parte, tratamos da problemática da Liberdade 
Estado, para explicar a teoria da Integração Social como forma de mani-
festação de liberdade. Numa instância, o eminente jurista italiano Giorgio 
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Dei Vecchio lança as raízes da teoria da Terceira Escola ,  ao conceber o Es-
tado moderno como a mais alta manifestação do poder, que se expressa 
pela soberania estatal. E, noutra instância, o i lustre jurista pátrio, Miguel 
Reale, aprofunda a teoria, destacando a concomitância da  l imitação do 
poder do Estado e do indivíduo.              

No quarto e último ponto de nossa monografia abordamos a questão da  
“Limitação expressa à liberdade", segundo a doutrina do renomado jurista 
brasileiro, Dalmo Dallari, que diz ser possível a l iberdade dentro do Estado 
democrático de Direito.O cerne desta teoria reside na supremacia da von-
tade do povo superpondo-se à vontade de qualquer indivíduo ou grupo.  

O Estado, à medida que é sempre mais democrático, l imita seu poder e 
simultaneamente as liberdades se solidificam dentro do próprio Estado de 
Direito. E a auto-limitação do poder como forma de garantia democrática 
da liberdade. 

Mais do que nunca, a problemática da liberdade ganha relevância no 
estudo da Teoria do Direito e do Estado. Nosso trabalho monográfico, nes-
te contexto, é apenas uma reflexão, no sentido de contribuir com outras re-
flexões para uma compreensão pluralista do tema em tela. 

2. LIBERDADE - DIREITO FUNDAMENTAL DO HOMEM 

2.1. DEFINIÇÃO 
A questão da liberdade sempre esteve  presente na luta do homem pela 

sobrevivência e em todos os níveis de relações sociais. É uma questão po-
lêmica, que, ao longo da história da humanidade, foi sendo reconhecida e 
legitimada pelo Direito Positivo e pelo Estado como  uma das condições 
essenciais ao lado da igualdade da própria existência do Estado. 

As diferentes concepções, trazem diferentes conceitos do que seja l iber-
dade. O jurista José Cretella Júnior, por exemplo, afirma que liberdade, 
em seu mais amplo sentido, é a possibil idade máxima de expansão física 
e intelectual do ser humano, faculdade de autodeterminação, que cada 
um tem de optar por este ou aquele comportamento.2 Ou, a l iberdade é a 

                                                 
2 Vide, José Cretella Júnior. Curso de Liberdades Públicas, Rio de Janeiro, 1986. 
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autodeterminação do homem reconhecido pelo Direito Positivo, em dado 
momento da história do povo. O reconhecimento pelo Estado de certos di-
reitos do indivíduo depende do Direito Positivo e não do direito natural.3   

Para o enciclopedista José Náufel, l iberdade é o “poder de agir segun-
do sua própria determinação e, por conseguinte, ausência de regra positiva 
ou restritiva de certa atividade. E, ainda, a faculdade de agir por determi-
nação própria, dentro dos limites traçados pela lei e sem ofender os direi-
tos de outrem".4   

Assim, a l iberdade, desde os antigos aos modernos, permeia as relações 
entre indivíduos e entre indivíduos e Estado. Em um momento, a questão 
da liberdade apareceu como Direito Natural do homem. É a concepção, 
aliás, da escola do Direito Natural ou Jusnaturalismo, segundo a qual o 
homem, indistinta e indiscriminadamente, tem por natureza direitos inali-
enáveis à vida, à segurança, à felicidade e à liberdade.   

Em outra instância, l iberdade surge como um produto da reflexão cultu-
ral do homem, que se desenvolve e se integra socialmente dentro de uma 
realidade específica e ali estabelece normas de comportamento, como 
forma de garantir a própria sobrevivência,a paz,a tranqüilidade e o desen-
volvimento do grupo. A liberdade ideal dar-se-ía dentro de um estado de-
mocrático de Direito, cuja soberania estatal seria a expresâsão máxima da 
liberdade e igualdade entre os homens. 

2.2. DIREITO E LIBERDADE: CONCEPÇÕES DE 
THOMAS HOBBES E JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU 

2.2.1. Liberdade: Vontade Soberana do Estado - Teo-
ria do Monarca Absoluto     

 
Direito Positivo e liberdade, uma concepçao moderna de Estado Demo-

crático de Direito, não podem ser dissociados. Alíás, está em Thomas Hob-
                                                 
3 Idem. 
4 José Náuf el. Nov o Dicionário Jurídico Brasileiro, Parma, 7ª edição, São Paulo, 
1984. 
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bes, autor de Leviathan, o início da concepção de Direito como mero Direi-
to Positivo, como única criação do Estado. A questão da liberdade é trata-
da como uma concessão do poder soberano do Estado. Não havia l iberda-
de fora do Estado e sem a expressa manifestação deste. 

Significa dizer, no entendimento do contratualista, que o Estado é o i-
l imitado criador e ordenador do Direito Posirtivo. A propósito, afirma Tho-
mas Hobbes, em Leviathan: 

"O direito é criado pelo poder soberano, e tudo que 
é feito por tal  poder está autorizado, e admitido por 
cada um do povo".5 

A idéia revela uma posição extrema, relativamente ao problema da so-
berania absoluta, isto é  Hobbes coloca a política acima da religião e da 
moral e, por isso mesmo, a sua concepção de soberania é i l imitada e oni-
potente. Traduz, pois, uma concepção monista de Estado absoluto.  

Na noção de Thomas Hobbes, o Estado como contrato revela o caráter 
mercantil, comercial das relações sociais burguesas, isto é, os homens por 
sua natureza, não seriam propensos a criar um estado que limitasse sua li-
berdade; eles estabelecem restrições em que vivem dentro do Estado, com 
o objetivo de obter, desta forma, sua própria conservação e uma vida mais 
confortavel. 

eduzindo o Direito ao Direito Positivo, isto é, concebendo o Direito a-
penas como criação pelo Estado absoluto - Hobbes dá ensejo à criação do 
contratualismo, onde o monarca é senhor absoluto da manifestação última 
do poder. 

2.2.2. Liberdade como Manifestação das Massas -  a 
afirmação da Liberdade Individual  

 
Hobbes enfatiza o poder i l imitado do soberano e restabelece o principio 

do absolutismo ("princeps legibus solutus"), isto é, o governo resulta do 
contrato de sociedade feito entre os súditos, todavia, não é parte contratan-
te - não firma pacto algum com os súditos. Inversamente, Jean-Jacques 
Rousseau prega a soberania do  povo. Essa concepção está claramente 

                                                 
5 Thomas Hobbes. Lev iathan, Cap. XV. 
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posta em “O Contrato Social”, l ivro escrito em 1762, num ambiente caótico 
que se seguiu à queda da bastilha. 

Na realidade, Rousseau faz uma crítica à teoria de Thomas Hobbes de 
que o "Homo homini luppus” (O Homem é lobo do homem). Rousseau diz 
que, com a afirmação, Hobbes descreve o surgimento da burguesia, a for-
mação do mercado, a luta e a crueldade que o caracterizavam, nos mea-
dos do século XVII e XVIII.    

Na doutrina política de Rousseau pode-se encontrar elementos teóricos 
que lutam pela afirmaçao da liberdade natural e, por isso mesmo, sua dou-
trina despertou no homem o orgulho de ser cidadão. Rousseau manifesta 
essa concepção logo no início de sua obra quando afirma que o homem 
nasceu livre, embora esteja agrilhoado em toda parte. 

O contrato social de Rousseau é o conjunto de convenções fundamen-
tais que resultam implícitas na vida em sociedade, onde o Estado é a ex-
pressao de suprema direção da vontade geral; em conseqüência, receben-
do, cada um, uma parte indivisível do todo comum.  

De onde pode-se deduzir duas concepções de liberdade: uma liberdade 
natural  e uma liberdade dentro do Estado. 

Rousseau, desta feita, ao contrário de Hobbes, considera a lei como  
"expressão da vontade geral que, por sua vez, é a expressão da vontade 
geral que, por sua vez, é a expressão do eu comum"6 - o verdadeiro sobe-
rano,  Nesse  sentido, a lei, para ele, é a expressão da  vontade geral, isto 
é, da soberania, que sendo una, inalienável, e indivisível"7,constitui a úni-
ca fonte legítima do Direito.  

Com esse entendimento, Rousseau fornece elementos à conceituação 
de liberdade dentro do Estado. Para ele, ser l ivre significa viver em con-
formidade  com a vontade comum ou com a vontade da maioria,”porque o 
Estado é a concretizaçao da liberdade, da liberdade real contra o qual só 
podem contrapor l iberdades aparentes”.8 

A concepção traz o entendimento da soberania das massas, segundo a 

                                                 
6 Jean-Jacques Rousseau. O Contrato Social - Princípios de Direito Político, Liv ro 
IV. 
7 Idem 
8 Miguel Reale. Teoria Geral do Direito e do Estado. 4ª edição, Rio de Janeiro, Cap. 
VII, 1984. 
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qual pode-se afirmar que o Estado é a manifestação da vontade geral, que 
garante, por conseguinte, a l iberdade, dos cidadãos. A transcrição abaixo 
resume bem o pensamento de Rousseau a respeito da  relação entre l iber-
dade e Estado.    

“O cidadão consente a todas as leis, inclusive àque-
las  aprovadas a despeito  dele, e mesmo às que o 
punem quando ele se atreve a descumprí-las. A von-
tade constante de todos os membros do Estado é a 
vontade geral; é por ela que são eles cidadãos e li-
vres”.9 

Compreende-se, desta feita, que a vontade geral ou a vontade do Esta-
do, é a manifestação da vontade da maioria.Ou seja, o Estado executa as 
leis em nome do "eu comum". Logo, o Estado é a garantia real da liber-
dade ("a vontade constante de todos os membros do Estado é a vontade 
geral;  é por ela que são eles cidadãos e livres”). 

3. CRÍTICA ÀS CONCEPÇÕES DE HOBBES E ROUSSEAU 

Miguel Reale, eminente jurista pátrio, critica o absolutismo monárquico 
da concepção monista de Thomas Hobbes e ao conceito despótico e tirâ-
nico de Rousseau, que transmite uma falsa  idéia de liberdade.    

O jurista diz que, na realidade, teorias de Hobbes e Rousseau pecam 
pelo absolutismo e radicalismo.    

                         "Do contratualismo de Hobbes re-
sulta a soberania do monarca absoluto. Rousseau 
que se liga sob tantos aspectos a Hobbes, especial-
mente pelo valor de ficção dado ao pacto inicial - 
assenta sobre o contratualismo a soberania do po-
vo. Racionlistas ambos, tanto o primeiro renovando 
a velha teoria patrimonial do poder político como 
direito de propriedade do príncipe, quanto o se-
gundo, trocando a senhoria de um só pelo despo-
tismo da massa”.10 

                                                 
9 Rousseau. O Contrato Social. Liv ro IV, Cap. V 
10 Miguel Reale. Teoria Geral do Direito e do Estado. 4ª edição, Rio de Janeiro, Cap. 
VII, 1984.  
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Miguel Reale, nesse entendimento, conclui que Rousseau, sob a apa-
rência de um "máximo de liberdade", constrói um Estado absorvente e ti-
rânico. Segundo o jurista, no seu radicalismo, Rousseau não faz uma dis-
tinção precisa entre Estado e Sociedade. Com isso, acaba reconstruindo 
todo o estatismo da doútrina de Hobbes. 

Para Miguel Reale, Hobbes restabelece o princípio absolutista (“prin-
ceps legibus solutus"), o que revela na realidade, uma noção desvirtuada 
de soberania. Isto é posta fora do Direito, acima do Direito. 

Depreende-se, em decorrência, que, tanto o absolutismo monárquico de 
Hobbes como o despotismo de Massa de Rousseau, ao fim, implicam nu-
ma certa negação da liberdade. Daí que muitos juristas apresentam Rous-
seau como pai do despotismo jacobino e das doutrinas de Kant e Hegel. 

Em sua doutrina, Kant a propósito do acordo social, considera que o 
contrato não resulta do arbítrio de cada um, mas de uma lei transcendental 
ou do imperativo categórico pelo qual a vontade de cada um deve-se 
harmonizar com a vontade de todos segundo uma lei geral de liberdade.  

Kant busca uma concil iaçao entre a ordem e a liberdade, isto é quer 
uma compatibil ização entre o direito inato de liberdade com o imperativo 
da obediência. 

Segundo Miguel Reale, “todas as vacilações de Rousseau e de Kant, 
empenhados em concil iar a l iberdade com autoridade à luz do príncípio 
naciona1ista, desaparecem no sistema de Hegel, que pensa resolver o 
magno problema identificando o Estado como a própria realizaçao da 
liberdade".11 

A propósito, escreve Hegel: 
"No Estado, a liberdade se faz objetiva e se realiza 
positivamente...O homem deve o que é ao Estado. Só 
neste tem sua essência”.12 

Hegel concebe, desta feita, o Estado como a ''realização da liberdade". 
O Estado em si e por si só é a totalidade ética, a rea-
lização da liberdade. O fim absoluto da razão con-

                                                 
11 Miguel Reale. Idem. 
12 Hegel. Lecciones sobre la f ilosof ia de la historia univ ersal. Trad. de J. Caos, Ma-
dri, 1928, pag. 82. 
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siste em que a liberdade seja real".13 

4. LIBERDADE E ESTADO 

4.1. CONCEPÇÃO DE GIORGIO DEL VECCHIO 
 
Del Vecchio, em contraposição a Hobbes e Rousseau, desenvolve a tese 

de integração social (alcançada somente no Estado Moderno), com o apa-
recimento da soberania estatal para explicar a questão da liberdade. 

Na concepção da Integração Social, o Estado, como força de norma vi-
gente se põe como pessoa jurídica para conhecer ipso facto a intangível 
personalidade jurídica dos indivíduos e dos grupos em tudo aquilo que 
lhes é próprio. 

Del Vecchio assinala que a soberania do Estado representa o mais alto 
grau dos poderes e, que por conseguinte, essa hierarquia pressupõe “roda 
sequência de direitos individuais e grupalpostas que se vieram delimitando 
através da história".  Estabelece, pois a relação, entre Estado/soberania 
com o problema fundamental da liberdade.      

Quer dizer: aqui a soberania do Estado não é entendida como a teoria 
do poder absoluto (Hobbes) mas envolve, pela hierarquia dos poderes, o 
reconhecimento dos direitos individuais.     

Nessa concepção, Estado é uma realidade integrante (e não absoluta 
ou despótica) - isto é tem correspondencia com a vontade social predomi-
nante. 

4.2. A CONCEPÇÃO DE MIGUEL REALE  
 
A propósito, Miguel Reale entende que o processo de integração social 

não se verifica sem concomitante limitação jurídica do poder. Isso significa 
dizer, no entendimento de Reale, que a afirmação de um poder jurídico 
mais alto não pode nem deve significar um aniquilamento da liberdade, 
quer dos indivíduos internamente, quer dos Estados no plano de convivên-

                                                 
13 Hegel. Lieneamenti di f ilosof ia del diritto. Trad. de Messineo, Bari, 1913. 
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cia internacional.     
Reale entende que a personalidade jurídica do Estado e a dos indiví-

duos são concomitante, sendo um pressuposto lógico da outra. 
Nesse entendimento - onde a integração social já se processou até ao 

ponto de estabelecer um liame de ordem ético-política nas relações sociais 
- Miguel Reale detecta uma poderosa e consciente afirmação de autono-
mia e de liberdade por parte dos elementos, que não se coordenam, nem 
se subordinam, mas se integram.14 

Explica-se: quando o Estado, internamente, e como pessoa jurídica, 
destina a realizar o bem comum, busca garantir e realizar o conjunto das 
condições sociais de uma vida plenamente humana, está reconhecendo 
em cada indivíduo uma personalidade dotada de liberdade. 

Assim, l iberdade e personalidade constituem a condição essencial, sem 
a qual nenhum bem pode  ser alcançado em sua plenitude. 

No entendimento de Reale, contrariando essa sua natureza essencial o 
Estado estaria ferindo a liberdade da pessoa e, assim, a sua própria essên-
cia.    Da mesma forma, não se pode conceber soberania do Estado com a 
exclusão da liberdade. Para ele, a integração social só é possível a l imita-
ção da força e a liberdade é reconhecida exatamente nesta integração: 

“A integração social sempre se verifica mediante um 
decréscimo da forma sem que se dê, propriamente, a 
neutralização do poder. Não há integração sem dis-
criminação de direitos, não há unidade social orgâ-
nica sem reconhecimento e garantia da liberdade”.15 

Mas, isso só é possível num Estado moderno, que se caracteriza pela 
l imitação de seu poder. 

Reale mostra que soberania não é incompatível com a liberdade. Pelo 
contrário, é um problema que está no centro de toda indagaçao sobre a 
ordem   jurídica. Isto é, historicamente, quanto mais poder concorre à posi-
tivação do direito mais se prende e demilita pelo Direito  Declarado.                            

Friedrich A. Hayek, - em Direito, Legislação e Liberdade, uma nova for-
mulação dos princípios liberais de justiça e de economia política - destaca 
que, numa sociedade livre, o bem geral consiste principalmente na facil i-

                                                 
14Miguel Reale. Teoria do Direito e do Estado. Cap. X.  
15Miguel Reale. Teoria do Direito e do Estado. Cap. III 
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tação da busca de propósitos individuais desconhecidos. Mas, isso não sig-
nifica dizer satisfação direta de quaisquer necessidades particulares, mas a 
garantia de condições em que os indivíduos e grupos menores tenham o-
portunidades favoráveis à satisfação mútua de suas respectivas necessida-
des.16 

Ora, ao contrário não poderia ser, pois, não se pode conceber l iberdade 
se o Estado e o Direito posto manter formas absolutas de controle social. 
Se assim fosse, seria o mesmo que - numa outra dimensão, que o absolu-
tismo monárquico que sufocava a liberdade individual e mantinha em si-
tuação de privilégio uma nobreza ociosa.                      

 
 
 

5. LIMITAÇÕES EXPRESSAS À LIBERDADE 

5.1. A LIBERDADE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO 

 
Dalmo Dallari, a propósito, destaca que no final do século XVIII consa-

grou-se a liberdade como valor supremo do indivíduo, afirmando-se que se 
ela    fosse amplamente assegurada, todos os valores estariam protegidos, 
inclusive a igualdade.17 

Na rea1idade, tal regime só assegurava a liberdade para quem partici-
passe do mesmo poder econômico.Daí surgiu, uma  corrente doutrinária 
entendendo que a 1iberdade como valor supremo era causa inevitável de 
desigualdade e, que por isso, defendia um sistema de controle social que 
assegurasse a igualdade. de todos os indivíduos.  

Mas chegou-se a um impasse, segundo Dallari:  
“Ou, dar primazia a liberdade, sabendo de antemão 
que isso iria gerar desigualdades muitas vezes in-

                                                 
16 Friedrich, A. Hay ek. Direito, Legislação e Liberdade. Parte Sete, 1985. 
17 Dalmo Dallari. Elementos de Teoria Geral do Estado. Cap. V. 
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justas, ou. assegurar a igualdade de todos, median-
te uma organização rígida e coativa, sacrificando a 
liberdade. Mas, ambas posições seriam contrárias ao 
ideal de Estado Democrático de Direito".18 

Na verdade, essa concepção de Estado no século XVIII interpreta equi-
vocamente o problema fundamental  da liberdade e igualdade, àquela 
época, a l iberdade era considerada como um mal, porque era fonte de 
abusos e, portanto, deveria ser restringida, a bem da ordem e paz social. 

Numa crítica a essa concepção, Dalmo Dallari considera que só é possí-
vel a l iberdade num Estado democrático de Direito. Isto é, onde a supre-
macia da vontade do povo superponha-se sobre a vontade de qualquer in-
divíduo ou grupo. 

Todavia, isso só será possível em duas condições: se a vontade do povo 
for l ivremente formana - assegurando-se sobre a vontade de qualquer indi-
ví-duo ou grupo, a mais ampla divulgaçao de todas as idéias e o debate 
de qualquer restrição, para que os membros do povo escolham entre múl-
tiplas opções; e l ivremente externada, isto é, salvo de coação ou vício de 
qualquer espécie, o Estado nessa instância asseguraria a l ivre expressão. 

Tais condições, na doutrina de Dallari, não podem existir fora de um Es-
tado moderno, cuja característica principal e fundamental seria a l imitação 
de seu poder:  

"A limitaçao do poder se distingue pela juridicidade 
dele, pois Direito quer significar relação, e relação 
implica necessariamente discriminação e limite em 
atribuição de exigibilidade recíproca, que por isso 
mesmo se delimitam”.19 

A delimitação deste poder, segundo Norberto Bobbio, implica na limi-
tação constitucional imposta aos estados modernos. Isto é, os mecanismos 
constitucionais (o Direito Positivo), que caracterizam o Estado de Direito 
tem o objetivo de defender o indivíduo dos abusos do poder. 

”(...) Liberdade em relação ao Estado. O processo de         
formação do Estado liberal pode ser identificado 
com o progressivo alargamento da esfera de liber-
dade do indivíduo diante dos poderes públicos(...), 

                                                 
18 Idem. 
19 Dalmo Dallari. Elementos da Teoria Geral do Estado. Cap. V. 
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com a progressiva emancipação da sociedade ou da 
sociedade civil(...) em relação ao Estado".20 

Na realidade, as liberdades dos indivíduos estão entrelaçadas e neces-
sariamente  inseridas num contexto social. Assim, no entender de Dallari, a 
garantia jurídica da liberdade traz, no Direito Positivo, uma certa concep-
ção ideológica das relações do homem com a sociedade. 

Pode-se concluir, desta forma, que o Estado traça o quadro geral das li-
berdades públicas e faculta ao cidadão o livre exercício dessas liberdades, 
garantindo-as por meio do Direito Positivo. Jose Cretella Junior, não pode 
subtrair ao cidadão o exercício  de espírito da legalidade, não pode subtra-
ir ao cidadão o exercício de liberdades que.ele mesmo outorgou, a não ser 
que ele altere o quadro do Direito Positivo. 

 
Assim, os valores fundamentais da pessoa revelados e definidos através 

dos séculos, concretizam-se na liberdade. 

6. CONCLUSÃO 

O estudo do tema veio reforçar uma convicção que tínhamos a respeito 
do Direito: é extraordináriamente e por excelência, uma das ciencias moto-
ras da transformaçao da sociedade. O desenvolvimento da sociedade é a 
própria garantia da sobrevivência desta, dentro de um universo complexo 
de relações sociais, não pode ser concebido sem o Direito ordenador. 

E da mesma forma, o Direito não existe fora desta realidade cultural.    
Aliás, pode-se dizer que há uma simultaneidade, que faz da existência 

de ambos a vitalidade desta ciência. A humanidade evolui e produz suas 
regras de conveniência para garantia da ordem e da paz. É o direito pre-
sente como fruto desta necessidade cultural, que exige cada vez mais um 
aperfeiçoamento democrático do Estado. 

Nesse contexto, o desejo do homem em busca algo a mais levanta dis-
cussões sobre padrões, costumes e normas de comportamento. As regras 
impositivas de comportamento nascem naturalmente do grupo que quer a 
garantia de sua própria sobrevivência. Estão presentes, pois, os direitos e 
                                                 
20 Norberto Bobbio. Liberalismo e Democracia. 3ª edição. Tradução de Marco Aurélio 
Nogueira, 1988.   
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deveres fundamentais do homem que  precisam ser assegurados e respei-
tados. É evidente que a liberdade não é nesse sentido, uma mera conces-
são do Estado. É antes, uma genuína expressao natural do homem que 
busca incessantemente o reconhecimento de sua cidadania. 

Cidadania que é, numa concepção de um Estado democrático de Direi-
to, a expressão maior deste Estado. Nossa monografia, a propósito, reflete 
a questão: dá-se a interação social, a l iberdade e a igualdade como con-
dição "sine que non" da existência e sobrevivência do Estado Democrático 
de Direito. Ao contrário, não haverá Estado Democrático de Direito. Mas 
um Estado despótico.   

As teorias estudadas em nosso trabalho contribuiram à fomentação de 
uma postura mais crítica  sobre o terma e  estimulou nossa índole natural 
para uma busca mais persistente no aprimoramento das relações sociais, 
onde estão presentes nossos sentimentos de igualdade e liberdade. 

Também nesse sentido, o anseio de liberdade exige e fomenta uma ci-
ência do Direito, buscando descobrir, sempre mais, novos horizontes de li-
berdade, que significa dizer a garantia da cidadania.     
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LEI Nº 9.245, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. 
 

 
Altera dispositiv os do Código de 
Processo Civ il, relativ os ao proce-
dimento sumaríssimo 

 
 

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

Lei:  
 
Art. 1º Os arts. 275 a 281 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil, sob a rubrica “Capítulo III - Do procedimento su-
mário”, passam a vigorar com a seguinte redação:  

 
“Art. 275 - Observar-se-á o procedimento sumário:  
II - nas causas 
a) de arrendamento rural e de parceria agrícola; 
b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao con-

domínio; 
c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico; 
d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via 

terrestre; 
e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em aci-

dente de veículo ressalvados os casos de processo de execução; 
f) de cobrança de honorários dos profissionais l iberais, ressalvado o dis-

posto em legislação especial; 
g) nos demais casos previstos em lei;   
Parágrafo único - Este procedimento não será observado nas ações rela-

tivas ao estado e à capacidade das pesssoas.  
Art 276 - Na petição inicial, o autor apresentará o rol de testemunhas e, 

se requerer perícia formulará quesitos, podendo indicar assistente técnico.   
Art. 277 - O juiz designará a audiência de concil iação a ser realizada 

no prazo de trinta dias, citando-se o réu com a antecedência mínima de 
dez dias e sob a advertência prevista § 2º deste artigo, determinando o 
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comparecimento das partes. Sendo ré a Fazenda Pública, os prazos contar-
se-ão em dobro.    

§ 1º - A concil iação será reduzida a termo e homologada por sentença, 
podendo o juiz ser auxil iado por concil iador.   

§ 2º - Deixando injustificadamente o réu de comparecer à audiência, 
reputar-se-ão verdadeiros os atos alegados na  petição inicial (art. 319), 
salvo se o contrário resultar da prova dos autos, proferindo o juiz, desde lo-
go a sentença. 

§ 3º - As partes comparecerão pessoalmente à audiência, podendo fa-
zer-se por preposto com poderes  para transigir. 

§ 4º - O juiz, na audiência, decidirá de plano a inpugnação do valor da 
causa ou a controvérsia sobre a natureza da demanda, determinando, se 
for o caso, a conversão do procedimento sumário em ordinário. 

§ 5º - A conversão também ocorrerá quando houver necessidade de 
prova técnica de maior complexidade. 

Art. 278 - Não obtida a concil iação, oferecerá o réu, na própria audiên-
cia, resposta escrita ou oral, acompanhado de documentos e rol de teste-
munhas, e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, poden-
do indicar assistente técnico. 

§ 1º - É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, 
desde que fundado nos mesmos fatos referidos na inicial. 

§ 2º - Havendo necessidade de produção de prova oral e não ocorrendo 
qualquer das hipóteses previstas nos Arts. 329 e 330, I e II, será designada 
audiência de instrução e julgamento para data próxima, não excedente de 
trinta dias, salvo se houver determinação de perícia. 

Art. 279 - Os atos probatórios realizados em audiência poderão ser do-
cumentados mediante taquigrafia, estenotipia ou outro método hábil de 
documentação, fazendo-se a respectiva transcrição se a determinar o juiz. 

Parágrafo único - Nas comarcas ou varas em que não for possível a ta-
quigrafia, a estenotipia ou outro método de documentação, os depoimen-
tos serão reduzidos a termo, do qual constará apenas o essencial. 

Art. 280 - No procedimento sumário: 
I  -  Nào será admissível ação declaratória incidental, nem a intervenção 

de terceiro, salvo assistência e recurso de terceiro prejudicado; assistência 
e recurso de terceiro prejudicado; 

II  - O perito terá o prazo de quinze dias para apresentação do laudo; 
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III - Das decisões sobre matéria probatória, ou proferidas em audiência, 
o agravo será sempre retido. 

Art. 281 - Findos a instrução e os debates orais, o juiz proferirá sentença 
na própria audiência  ou no prazo de dez dias." 

Art. 2º É revogado o § 2º do art. 315, passando o atual § 1º a parágrafo 
único.  

Art. 3º A expressão “procedimento sumaríssimo”, constante de dispositi-
vos do Código de Processo Civil, é substituída pela expressão “procedimen-
to sumário”. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a data de publicação. 
 
Brasília, 26 de dezembro de 1995. 
     
                                FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO 
                                Nelson A. Jobim 
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LEI Nº 9.269, DE  2 DE  ABRIL  DE 1996 
          
          

Dá nov a redação ao § 4º do Art. 159 
do Código Penal. 

 
             

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso  Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
          
Art. 1º O § 4º do Art. 159 do Código Penal passa a vigorar com a se-

guinte redação: 
          
"Art. 159 - 

..................................................................................................... 
§ 4º Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunci-

ar à autoridade, facil itando a libertação do seqüestrado, terá sua pena re-
duzida de um a dois terços." 

Art. 2º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.        
Art 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
          
Brasília,  2 de  abril de 1996, 175º da Independência e 108º da 
República 
 
                                FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
                                Nelson A. Jobim 
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LEI N° 9.271, DE 17 DE ABRIL DE 1996. 
 
 

Altera os Arts. 366, 367, 368, 369 e 
370 do Decreto-lei n° 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Pro-
cesso Penal. 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte  
Lei: 
 
Art. 1° Os Arts. 366, 367, 368, 369 e 370 do Decreto-lei n° 3 689, de 3 

de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem consti-

tuir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricio-
nal, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas conside-
radas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos terrnos do 
disposto no Art. 312. 

§ 1° As provas antecipadas serão produzidas na presença do Ministério 
Público e do defensor dativo. 

§ 2° Comparecendo o acusado, ter-se-á por citado pessoalmente, pros-
seguindo o processo em seus ulteriores atos. 

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou 
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem mo-
tivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o 
novo endereço ao juizo. 

Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será cita-
do mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescri-
ção até o seu cumprimento. 

Art. 369. As citações que houverern de ser feitas em legações estrangei-
ras serão efetuadas mediante carta rogatória. 

Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pes-
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soas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no 
que for aplicável, o disposto no Capitulo anterior. 

§ 1° A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e 
do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade 
dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do 
acusado. 

§ 2° Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, 
a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal 
com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo. 

§ 3° A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a 
que alude o § 1º. 

§ 4° A intimação do Ministério Púbiico e do defensor nomeado será 
pessoal." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publica-
ção. 

 
Brasília, 17 de abril de 1996; 175° da Independência e 108° da Repú-

blica. 
 
                                FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
                                Nelson A. Jobim 
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LEI Nº 9.268, DE 19 DE ABRIL DE 1996. 
          

 
Altera dispositiv os do Decreto-lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 
Código Penal - Parte Geral. 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso  Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
          
Art. 1º Os dispositivos a seguir enumerados, do Decreto-lei nº 2.843; de 

7 de dezembro de 1940 Código Penal, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

          
"Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação rela-
tiva à dívida ativa da Fazenda Pública,  inclusive no que concerne às cau-
sas interruptivas e suspensivas da prescrição.     

Art. 78 -  
....................................................................................................... 

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

§ 2º - Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibil idade 
de fazê-lo, e se as circunstâncias do Art. 59 deste Código lhe forem intei-
ramente favoráveis, o Juiz poderá substituir a exigência do parágrafo ante-
rior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:                                                       

Art. 92 -  
.......................................................................................................  

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:         
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou su-

perior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de 
dever para com a administração Pública; 

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 
quatro anos nos demais casos.         
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Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:           
I - em dois anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; 
II - no mesmo prazo para prescrição da pena privativa de liberdade, 

quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumula-
tivamente aplicada. 

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

Art.117 -   
.....................................................................................................                            

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; 
VI - pela reincidência."          
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.          
Art. 3º São revogados os §§ 1º e 2º do Art. 51 do Código Penal e o Art. 

182 da Lei nº 7.210, de 11 julho de 1984. 
                   
Brasília, 1º de abril de 1996, 175º da Independência e 108º da Repú-

blica. 
                   
                                FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
                                Nelson A. Jobim 
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LEI Nº 9.278, DE 10 DE MAIO DE 1996. 
 
 

Regula o § 3º do Art. 226 da Consti-
tuição Federal 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 
Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, 

pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com objeti-
vo de constituição de família. 

Art. 2º São direitos e deveres iguais dos conviventes:   
I - respeito e consideração mútuos; 
II - assistência moral e material recíproca; 
III - guarda, sustento e educação dos fi lhos comuns. 
Art. 3º (VETADO)  
Art. 4º (VETADO) 
Art. 5º Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os 

conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são consi-
derados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer 
a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária 
em contrato escrito. 

§ 1º Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial 
ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da uni-
ão. 

§ 2º A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a 
ambos, salvo estipulação contrária em contrato escrito. 

Art. 6º (VETADO) 
Art. 7º Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material 

prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela neces-
sitar, a título de alimentos 

Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos convi-
ventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou 
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não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destina-
do à residência da família. 

Art. 8º Os conviventes poderão de comum acordo e a qualquer tempo, 
requerer a conversão da união estável em casamento, por requerimento ao 
Oficial do Registro Civil da Circunscrição de seu domicílio. 

Art. 9º Toda a matéria relativa à união estável é de competencia do ju-
izo da Vara de Família, assegurado o segredo de justiça. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasília, 10 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da Repú-

bilca. 
 
                                FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
                                Mílton Seligman    
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LEI Nº 9.280, DE 30 DE MAIO DE 1996. 
 
 

Acrescenta um § 2º ao Art. 1031 do 
Código de Processo Civ il, trans-
formando o atual Parágrafo  único 
em § 1º. 

         
        

O  VICE-PRESIDENTE  DA   REPÚBLICA 
no execício do cargo de  PRESIDENTE  DA   REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso  Nacional decreta e eu sanciono a seguinte  
Lei: 
 
Art. 1º É acrescentado um § 2º ao Art. 1031 da Lei nº 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil, alterado pela Lei 
nº 7.019, de 31 de agosto de 1982, com a seguinte redação: 

 
"Art. 1031 - 

...................................................................................................    
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudica-

ção, quando houver herdeiro único. 
§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de parti lha ou 

adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens 
por ele abrangidos, só serão expedidos e entregues às partes após a com-
provação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tri-
butos".        

Art 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.        
Art 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
          
Brasília,  30 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da Repú-

blica. 
          
                                MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 
                                Nelson A. Jobim 
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LEI  Nº 5.967, DE 12 DE JUNHO DE 1996. 
          
          

Dispõe sobre a criação dos Juiza-
dos Especiais Cív eis e Criminais 

      
        

A  ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÃ estatui e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

          
Art. 1º Ficam criados  no Estado do Pará, os Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais de que trata o Art. 95 da Lei Federal nº 9.099 de 26 de setembro 
de 1995.    

Art. 2º Ficam automaticamente transformados todos os Juizados Especi-
ais  de Pequenas Causas, instalados no Estado, em Juizados Especiais Cí-
veis e Criminais.      

Art. 3º O Tribunal de Justiça, através de Resolução criará os mecanis-
mos necessários para a implantação e funcionamento desses Juizados Es-
peciais, obedecidas normas previstas na Lei Federal nº 9.099, de 26 de se-
tembro de 1995, que estatui sobre esees Juizados.   

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
após sua publicação. 

          
                   
PALACIO DO GOVERNO  ESTADO DO PARÁ,  12 de junho de 1996.  
 
                                             ALMIR GABRIEL 
                                        Governador do Estado                         
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ACÓRDÃO Nº  28.095 - MANDADO DE SEGURANÇA DA CO- 
MARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:      Sinditaf, Sintep e Sindsespa 
Impetrado:       Governador do Estado do Pará 
Relator:           Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 
 

I-Mandado de Segurança Coletiv o Prev entiv o - 
Sindicatos-impetrantes - Súmulas administrati-
v as(de números 01 a 08), editadas pela Consulto-
ria geral do Estado - Ilegalidade - lesão a direitos 
dos serv idores - Informações - Preliminares de i-
legitimidade ativ a "ad causam" e de descabimen-
to do "mandamus".Mérito: não há direito a ser pro-
tegido - Liminar concedida nos termos do Art. 114, 
XXIII, do Regimento Interno do TJE/Pa. - Parecer 
do M.P que rejeita as preliminares arguidas e é 
pela concessão parcial do "writ"; II-Rejeita-se 
preliminar de ilegitimidade ativ a dos Sindicatos 
impetrantes posto que, pela nov a ordem constitu-
cional, basta a prov a da existência legal (registro 
no cartório competente), e os atributos da substi-
tuição processual, sem a obrigatoriedade de for-
malidades no Ministério do Trabalho, bem como, a 
(preliminar) que presume descaber o "mandamus" 
por atacar lei "em tese", quando tais comandos 
normativ os(súmulas), dispondo de uma ordem 
concreta, ameaça direitos já adquiridos; 
Mérito - Não há ilegalidade nas súmulas de núme-
ros 01, 02, 03 e 04 que normatiza no âmbito da 
administração pública os Contratos Temporários 
ainda que haja lei em v igor que os prorrogue até 
31.12.95, inclusiv e com a falta do concurso públi-
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co igualmente prev isto. A Súmula de nº 05, assa-
cada de inconstitucional a expressão "remunera-
ção" prev ista no § 1º do Art. 131 da Lei 
5.810/94(Regime jurídico Único-RJU), incorre em 
v ício formal e material, tendo conteúdo ilegal e 
abusiv o. A súmula nº 06 é igualmente ilegal pois 
conflita de frente com o dispositiv o legal do RJU 
que rege a matéria. A súmula nº 07 por ter inter-
pretação equiv ocada do disposto no RJU, tem 
conteúdo material ilegal. E, finalmente a súmula 
de nº 08, não possui qualquer conteúdo ilegal, 
sendo por si só, orientativ a. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Exmos.Srs. De-

sembargadores reunidos no Pleno 
do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, à unanimidade de 
votos, conhecer do presente 
Mandado de Segurança, 
rejeitando as preliminares de 
ilegitimidade ativa "ad causam" e 
de descabimento do "mandamus", 
invocadas pelo impetrado e pelo 
Litisconsorte Passivo, e, quanto ao 
mérito, por maioria de votos, 
vencido os Desembargadores 
Stéleo  Menezes (Relator), Nelson 
Amorim, Maria Lúcia Gomes M. 
dos Santos e Humberto de Castro, 
denegar a segurança no tocante as 
súmulas 01, 02, 03 e 04. Concedê-
la, no entanto, à unanimidade de 
votos, com relação à súmula nº 05, 
e, por maioria de votos, com 
relação à súmula de nº 06, 

06, vencido nessa parte o Exmo. 
Des. Wilson Marques da Silva. 
Concedê-la, ainda à unanimidade, 
com relação à súmula de nº 07. E, 
finalmente, denegá-la, à unanimi-
dade, com relação à súmula de nº 
08 . 

 
Relatório 
O Sindicato do grupo Ocupa-

cional, Tributação, Arrecadação e 
Fiscalização, da Secretaria da Fa-
zenda do Estado do Pará-Sinditaf; 
o Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública do Estado do 
Pará-Sintep; e o Sindicato dos ser-
vidores da Secretaria de Estado de 
Saúde Pública-Sespa, secretarias 
municipais de saúde, Fundações e 
Autarquias Estaduais e Municipais 
de saúde do Estado do Pará-
Sindsespa, todas entidades sindi-
cais de 1º grau, com sede nesta 
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capital consoante endereços men-
cionados, igualmente inscritos em 
seus cadastros respectivos, e le-
galmente registradas na forma da 
lei, através de seu bastante procu-
rador habilitado nos autos, impe-
tram perante o Egrégio Tribunal 
Pleno, Mandado de Segurança 
Coletivo Preventivo, com pedido 
de "liminar", contra ato do Exmo. 
Sr. Governador do Estado do Pará, 
Dr. Almir José de Oliveira Gabriel, 
aduzindo em síntese, o seguinte: 

I-Da Legitimidade processual: O 
direito de sindicalização atribuído 
ao servidor público civil, é inques-
tionavelmente um dos maiores a-
vanços sociais que a C.F/88 consa-
grou a esta classe, pois assim reza 
o Art. 37, VI: "É garantido ao servi-
dor público civil, a l ivre associação 
sindical". 

II-Consoante estes dizeres cons-
titucionais, os servidores públicos 
aqui representados fundaram os 
sindicatos na forma da lei, garan-
tindo a partir daí, além de outros 
direitos e deveres, a prerrogativa 
da unidade sindical, ou seja, a im-
possibil idade de existir outros sin-
dicatos representativos dos servido-
res, na mesma base territorial (Art. 
8º, II da CF/88). 

III-Que então, concretizadas as 
fundações e determinadas suas re-
presentatividades, coube aos 

mesmos adotarem, seu fim consti-
tucional que é o da "defesa dos di-
reitos e interesses coletivos ou in-
dividuais da categoria, inclusive 
em questões judiciais e administra-
tivas- (Art. 8º, III da CF/88). 

IV-Que em assim sendo, os im-
petrantes possuem legitimidade no 
processo, por serem entidades le-
galmente reconhecidas como re-
presentantes dos servidores públi-
cos, ora representados, questão ju-
rídica amplamente recohecida pe-
los Tribunais Pátrios, inclusive o do 
Estado do Pará através de várias 
decisões desta Alta Corte. 

Quanto aos fatos: 
I-O impetrado, como represen-

tante do Executivo Estadual, apro-
vou 08 (oito) súmulas editadas pe-
la Consultoria Geral do Estado, as-
sinadas pelo seu Consultor Geral e 
publicadas no D.O.E de 17.01.95, 
súmulas estas que tratam de ques-
tões relacionadas aos servidores 
públicos do Estado e, em face de 
tal aprovação seus efeitos serão 
imediatos para os servidores do 
executivo. 

II-Que entre essas súmulas, é de 
ser questionada primeiramente e 
com maior ênfase, a de número 
05, por conter em seu sentido, en-
tendimento que descaracteriza a 
existência sumular, tornando-a pois 
nula de pleno direito, pois assim é 
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expressa: "O cálculo do adicional 
do tempo de serviço, incide sobre 
as verbas de vencimento e repre-
sentação, sendo inconstitucional a 
expressão "remuneração", contida 
no parágrafo 1º, do Art. 131 da lei 
nº 5.810/94, por afrontar o disposto 
no Art. 37, XIV da CF/88 e parágra-
fo 5º, do Art. 3º da Constituição Es-
tadual". 

Que tal afirmação contida na 
referida súmula 05, declara "a prio-
ri", a inconstitucionalidade de um 
dispositivo contido em lei, e com 
isso modifica totalmente a base de 
cálculo do adicional por tempo de 
serviço (aqui chamado de triênio), 
uma vez que a mesma prevê sobre 
a "remuneração", conforme dispõe 
o Art. 131 e seu parágrafo 1º da lei 
já citada: "O adicional por tempo 
de serviço, será devido por triênios 
de efetivo exercício, até o máximo 
de 12 (doze). Os adicionais serão 
calculados sobre a remuneração 
do cargo,nas seguintes propor-
ções..." 

III-Que então operou-se uma i-
legalidade do ato, porque não se 
obedeceu a forma exigida, o seja, 
sendo uma súmula administrativa 
do Poder Executivo, declarando 
inconstitucional um dispositivo de 
lei, estatuída pelo Poder Legislati-
vo, não houve a provocação e de-
cisão do Poder Judiciário. 

IV-Salienta que a mencionada 
lei 5.810/94, foi elaborada pelo 
Governador do Estado à época, 
que antes de enviá-la como proje-
to para a Assembléia Legislativa, 
foi analisada por vários segmentos 
do executivo, e na Assembléia a-
nalisada por todas as comissões, 
sem qualquer restrição, e retornan-
do ao Governador para sancioná-
la, como o fez. Poderia ter vetado 
os dispositivos que entendesse in-
constitucionais (como fez com al-
guns artigos), porém, não o fazen-
do com o dispositivo citado, e as-
sim, uma simples súmula não tem 
respaldo legal para assim fazê-lo, 
à título de ser inconstitucional. 

V-Sustenta ainda que é perfei-
tamente legal o parágrafo 1º do 
Art. 131 da lei 5.810/94, que re-
produz os ditames do Art. 37, XIV 
da CF/88 e não pode ser conside-
rado inconstitucional. 

VI-Que estes conceitos já emiti-
dos, se aplicam perfeitamente so-
bre as demais súmulas editadas e 
aprovadas pelo Governador do Es-
tado, ou seja, ao tocante do assun-
to dos servidores temporários (sú-
mulas 01, 02, 03 e 04) e que os 
mesmos se encontram amparados 
pelos critérios da essencialidade e 
temporariedade, alem de a maio-
ria possuir mais de 05 anos de ser-
viço público e a lei do Regime Ju-
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rídico Único assegurar "até que se-
ja promovido o concurso público", 
e terem as mesmas obrigações e 
vantagens atribuídas aos demais 
servidores (Art. 244). 

VII-No tocante a súmula de nº 
07, também esta possui suas irre-
gularidades, ferindo principalmen-
te o princípio da irretroatividade, 
pois segundo seu entendimento, os 
servidores públicos só teriam direi-
to ao adicional de tempo de servi-
ço, por triênio, a partir de 
24.01.95,   pois   anteriormente re-
cebiam eles o quinquênio. 

VIII-Que o estabelecido nesta 
súmula no que diz respeito aos 
servidores do executivo, fere o 
princípio da isonomia, pois segun-
do este entendimento, levando-se 
em conta a autonomia dos pode-
res, no poder executivo, o triênio 
será pago sobre o vencimento e no 
legislativo e judiciário, sobre a re-
muneração (Art. 39, parág.1º da 
CF/88; Art. 30, parág.1º da CE/89 
e da própria lei já mencionada, 
art.122). 

IX-Que finalmente cabe aos 
impetrantes a se util izarem da a-
ção mandamental, na espécie de 
segurança coletivo incluindo como 
um de seus agentes ativos, a enti-
dade sindical (art.5º, LXX, b, da 
CF/88). E que os atos do impetrado 
(súmulas), se concretizados, irão fe-

rir vários preceitos legais, tais co-
mo: a CF/88; a CE/89 e a lei 
5.810/94, além do direito já adqui-
rido, e causar redução salarial dos 
fi l iados dos impetrantes. 

Conclui o "mandamus" pela 
concessão da "liminar", anulando-
se imediatamente o ato impugna-
do aprovado pelo impetrado tradu-
zido nas súmulas citadas, e no mé-
rito, a confirmação definitiva da 
"liminar". 

Juntou com a inicial, xerox do 
D.O.E edição de 13.03.95 que pu-
blicou tanto a exposição de moti-
vos como o inteiro teor das súmu-
las de números 01 a 08, asinadas 
pelo sr.Consultor do Estado, 
Dr.Ophir Filgueiras Cavalcanti e 
aprovadas pelo Exmo.Governador 
do Estado; idem das procurações; 
os estatutos dos sindicatos com as 
autenticações devidas; idem do 
registro junto ao cartório de títulos 
e documentos; idem do projeto de 
decreto legislativo de nº 02/95, 
que tinha como objetivo sustar to-
dos os efeitos legais das súmulas já 
mencionadas, tendo como autor e 
relator respectivamente, os depu-
tados Ronaldo Passarinho e Luiz 
Araújo, com a observação de que 
referido projeto foi aprovado com 
ampla maioria pela Comissão 
Permanente de Constituição e Jus-
tiça daquela Casa, sendo no en-
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tanto, rejeitado por 18 votos contra 
16 em sessão plenária do dia 
26.04.95. 

Recebidos os autos a mim dis-
tribuídos, despachei reservando-me 
para apreciar o pedido de "liminar" 
após a coleta das informações a 
serem prestadas pela digna autori-
dade apontada como coatora. An-
tes da chegada das informações 
aludidas, o Estado do Pará pediu a 
sua integração na lide através da 
Procuradoria Geral do Estado, na 
qualidade de Litisconsorte Passivo 
Necessário, o que foi admitido. 

Com o envio das informações 
que alinhou em primeiro lugar a 
preliminar de Ilegitimidade ativa 
dos Sindicatos impetrantes; idem 
do descabimento do "mandamus" 
por carência de ação, e no mérito, 
pela denegação da segurança por 
não ter sido violado nem direito 
individual, nem direito líquido e 
certo. 

Capeou o parecer da Consulto-
ria Geral do Estado sobre a forma 
de cálculo do adicional por tempo 
de serviço; idem do adicional pelo 
exercício de cargo em comissão ou 
função gratificada - irretroatividade 
da lei; idem sobre a prorrogação 
de contratos temporários - previsão 
legal; necessidade de autorização 
expressa do Sr. Governador do Es-
tado - concurso público. A mesma 

foi juntada aos autos. 
Em despacho por mim prolata-

do em 24.05.1995, foi concedida a 
"l iminar" e à unanimidade aprova-
da pelos Exmos. Desembargadores 
presentes àquela sessão, conforme 
certidão passada pelo Dr.Luís Cla-
údio Serra de Faria, Secretário Ge-
ral do TJE, em exercício. 

Com vistas dos autos a Exma. 
Dra. Procuradora Geral de Justiça 
para os fins de lei, Edith Maríl ia 
Maia Crespo, nos termos da Lei nº 
8.625/93, Art. 21, IX, delegou po-
deres ao Exmo. Dr. Procurador de 
Justiça Luiz Ismaelino Valente pa-
ra oficiar nos autos, o que foi feito, 
o qual, em longo e judicioso pare-
cer, rejeitou as duas preliminares 
arguidas pelo impetrado (Ilegitimi-
dade ativa "ad causam" dos impe-
trantes, idem de não cabimento do 
"mandamus"), e no tocante ao mé-
rito, analisou todas as súmulas ata-
cadas (08) pela ação mandamen-
tal, uma por uma, concluindo seu 
exaustivo trabalho pela concessão 
parcial da segurança, a fim de se-
rem declaradas nulas e de nenhum 
efeito, as súmulas de nºs.05 e 07 
editadas pela Consultoria Geral do 
Estado e aprovadas pelo impetra-
do, posto que potencialmente vio-
ladoras de direitos líquidos e certos 
dos servidores públicos estaduais, 
dentre os quais se encontram fi l ia-
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dos dos sindicatos impetrantes e no 
tocante as de nº 01 a 04 e 08, as 
declara válidas. 

 
  Voto 
Preliminar de ilegitimidade ati-

va "ad causam", no tocante aos 
impetrantes: 

Em suas informações, a digna 
autoridade coatora, suscitou preli-
minarmente, a i legitimidade ativa 
"ad causam" das entidades sindi-
cais impetrantes,mencionando du-
plo fundamento: a) Falta de regis-
tro dos sindicatos no Ministério do 
Trabalho; b) Violação do princípio 
da unicidade sindical, previsto no 
inciso II do Art. 8º da CF/88. 

Embora esta preliminar já se 
tenha tornado amplamente maté-
ria rejeitada em Mandados de Se-
gurança impetrados contra o go-
verno do Estado, perante este Co-
lendo Tribunal conforme várias 
decisões contidas em diversos jul-
gados, mister se impõe, que mais 
uma vez se faça um estudo históri-
co a fim de se esclarecer de vez, 
tão palpitante assunto. 

No sistema anterior a atual 
Constituição de 1988, era exigido 
o reconhecimento dos sindicatos 
pelo Estado, isto querendo dizer 
que os mesmos só tinham existên-
cia legal, quando reconhecidos pe-
lo Ministério do Trabalho. 

Na nossa atual Constituição, 
contudo, esta foi categórica ao as-
segurar a l ivre associação profis-
sional e sindical (Art. 8º,"caput"), 
l ivrando assim da autorização do 
Estado a fundação de sindicato, e 
ao mesmo tempo proibiu a interfe-
rência ou a intervenção do Estado 
na organização sindical, assim ex-
pressa no já mencionado artigo e 
seu "caput": "É livre a associação 
profissional ou sindical, observado 
o seguinte: I - a lei não poderá e-
xigir autorização do Estado para a 
fundação de sindicato, ressalvado 
o registro no órgão competente, 
vedadas ao poder público,a inter-
ferência e a intervenção na orga-
nização sindical". Em sua obra "Di-
reito Sindical”, Ed. Saraiva, SP, 
1989, pág. 247, o Prof. Amauri 
Mascano Nascimento assim ensina: 
"Embora mantendo o sistema con-
federativo e o princípio da catego-
ria, a Constituição de 88 retirou do 
Ministério do Trabalho, o reconhe-
cimento dos sindicatos. Estes, l i-
vremente definem as suas bases 
territoriais e independem de reco-
nhecimento do Ministério do Tra-
balho. Então se depreende, que a 
expressão "registro no órgão com-
petente", ressalvado no nº I do Art. 
8º da CF/88, refere-se precipua-
mente à inscrição do ato constituti-
vo do sindicato no registro civil das 
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pessoas jurídicas. O entendimento 
da jurisprudência quanto a esta 
matéria, já foi bem definido em 
M.S junto ao S.T.J, 1ª seção, por 
maioria, em acórdão proferido em 
20.08.91, em que foi relator para o 
acórdão o Min. José de Jesus Fi-
lho, assim ementado: "Constitucio-
nal . Registro de Sindicato . Os re-
gistros de entidades sindicais pro-
cessados no Ministério do Trabalho 
e da Previdencia Social,tanto na 
vigência da instrução normativa nº 
05/90, como na de nº 09/90 no 
chamado Arquivo de Entidades 
Sindicais Brasileiras, tal ato em si, 
não confere efeito constitutivo ou 
autorizativo, sob pena de ferir o 
princípio constitucional da liberda-
de sindical. O depósito do Estatuto 
devidamente registrado na base 
territorial no M.T, deve ser conside-
rado apenas para efeito estatístico 
e controle da política governamen-
tal para o setor - Segurança dene-
gada". 

Vê-se pois que, aos impetrantes, 
cabe é o registro do ato constituti-
vo da entidade sindical, no registro 
civil das pessoas jurídicas, o que 
foi feito mediante documentação 
acostada nos autos pelos impetran-
tes, ficando então a partir daí com 
sua personalidade jurídica e em 
consequência, apto para suas atri-
buições previstas em lei, inclusive 

o de ajuizar mandado de seguran-
ça coletivo, se constituído e em 
funcionamento há mais de hum 
ano, conforme o exigido no inciso 
LXX, "b", do Art. 5º da CF/88, o 
que foi também comprovado. 

Por outro lado, o princípio da 
unicidade sindical, previsto no in-
ciso II do art.8º da CF/88, e ainda 
aqui me valendo do magistério do 
Prof.Amauri Nascimento, trata-se 
de um vínculo social básico, que 
agrupa atividades ou profissões. 
Assim é que no serviço público, a-
grupa-se numerosas atividades ou 
profissões distintas. Os servidores 
públicos não constituem categoria 
única, mas sim, diversas categorias 
agrupadas no setor e logicamente 
não ofende o princípio da unicida-
de sindical, a existência de um 
sindicato para cada uma dessas ca-
tegorias, ou a reunião de várias ca-
tegorias num único sindicato. 

Assim, conforme ensina Theo-
tônio Negrão, em "Código de Pro-
cesso Civil e legislação processual 
em vigor", Ed. Saraiva, 26ªed., 
1995, p.1.114, nota 5 ao Art. 1º da 
lei nº 1533/51, ao impetrar Man-
dado de Segurança Coletivo, o 
sindicato o faz como substituto 
processual, pois atua "em nome 
próprio, na defesa dos interesses 
que se irradiam, encontrando-se no 
patrimônio de pessoas diversas, 
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conforme entendimento unânime 
do STF". 

Ante o exposto, "data venia", 
sulfragando o judicioso parecer do 
Dr. Procurador de Justiça que atua 
nestes autos, rejeito esta preliminar 
suscitada pela digna autoridade 
impetrada. 

Preliminar de descabimento do 
"mandamus" : 

Aduz ainda a autoridade impe-
trada, ser incabível na espécie o 
Mandado de Segurança posto que 
os atos ora atacados, são atos nor-
mativos regra geral abstratos e 
que, tal como a lei em tese, não 
admitem o remédio heróico con-
forme os ditames da súmula nº 266 
do STF. 

Conforme   se   depreende   da    
inicial, os impetrantes socorrem-se 
do presente "mandamus", com vis-
tas à anulação das já famosas sú-
mulas em número de 08 (oito), edi-
tadas pela Consultoria Geral do Es-
tado e aprovadas pelo Sr. Gover-
nador por considerá-las ilegais e 
abusivas, em virtude de violarem 
direitos adquiridos já assegurados 
aos servidores públicos estaduais, 
dentre os quais se acham as cate-
gorias fi l iadas aos impetrantes. 

Antes porém de nos pronunci-
armos sobre o assunto suscitado 
em si, farei um esboço histórico e 
etimológico da matéria "súmula". 

A palavra "súmula", do latim 
"sumula", quer dizer "pequena su-
ma, sinopse, síntese", e é sabido 
que originou-se do direito anglo-
saxônico conforme o próprio Con-
sultor Geral sumulista enfoca em 
sua exposição preambular das edi-
ções das mesmas . De há muito, é 
adotada no direito brasileiro. De 
Plácido e Silva em sua obra "Vo-
cabulário Jurídico", ensina que a 
palavra tem o sentido de "sumá-
rio", e de modo abreviadíssimo ex-
plica o teor ou o conteúdo integral 
de alguma coisa. Assim, temos a 
súmula de uma sentença, de um 
acórdão, é o resumo ou a própria 
ementa da sentença ou finaliza o 
mestre. 

Sabido é tambem que, analo-
gicamente, nada impede que se 
editem também na esfera adminis-
trativa, pois elas sintetizam a juris-
prudência administrativa predomi-
nante, e tal tarefa é obviamente 
atribuída ao Consultor Geral do Es-
tado (Dec.nº 3.753 de 02.04.85, 
Art. 22, VII-"elaborar ou aprovar 
súmulas para uniformização da ju-
risprudência administrativa do Es-
tado e propor medidas tendentes 
ao aperfeiçoamento da legislação 
estadual". 

Também, ao relembrar as pro-
veitosas aulas de Direito Adminis-
trativo proferidas na nossa faculda-
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de de direito pelo mestre Otávio 
Meira, quando mencionava os pa-
receres normativos do antigo 
DASP, como orientadoras dos as-
suntos administrativos dos vários 
ministérios, não se pode deixar de 
associá-los às súmulas ?  

Vê-se pois que a súmula, é a 
síntese da jurisprudência predomi-
nante um determinado momento, 
quer na esfera judicial, quer na 
administrativa. E em assim sendo, 
é a mesma, enquanto súmula, um 
ato genérico,impessoal, abstrato, 
que não gera nem cria direitos pois 
"ainda que ocorra a formação da 
súmula, a tese nula consagrada 
não vincula outros Tribunais, ór-
gãos de primeira instância, nem 
vincula de forma absoluta o pró-
prio Tribunal que a fez nascer, pos-
to que é sempre possível a revisão 
da tese sumulada" (CPC interpre-
tado - Antonio Cláudio da Costa 
Machado, Ed.Saraiva, SP, 1993, 
pág.41). 

Se a considerarmos então sob 
este enfoque, a súmula administra-
tiva, em princípio, é insuscetível de 
ser guerreada pela via mandamen-
tal remédio designado a proteger 
exclusivamente o direito líquido e 
certo violado ou ameaçado por ato 
de autoridade. 

Até aí, podemos dizer, certa a 
preliminar levantada. No entanto, 

a inicial ao atacar citadas súmulas, 
demonstra claramente que as 
mesmas não se destinam a sinteti-
zar a jurisprudência predominante 
na administração estadual, pois na 
verdade elas estão fazendo nascer 
um novo entendimento, e nos di-
zeres do parecerista "exteriorizan-
do uma ordem do novo governo 
que se pretende seja cumprida do-
ravante, e que modificam direitos 
que até então vinham sendo aufe-
ridos pelos servidores públicos es-
taduais com base em disposições 
legais e pacífica interpretação dos 
órgãos administrativos do Estado". 

Então, elas não ficam somente 
no plano da generalidade, da im-
pessoalidade, mas seus dizeres, 
configuram sim uma ordem concre-
ta, que ameaça os direitos já ad-
quiridos pelos servidores públicos 
estaduais, e que merecem ser pro-
tegidos e examinados pela via 
mandamental, admitida em nossa 
CF/88 para apreciar, não só o dano 
efetivo, concretizado, como tam-
bém o potencial,  daí em conclu-
são, ter sido o caminho traçado pe-
los impetrantes, o correto, o legal. 

Comentados da lei do Mandado 
de Segurança, observam à unani-
midade de que, "não há dúvida de 
que citada lei consagrou o Man-
dado de Segurança Preventivo, e 
cujo cabimento terá lugar sempre 
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que o titular do direito líquido e 
certo, suportar justo receio de vio-
lação por abuso de autoridade. 

Por tais fundamentos, ainda 
"data maxima venia", rejeito a pre-
liminar de não cabimento do 
"mandamus". 

  
  Mérito 
O mérito do presente Mandado 

de Segurança, deve ser analisado 
sob o prisma da ilegalidade ou do 
abuso de poder. 

Como dito acima, as súmulas 
embora sendo caracterizadas como 
uma providência concreta ordena-
da pelo Sr. Governador, estudan-
do-a sob o aspecto formal, não se 
pode vislumbar "a priori", o vício 
da ilegalidade ou do abuso de po-
der. 

Contudo, as iremos analisar sob 
o enfoque do conteúdo material, e 
assim, auferir sua legalidade ou 
não. 

Os impetrantes, no presente 
Mandado de Segurança, pedem a 
nulidade das oito súmulas editadas 
e destacam as de números 05 e 
07, como prioritárias. 

O digno e estudioso Procurador 
de Justiça, as analisou de "per si", 
uma a uma, de modo que, ado-
tando sua posição e para maior 
clareza e entendimento do "man-
damus", também as irei apreciar 

destacadamente, de "per si". 
Assim temos súmulas referentes 

aos servidores temporários pela or-
dem numérica, as de 01 a 04. 

O dil igente parecerista ao apre-
ciá-las, diz não vislumbrar nas 
mesmas, a eiva da ilegalidade ou 
de abuso de poder, quer do ponto 
de vista formal, como também do 
material. Diz que as contratações 
temporárias, embora previstas na 
CF/88, revestem-se de requisitos de 
excepcional interesse público, e 
para atender situações emergentes 
da Administração, e assim, sob es-
ses prismas, nada impede que a 
Administração, avaliando-as sob o 
enfoque da conveniência e da o-
portunidade, decide rompê-las uni-
lateralmente, antes mesmo do pra-
zo estabelecido, tal como ocorre 
nos contratos por prazo determina-
do da legislação trabalhista. 

Analisa finalmente que a lei 
Complementar nº 11 de 01.02.94, 
diz que os servidores temporários 
"poderão" ter seus contratos prorro-
gados até 31.12.95 e assim, as ci-
tadas súmulas não têm a eiva da 
ilegalidade e abuso de poder co-
mo quer fazer crer os impetrantes. 

Aduz ainda que este Egrégio 
Tribunal, por maioria, já vem ado-
tando em Mandados de Segurança 
interpostos, que os servidores tem-
porários podem ter seus contratos 
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rescindidos pela Adminstração Pú-
blica, unilateralmente . 

"Data maxima venia", continuo 
coerente com o meu ponto de vista 
esposado nos primeiros Mandados 
de Segurança impetrados pelos 
temporários quando fui relator, e 
àquela altura acompanhado pelo 
Tribunal, de que a lei complemen-
tar já aludida os ampara até o final 
do presente ano. E agora trago à 
luz, em recorte de "O Liberal", edi-
ção de domingo p.p, um artigo do 
festejado advogado Egydio Sales 
que, discorrendo sobre este assun-
to, assim se manifesta em certo 
trecho: "Pretendeu-se fazer, no iní-
cio do atual governo, uma reforma 
administrativa no Estado, come-
çando pelos servidores temporá-
rios, que passaram a ser o "bode 
expiatório" no pretendido "enxu-
gamento" da folha de pagamento 
do pessoal. Milhares de servidores 
contratados foram dispensados, 
mas outros continuaram a prestar 
serviços supostamente "para aten-
der a necessidade temporária de 
excepcional interesse público" (Art. 
37, IX, daCF). A última lei tratando 
do assunto e aprovada pela As-
sembéia Legislativa - Lei Com-
plementar nº 11 de 19.02.94, pre-
via a prorrogação dos contratos até 
31 de dezembro de 1995, mas de-
terminava a realização de concur-

so público até 31 de julho passa-
do, o que não aconteceu. Assim, 
milhares de servidores ficaram na 
expectativa da realização do con-
curso público que não se concreti-
zou por omissão do governo, sem 
vontade política para cumprir a lei 
". Ante tais fatos, considero referi-
das súmulas eivadas de ilegalida-
de e abuso de poder. 

Súmula nº 05 - " O cálculo do 
adicional do tempo de serviço, in-
cide sobre as verbas de vencimen-
to e representação, sendo inconsti-
tucional a expressão "remunera-
ção" contida no parágrafo 1º do 
Art. 131 da lei 5.810/94, por afron-
tar o disposto no art. 37, XIV da 
Constituição Federal e parágrafo 
5º do art.39 da Constituição Esta-
dual". 

O principal ataque da súmula, 
refere-se a expressão "remunera-
ção", que considera inconstitucio-
nal por afrontar o Art. 37, XIV da 
CF, assim expresso: "Os acréscimos 
pecuniários percebidos pelo servi-
dor público, não serão computados 
para fins de concessão de acrésci-
mos ulteriores, sob o mesmo título 
ou idêntico fundamento". 

Alerto porém que, sua simples 
leitura, não colide com o dispositi-
vo da lei nº 5.810 de 24.01.94 
(Regime Jurídico Único), Art. 131. 

É bom ainda salientar que este 



JURISPRUDÊNCIA   83 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

Augusto Tribunal, chamado a se 
manifestar sobre o assunto em en-
foque via Mandado de Segurança, 
tem concedido à unanimidade a 
seus impetrantes o remédio herói-
co, de modo a não precisar maio-
res divagações. Considero pois ci-
tada súmula nº 05, com vícios de 
ilegalidade e abuso de poder e a-
inda acrescento que a súmula ad-
ministrativa não é o caminho para 
a declaração de inconstitucionali-
dade de qualquer disposição legal, 
mas sim a chamada ação direta de 
inconstitucionalidade a ser seguida 
por quem de direito. 

Súmula nº 06: "A pensão espe-
cial prevista no Art. 160, II, "c", da 
lei 5.810/94 independe de autori-
zação legislativa e não pode ser 
acumulada com a pensão conce-
dida pelo Ipasep, devendo haver 
opção por parte dos beneficiários". 

Também já foi objeto esta sú-
mula, de Mandados de Seguran-
ças impetrados perante o juízo de 
1º grau, e reexaminados suas deci-
sões nas Câmaras Cíveis Isoladas, 
tornando-se como paradigma, o 
acórdão da lavra do eminente Des. 
Almir Pereira, recentemente. Dis-
pensa, portanto, qualquer comen-
tários. 

Súmula nº 07: "A incorporação 
do adicional de cargo ou função 
comissionada previsto no Art. 130, 

parágrafo 1º da lei 5.810/94, em 
decorrência do princípio da irretro-
atividade das normas, somente de-
verá ser procedida a partir da en-
trada em vigor do mencionado di-
ploma legal". 

Igualmente a matéria que já 
vem sendo repelida reiteradamen-
te por posicionamentos deste Co-
lendo Tribunal em vários acórdãos, 
em que foram relatores os Desem-
bargadores Almir Pereira, Romão 
Amoêdo Neto, Climenie Pontes e 
o saudoso Des.Orlando Dias Vieira. 

Seus dizeres, pois, extrapolam o 
poder regulamentador, interpreta 
equivocadamente o preceito legal 
e prejudica abertamente os direitos 
dos servidores públicos consagra-
dos expressamente na lei do Re-
gime Jurídico Único. 

Finalmente, a Súmula nº 08: 
Fica limitado a 24.01.94, data da 
lei 5.810/94, que instituiu o Regi-
me Jurídico Único Estatutário para 
os servidores estaduais, o cumpri-
mento das execuções de parcelas 
de trato sucessivo decorrentes de 
decisões proferidas pelo judiciário 
trabalhista". 

Esta súmula refere-se aos servi-
dores contratados sob o regime da 
CLT, e que passaram a estatutários 
com o advento da lei do R.J.U, e 
assim, nada pois a censurar. 

Isto posto, no tocante ao mérito, 
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concedo a segurança em parte e, 
em consequência, julgo definitiva 
a "l iminar" já deferida no tocante 
as súmulas de Nºs. 01 a 04 (dene-
gada por maioria); de nº 05 (con-
cesão unânime); de nº 06 (conces-
são por maioria);e de nº 07 (con-
cessão unânime),  às  quais  consi-
dero  potencialmente violadoras 
de direitos líquidos e certos dos 

servidores públicos estaduais esta-
belecidos no Regime Jurídico Úni-
co, dentre os quais se encontram fi-
l iados dos Sindicatos impetrantes, 
e denego (denegação unânime), 
no tocante a súmula nº 08 conside-
rando-a meramente como orienta-
ção administrativa a ser adotada 
pelo Poder Público, sem nenhum 
efeito coercitivo. 

 
                                Belém, 25 de Outubro de 1995 
 
                  Des. Manoel de Christo Alv es Filho - Presidente 
                 Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.186 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA CA-
PITAL 
 
Apelante:       Auto Viação Monte Cristo Ltda e Terezinha de Jesus Moraes 
Apelados:      Os mesmos 
Relator:         Desembargador Humberto de Castro 
 

Ação sumaríssima de indenização. Preliminar de 
deserção da apelação interposta pela requerida, 
acolhida à unanimidade de v otos. No mérito, ten-
do a MMª juíza “a quo” julgado extra petita, anula-
se a r. Sentença, para que outra seja prolatada, 
em obediência às disposições contidas nos Arti-
gos 128 e 460, do Código de Processo Civ il. Re-
curso conhecido e prov ido. Decisão unânime. 

 
 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes Autos de Apelação Cível da 
Comarca da Capital, em que são 
Apelantes Auto Viação Monte Cris-
to Ltda. e Terezinha de Jesus Mo-
raes e Apelados os mesmos. 

 
Relatório 
Terezinha de Jesus Moraes, 

propôs, perante o Juízo de Direito 
da 16ª Vara Cível da Capital, Ação 
Sumaríssima, com fundamento nos 
artigos 1.518, 1.521, III, 1.538, §§ 
1º e 2º, do Código Civil Brasileiro 
e artigo 275, II, “e” e seguintes do 
Código de Processo Civil, contra 
Auto Viação Monte Cristo Ltda., es-
tando ambas as partes qualificadas 

e representadas nos Autos. 
Consta dos Autos, que no dia 

08.04.89, tomou o ônibus de pla-
cas TP-0577, nº de ordem 021, 
pertencente à empresa Auto Via-
ção Monte Cristo Ltda., na Rua 
Cezário Alvim, esquina da Traves-
sa Carlos de Carvalho, quando an-
tes de passar pela roleta, caiu den-
tro do veículo, sofrendo grave le-
são em sua perna e tornozelo direi-
tos, em conseqüência da freada 
brusca pelo motorista condutor do 
mesmo, sr. Raimundo Cardoso 
Lameira. 

Afirma que, face a gravidade da 
lesão, foi submetida a várias cirur-
gias, ficando com defeito físico 
que a impossibil ita de exercer sua 
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profissão.  
Aduz, ainda, que a empresa 

proprietária do veículo comprome-
teu-se em ajudar   no   seu   trata-
mento    de  saúde, entretanto, na-
da fez, razão pela qual, ajuizou a 
presente Ação, pleiteando a inde-
nização no valor de Cr$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de 
cruzeiros), padrão monetário à é-
poca, dispensando-se a pensão a 
que teria direito, face ao que de-
termina o artigo 1.539, do Código 
Civil Brasileiro. 

Às fls. 07/26 dos Autos, junta 
documentos. 

Em sua contestação (fls.42/45), 
a Empresa Requerida argüiu Pre-
liminares que foram indeferidas 
pela MMª Juíza do feito (fls. 
48/49). 

Em Audiência foi proposta con-
cil iação, que não foi acolhida, 
tendo sido determinada Perícia 
Médica (fls. 54). 

Realizada a Audiência de Ins-
trução e Julgamento, foram ouvi-
dos a Requerente, o representante 
legal da empresa Requerida, Mé-
dico Perito do Juízo e Peritos, a 
Requerente e Requerida (fls. 
95/103). 

Às fls. 107/110, foram ouvidas 
as testemunhas arroladas pelas 
partes. Em seguida, apresentam 
Memoriais. 

Em Sentença de fls. 132/135, a 
MMª Juíza “a quo” julgou proce-
dente a Ação, com base no inciso 
I, do artigo 606, do Código de Pro-
cesso Civil, arbitrando a indeniza-
ção no valor de um (1) salário mí-
nimo, devendo ser pago à Autora a 
partir da citação, considerando que 
era este o valor percebido pela 
mesma à época do acidente. Fixou 
ainda, verba honorária em R$ 
600,00 (seiscentos reais). 

Às fls. 136/139, a ré interpôs 
Recurso de Apelação, alegando 
que a MMª Juíza, ao apreciar o fei-
to, julgou extra petita ao condenar 
a empresa ré ao pagamento da 
pensão mensal, vez que a mesma 
havia dispensado a referida pen-
são; alega, ainda, que a digna 
Magistrada ao sentenciar o feito, 
argumentou sobre responsabilida-
de contratual, sem que a Autora ti-
vesse se manifestado sobre a 
mesma, e, ainda, que a Autora 
não comprovou as despesas relati-
vas ao tratamento médico-
hospitalar. 

Às fls. 140/145, a Autora tam-
bém apela do r. Decisum, vez que 
a MMª Juíza julgou de forma di-
versa do pedido inicial, contrarian-
do os artigos 128 e 460, do Código 
de Processo Civil, requerendo o 
provimento do Recurso, para que 
seja o mesmo reformado, acatando 
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o valor da indenização requerida 
na inicial, devidamente corrigido, 
assim como, sejam fixados os ho-
norários advocatícios. 

Oferecendo contra-razões à A-
pelação, a Autora ratifica o pedido 
inicial, requerendo o improvimento 
do Recurso, para que seja modifi-
cada a r. Sentença no que tange 
ao modo de indenizar, vez que a 
Ré no momento oportuno não con-
testou o quantum pedido como in-
denização (fls. 149/154). 

A Requerida não ofereceu con-
tra-razões, conforme Certidão da 
sra. Escrivã do feito às fls. 155. 

A MMª Juíza, às fls. 158, com 
fundamento no artigo 519, do Có-
digo de Processo Civil, julga deser-
ta a Apelação interposta pela Re-
querida, “que deixou de efetuar o 
preparo em tempo hábil, tendo a 
Autora apelado e encontrando-se 
sob a égide da Justiça Gratuita”. 

Em seguida, foram os presentes 
Autos remetidos à esta Egrégia 
Corte de Justiça. 

Voto 
Preliminar de Deserção da Ape-

lação interposta por Auto Viação 
Monte Cristo Ltda. 

A MMª Juíza “a quo”, às fls. 158 
dos Autos, em Despacho funda-
mentado em Certidão fornecida 
pelo Contador do Juízo (fls. 157 
V.), decreta a deserção do Recurso 

de Apelação interposto por Auto 
Viação Monte Cristo Ltda., consi-
derando o não pagamento do pre-
paro correspondente ao referido 
Recurso.  

Prescreve o Artigo 511, do Có-
digo de Processo Civil: 

“Art. 511. No ato de interposição 
do recurso, o recorrente comprova-
rá, quando exigido pela legislação 
pertinente, o respectivo preparo, 
inclusive porte de retorno, sob pe-
na de deserção.” 

E o artigo 519, do mesmo Di-
ploma Legal, assim preceitua: 

“Art. 519. Provando o apelante 
justo impedimento, o juiz relevará 
a pena de deserção, fixando-lhe 
prazo para efetuar o preparo.” 

Ora, in casu, não houve mani-
festação do Apelante provando 
qualquer impedimento que justifi-
casse novo prazo para o preparo, 
razão porque, considerando a justa 
decretação da deserção julgada 
pela MMª Juíza “a quo”, não co-
nheço da Apelação interposta por 
Auto Viação Monte Cristo Ltda. 

Mérito 
Passo, assim, a examinar o Re-

curso de Apelação de fls. 140/145, 
interposto por Terezinha de Jesus 
Moraes, Autora da Ação Sumarís-
sima de Indenização, movida no 
Juízo “a quo”, contra Auto Viação 
Monte Cristo Ltda. 
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Trata-se de Ação Sumaríssima 
objetivando indenização no valor 
de Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi-
lhões de cruzeiros), padrão mone-
tário à época, incluídas as despe-
sas de tratamento médico e lucros 
cessantes, dispensando-se a pen-
são a que teria direito, face deter-
minação do artigo 1.539, do Códi-
go Civil Brasileiro. 

A r. Sentença de Primeiro Grau, 
julgou procedente a Ação, assim 
transcrita: 

“Julgo procedente a Ação, para 
com base no inciso I, do artigo 
606, do C.P.C., arbitrar a indeniza-
ção no valor de um salário míni-
mo, que deverá ser pago à Autora 
a partir da citação, como se fun-
cionária fosse da empresa requeri-
da, enquanto vida tiver. Face ao 
caráter subjetivo do arbitramento 
de honorários advocatícios, estipu-
lo a verba honorária em R$ 600,00 
(seiscentos reais)” (fls. 135 dos Au-
tos). 

Sustenta o Recurso, em suma, 
que a d. Magistrada julgou de for-
ma diversa do pedido inicial, con-
trariando os artigos 128 e 460 do 
Código de Processo Civil, reque-
rendo o provimento do Recurso, no 
sentido de ser reformado, acatando 
o valor da indenização requerida 
na inicial, corrigida, além de se-
rem fixados honorários advocatí-

cios. 
Pretende assim, o Recurso, que 

seja a r. Sentença reformada por 
ser extra petita, ofensiva ao artigo 
128 e 460 do Código de Processo 
Civil, porquanto intentada para re-
ceber indenização, findou o Juízo 
por não acolher o pedido de inde-
nização e sim, estabeleceu uma 
pensão a ser percebida mensal-
mente enquanto viva estiver, pedi-
do não formulado na inicial. 

Procede, portanto, a alegação 
de ser a Sentença extra petita, no 
tocante ao arbitramento de pen-
são, uma vez que o pedido inicial 
cinge-se a indenização no valor de 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de cruzeiros), enquanto que a Sen-
tença adotou pensão de um salário 
mínimo a ser pago, supondo-se 
mensal, a partir da citação, en-
quanto viva for a Autora-Apelante. 

Estabelece o artigo 128, do Có-
digo de Processo Civil: 

“Art. 128. O juiz decidirá a l ide 
nos limites em que foi proposta, 
sendo-lhe defeso conhecer de 
questões não suscitadas, a cujo 
respeito a lei exige a iniciativa 
da parte.” 
E o artigo 460, do referido Di-

ploma Legal assim dispõe: 
“Art. 460. É defeso ao juiz profe-
rir sentença, a favor do autor, de 
natureza diversa da pedida, 
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bem como condenar o réu em 
quantidade superior ou em ob-
jeto diverso do que lhe foi de-
mandado.” 
Em comentários ao Artigo 460, 

do Código de Processo Civil, Theo-
tônio Negrão, em seu Código de 
Processo Civil e Legislação Proces-
sual em vigor, pág. 343, assim le-
ciona: 

“A sentença extra petita é nula, 
porque decide causa diferente 
da que foi posta em Juízo (ex: a 
sentença “de natureza diversa 
da pedida” ou que condena em 
“objeto diverso” do que fora 
demandado). O Tribunal deve 
anulá-la” (RT 502/169, JTA 
37/44, 48/67, Bol. AASP). 
E a Jurisprudência tem assim se 

firmado: 
“Julgamento extra petita. Nuli-
dade da Sentença na espécie. 
A nulidade relativa não pode 
ser pronunciada de ofício, me-
nos ainda quando o defeito te-
nha sido ratificado por ato ine-
quívoco da parte nela interes-
sada. Nula será a Sentença pro-
ferida extra petita e em que o 
magistrado se limitou ao exame 
da questão não suscitada” (Ac. 
579/84 - TJMS - Rel. Des. Leão 
Neto do Carmo); 
“Sentença proferida com abstra-
ção aos termos do pedido (art. 

460, C.P.C.). Nulidade, por con-
cluir solucionando coisa intei-
ramente fora do argüído na 
postulação” (Ac. un. 2ª Câm. 
Civ. do TJCE, Rel. Des. Valter 
Nogueira e Vasconcelos); 
“Processo Civil. Sentença extra 
petita. 1. Tratando-se de Sen-
tença extra petita, visto que não 
corresponde o decidido pelo 
julgador singular com o aduzido 
na exordial, deverá a mesma 
ser anulada para que outra seja 
prolatada em seu lugar. 2. Ape-
lação a que se dá provimento 
para anular-se a sentença de 
primeiro grau” (Ac. 1ª Turma 
TRF - 4ª R. AC. 91.0415095-3 
RS. (U) Rel. Juiz Paim Falcão). 
Pelo exposto, não sendo possí-

vel suprimir um grau de jurisdição 
pelo vício já apontado, anula-se a 
Sentença de fls. 132/135, para que 
a d. Magistrada digne-se de prola-
tar outra, julgando a causa em o-
bediência aos artigos 128 e 460, 
do Código de Processo Civil. 

ACORDAM os Desembargadores 
Membros da Segunda Câmara Cí-
vel Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado, em Turma, à 
unanimidade de votos, em Conhe-
cer do Recurso e lhe dar Provimen-
to, anulando a Sentença de Pri-
meiro Grau, para que outra seja 
prolatada, obedecidos os Artigos 
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128 e 460, do Código de Processo Civil. 
                               Belém, 14 de dezembro de 1995. 
              Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Presidente    
                             Des. Humberto de Castro - Relator   
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ACÓRDÃO Nº  28.286 - MANDADO DE SEGURANÇA COMARCA 
DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Fernando Nilson Velasco 
Impetrado: Exmo. Sr. Secretário de Administração do Estado do Pará 
Litisconsorte passivo necessário: Estado do Pará  
Relatora: Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Funcionário temporário tem direito à aposentado-
ria pelo serv iço público - É permissiv o constitu-
cional a contagem recíproca do tempo de 
contribuição na administração pública e na 
ativ idade priv ada - Mandado de Segurança 
concedido pela maioria.  

 
    Vis-

tos, relatados e discutidos os pre-
sentes autos do Mandado de Segu-
rança da capital, em que é impe-
trante Fernando Nilson Velasco e 
impetrado Exmo. Sr. Secretário de 
Estado de Administração do Esta-
do do Pará. 

 ACORDAM, os Senhores 
Desembargadores das Câmaras Cí-
veis Reunidas, por maioria de vo-
tos, conceder o Mandado de Segu-
rança. 

    
Relatório 
Fernando Nilson Velasco alega, 

em seu pedido, que conta quase 
trinta e cinco anos de serviço, sen-

do que deste tempo mais de cinco 
anos no serviço público estadual, 
no cargo comissionado de Presi-
dente do Instituto de Terras do Pa-
rá - ITERPA, tendo sido exonerado 
em 10/01/95; assim, por possuir o 
tempo necessário requereu em 
13/12/94, antes da exoneração, à 
Secretaria de Estado de Adminis-
tração, a sua aposentadoria pro-
porcional por tempo de serviço, no 
cargo de Presidente do ITERPA; 
ocorre que decorridos mais de 6 
meses do requerimento administra-
tivo a Secretaria de Estado de 
Administração não lhe deu respos-
ta; que tem direito à apo-
sentadoria, desde que o Regime 
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Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos Civis do Estado assegura ao 
servidor exercente de cargo comis-
sionado este direito á aposentado-
ria; após citar jurisprudência refe-
rente ao caso, requer a medida li-
minar com o prosseguimento do 
feito até a concessão final. 
   

O Des. Carlos Gonçalves, na 
qualidade de membro do Conse-
lho de Férias, negou a liminar e 
determinou a notificação da auto-
ridade coatora. 

Estado do Pará compareceu aos 
autos e declarou que Sua Exce-
lência o Sr. Governador do Estado 
foi notificado por engano e que 
constatado o lapso foi o expedien-
te remetido ao Secretário de Ad-
ministração e, assim, requer novo 
prazo. Aduz que inexiste direito l i-
quido e certo, pois o impetrante 
ainda não completou os 35 anos 
de serviço público que lhe permiti-
riam gozar a aposentadoria volun-
tária; que não há comprovação dos 
35 anos; além de que para ser a-
posentado como Presidente do 
ITERPA o artigo 114 do Regime 
Jurídico Único dos Servidores 
...determina o exercício de 5 (cin-
co) anos consecutivos o que não 
aconteceu com o impetrante; re-
quer sua admissão a lide como li-
tisconsorte passivo necessário. Às 

fls. Estado do Pará insiste na sua 
aceitação como litisconsorte. Ape-
sar de notificada, SEAD não pres-
tou informações no prazo de lei. A 
Dra. Carmencin Cavalcante, no 
exercício do Desembargo, deter-
minou a remessa ao Ministério Pú-
blico para parecer que opinou pela 
denegação da segurança pela au-
sência de direito l iquido e certo. 
Nesta altura, foram redistribuídos a 
mim que os considerando prontos 
para decisão, determinei a remes-
sa à Secretaria para julgamento. 

 
Voto 
Duas questões emergem dos 

presentes autos: 
1) Terá o impetrante direito a se 

aposentar como funcionário públi-
co? 

2) Terá o impetrante direito a se 
aposentar com os proventos de 
Presidente do ITERPA? 

Analisemos a primeira questão. 
O impetrante com quase trinta e 
cinco anos de serviço pretende a 
aposentadoria voluntária com pro-
ventos proporcionais a trinta anos 
de serviço. 

O requerente juntou os seguin-
tes documentos:  

1) Histórico Funcional Financei-
ro referente ao ITERPA no qual se 
declara que conta com 5 a nos e 
273 d. 
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2) Certidão do Banco da Ama-
zônia S/A de 14/11/94 “contando 
até a presente data 31 anos 4 me-
ses e 4 dias - 11.442 d. - de tempo 
de serviço, dos quais esteve afas-
tado dos serviços do Banco por 
5.057d., face exercício de manda-
to efetivo (4.049 dias), cessão ao 
Governo do Estado do Pará, sem 
ônus para o Basa (9.957d.) e l icen-
ça para tratar de interesses particu-
lares (51d.) perfazendo um total de 
6.385d. de tempo de serviço liqui-
do. 

3) Certidão da Câmara Munici-
pal de Belém - já citada acima. 

4) Certidão do Comando  Militar 
do Norte/ 8ª Região Militar 1 ano, 
7m e 19 dias. 02/04/93. 

5) Certidão de Mandato Parla-
mentar - Deputado Federal - 1.461 
dias. 16//1/94. 

Assim, o impetrante comprovou 
o tempo de serviço de quase 35 
anos e tem direito à aposentadoria 
proporcional, conforme dispõe o 
art. 40, inciso III, letra “C” da Cons-
tituição Federal, que estabelece:  

“Art. 40- O servidor será aposen-
tado: 
 III -- Voluntariamente: 
 C - Aos trinta anos de servi-
ço, se homem” 
 Entretanto, quanto ao im-

petrante há um aspecto a ser revi-
sado: ele prestava serviços a enti-

dade privada e completou o tempo 
para aposentadoria exercendo fun-
ção comissionada. 

A Constituição Federal também 
previu estes casos, no capitulo da 
“Previdência Social”. 

 “Art. 202, § 2º - Para efeito 
de aposentadoria é assegurada 
a contagem do tempo de con-
tribuição na administração pú-
blica e na atividade privada, ru-
ral e urbana, hipótese em que 
os diversos sistemas de previ-
dência social se compensarão 
financeiramente, segundo crité-
rios estabelecidos em lei”. 
E a nossa Lei 5.810/94 - Regi-

me Jurídico Único , em seu Art. 70, 
§ 2º, assim estabelece: 

“Art. 70, § 2º - Para efeito de 
aposentadoria e disponibil idade 
é assegurada, ainda, a conta-
gem do tempo de contribuição 
financeira dos sistemas previ-
denciários, segundo os critérios 
estabelecidos em lei”. 
J. Cretella Jr. em sua obra “Co-

mentários à Constituição de 1988” 
ao se reportar ao art.202 § 2º da 
Constituição cidadã assim prele-
ciona:  

“Enquanto não for promulgada 
lei a respeito, ocorre a “recep-
ção” da legislação ordinária an-
terior, sempre que não conflite 
com dispositivos da Constituição 
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vigente” (ob. cit. vol. VIII p. 
4392). 
Citaremos também em abono 

da tese por nós defendida o Pre-
julgado nº 07 do Tribunal de Con-
tas do Estado do Pará, com o se-
guinte teor:  

"Prejulgado 07 - Aos servidores 
públicos, titulares somente de 
cargo em comissão, fica reco-
nhecido o direito de aposenta-
rem-se no cago assim ocupado, 
aplicando-se-lhes para tanto, o 
disposto na legislação vigente 
sobre aposentadoria do serviço 
público.” 
Fixado o ponto de que o impe-

trante tem o direito de se aposen-
tar, vejamos se tem direito aos pro-
ventos de Presidente do ITERPA. 

A Lei 5.870 de 24 de janeiro de 
1994 - Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis do Esta-
do do Pará - estabelece em seu 
art.114 o seguinte: 

 “Art.114 - Será aposentado 

com os proventos corresponden-
tes à remuneração do cargo em 
comissão ou da função gratifi-
cada o servidor que o tenha e-
xercido por 5 (cinco) anos con-
secutivos” 
Ora, sabe-se que o impetrante 

não possui o requisito legal de 5 
anos consecutivos. Trabalhou de 
18/05/83 a 11/07/85 e de 27/03/91 
e 18/11/94 no ITERPA no cargo de 
Presidente. 

Assim, esbarra-se com este im-
pedimento: o impetrante tem direi-
to a aposentadoria pelo Estado, 
mas em que cargo? Evidentemen-
te é uma questão que deve ser re-
solvida pelo órgão competente 
que é o Tribunal de Contas do Es-
tado. 

Assim, pelas razões acima ex-
postas, defiro o pedido e determi-
no seja a autoridade dada como 
coatora - proceda à aposentadoria 
do impetrante Fernando Nilson Ve-
lasco no serviço público. 

              
                                Belém, 06 de fevereiro de 1996.                                                                       
                   
                          Des. Romão Amoedo Neto - Presidente    
          Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.320 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE MA-
RABÁ 
 
 
Apelantes:      Manoel Alves Ferreira, Alberto Moussalém, Eduardo Chu-

quia, Aziz Saliba e Nilo Andrade 
Apelado:          O Sr. Prefeito Municipal de Marabá 
Relator:            Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 
 

I - Apelação Cív el. Mandado de Segurança. Lei de 
iniciativ a da Câmara Municipal de Marabá-Pa e 
sancionada pelo Prefeito de nº 13.093/93 que re-
v oga leis de nº 4.831 e 5.382 ambas de 1984, que 
instituíam o pagamento de pensão a quem tiv esse 
exercido o cargo de prefeito e v ice daquele muni-
cípio."Mandamus". Lesão a direito adquirido. De-
negação em 1º grau sob o pálio da inconstitucio-
nalidade. Apelo; II - O direito adquirido surge de 
uma ordem jurídica determinada por lei e por ou-
tros meios jurídicos legítimos, gerando a partir 
daí seus efeitos, sendo inalcançáv el quando a or-
dem legal anterior por si absorv ida nos casos 
concretos, é rev ogada por nov o ordenamento que 
não possui eficácia retrooperante. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Exmos. Srs. De-

sembargadores componentes da 
Colenda 1ª Câmara Cível Isolada 
do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, em turma julgado-
ra, à unanimidade de votos, co-
nhecer da presente apelação e lhe 

dar provimento, para, em conse-
quência, conceder a segurança 
impetrada pelos ora apelantes, de 
modo a continuarem a perceber 
suas pensões de ex Prefeitos e ex 
Vice-Prefeitos, que lhes foi assegu-
rada nas leis municipais revoga-
das, a partir do ajuizamento da 
ação mandamental, e as pensões 
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pretéritas, pelas vias ordinárias. 
 
Relatório 
Adoto e ratifico o Relatório da 

R.sentença de fls.47 a 52 dos au-
tos, ao qual acrescento o seguinte: 

I - O Exmº. Dr. Juiz de direito da 
comarca de Marabá/Pa declarou, 
no caso concreto, inconstitucionais, 
as leis municipais nºs. 4.831 de 25 
de julho de 1984 e 5.832 de 29 de 
novembro de 1984 que instituíram 
a título de representação, subsídios 
mensais e vitalícios aos ex-
prefeitos e ex-vice-prefeitos do 
município de Marabá, e, em con-
sequência, denegou a segurança 
impetrada pelos ora apelantes; 

II - Não houve recurso de ofício, 
porém, apelaram os impetrantes e 
apresentaram suas razões às fls.54 
a 60 dos autos, ocasião em que 
pedem o reexame da causa e a re-
forma da decisão; 

III - Feito o preparo da Apela-
ção, subiram os autos a esta ins-
tância superior e, posteriormente, 
efetuou-se a juntada do instrumen-
to de Substabelecimento do novo 
advogado dos ora apelantes que 
se fez acompanhar com outras 
considerações sobre a questão; 

IV - O Ministério Público nesta 
instância, opinou às fls. dos autos 
no sentido de ser conhecido o pre-
sente recurso, porém, improvido 

por insubsistência legal. 
 
Voto 
Cuida-se de Apelação Cível in-

terposta contra a r. sentença prola-
tada pelo digno Dr. Juiz de Direito 
de Marabá (1ª vara) que, em Man-
dado de Segurança impetrado pe-
los ex-prefeitos e vices daquele 
município, ora nominados como 
apelantes, que pretendiam resta-
belecer o pagamento de suas pen-
sões devidas por leis municipais de 
nº 4.831 e 5.382 de junho e no-
vembro respectivamente de 1984, 
tiveram o "mandamus", embora 
com parecer favorável do "Par-
quet" de 1º grau, lhes negado, sob 
o fundamento de que citadas leis 
municipais são inconstitucionais e 
assim, não têm direito líquido e 
certo a ser protegido pela via 
mandamental. 

O assunto já tem servido de ba-
se e sustento a diversos julgamen-
tos em reexame de sentença de 
segurança concessiva, ou através 
de apelação quando denegatória 
a decisão, mormente quando da 
ação direta de inconstitucionalida-
de da lei municipal estabelecendo 
as pensões aos Srs. Prefeitos e vi-
ces do município de Altamira e 
que foi acatada à unanimidade 
pelo nosso Egrégio Tribunal . 

Todavia, é sempre bom dizer, 
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cada caso é um caso, a fim de que 
se possa bem aplicar a verdadeira 
justiça. 

"In casu", os apelantes, ex pre-
feitos e vices, do município de Ma-
rabá, passaram a gozar os benefí-
cios das referidas pensões, através 
das leis municipais nº 4.831 e 
5.382 de junho e novembro de 
1984. 

Estavam então a receber os be-
nefícios na base de 1/3 (um terço) 
e 1/4 (um quarto) respectivamente, 
de prefeito e vice-prefeito, quando 
uma nova lei municipal, de nº 
13.093, as revogou, sem contudo 
respeitar os seus direitos adquiri-
dos, fato que os levou a impetra-
rem a segurança na comarca de 
Marabá, não logrando contudo êxi-
to em suas postulações. 

A grande indagação a ser feita 
com pertinência ao caso é a se-
guinte: Pode uma lei revogadora, 
tirar o direito de continuarem a re-
ceber as pensões devidas que já 
vinham percebendo ou, se a lei 
que revogou tal benefício também 
os atinge ?  

Até então, as nossas decisões 
têm negado tal benefício a ex-
prefeitos e vices que tiveram direi-
to a tais pensões após o advento 
da nossa Constituição Federal de 
1988. No caso presente, iremos ve-
rificar que as leis municipais insti-

tuidoras dos benefícios, datam de 
1984, quatro anos antes da Carta 
Magna. 

O art.2º da lei de Introdução ao 
Código Civil que na lição do sau-
doso mestre Orlando Bitar, "não é 
uma mera lei de introdução, um 
preâmbulo ou antilóquio, mas uma 
autêntica lei geral de aplicação da 
norma jurídica", diz:  

“Não se destinando à vigência 
temporária, a lei terá vigor até 
que outra a modifique e revo-
gue”. 
Assim entendendo, com a en-

trada em vigor da nova lei regula-
dora, deixa então de existir a lei 
revogada que admitia o pagamen-
to das pensões aos Prefeitos e vice-
prefeitos, e assim tem um efeito 
imediato e geral. 

Saliente-se entretanto, que sua 
eficácia é "ex-tunc", quer dizer, 
tem projeção para o futuro, regula 
as situações vindouras e aquelas 
que, vindo do passado, ainda não 
estavam em pleno vigor. 

Então temos que o efeito ime-
diato da lei nova, não vai ao ex-
tremo de desrespeitar situações 
pretéritas que representam o ato 
jurídico perfeito, o direito adquiri-
do e a coisa julgada (CF/88, art.5º, 
XXXVI e art.6º da LICC). 

É a isto que se chama "princípio 
da irretroatividade da lei", e que, 
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segundo grandes civil istas moder-
nos,  sendo matéria de extrema 
complexidade, ainda não temos 
em nossa seara jurídica, nomes 
com grande maestria como se en-
contra em Galba e Roubie na Itá-
lia e França, respectivamente. 

Aliás, é bom assinalar que a 
própria lei orgânica do Município 
de Marabá, editada em 05 de Abril 
de 1990, nas suas Disposições Ge-
rais, Art. 314, reconhecendo o di-
reito líquido e certo dos ex-
prefeitos, assim dispõe: "É vedado, 
a partir da promulgação desta lei 
ordinária, benefício de aposenta-
doria a ex prefeito e vice prefeito". 

Em conclusão, os ex-prefeitos e 
vice-prefeitos que tinham o direito 

de perceber as pensões devidas 
em leis municipais, promulgadas 
antes da C.F/88, têm direito adqui-
rido à luz da lei anterior a continu-
arem a perceber, de modo que, a 
situação jurídica deles, não pode 
ser atingida pela nova lei. 

Ante o exposto, conheço da 
Apelação e lhe dou provimento 
para, em consequência, conceder 
a segurança impetrada pelos ora 
apelantes, de modo a continuarem 
a perceber suas pensões de ex pre-
feitos e vice-prefeitos que lhes foi 
assegurada nas leis municipais re-
vogadas, a partir do ajuizamento 
da ação mandamental, e as pen-
sões pretéritas pelas vias ordiná-
rias.    

 
                                Belém, 18 de dezembro de 1995 
             
              Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 
                   Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 

 



JURISPRUDÊNCIA   99 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

ACÓRDÃO Nº 28.321 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO 
CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA 
 
 
Sentenciante:               A Exma. Dra. Juiza de Direito da 4ª Vara Cível 
Sentenciado Apelante: O Estado do Pará - Acadepol 
Sentenciado Apelado:  Jarbas Pantoja Pereira 
Relator:                       Desembargador Ricardo Borges Filho 

 
 
Reexame de sentença e apelação cív el. Mandado 
de segurança. Preliminar de decadência do direi-
to. O prazo para requerer a segurança começa a 
fluir a partir do momento da agressão fática ao di-
reito do requerente. Preliminar rejeitada unani-
memente. Preliminar de ilegitimidade passiv a da 
autoridade coatora. Autoridade coatora dev e ser 
entendida como aquela que materializa o ato in-
quinado de ilegal. Preliminar rejeitada a unanimi-
dade de v otos.  Mérito. É de ser confirmada por 
não merecer nenhum reparo a decisão prolatada 
de acordo com a lei e as prov as dos autos. Re-
cursos improv idos unanimemente. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Reexame de Senten-
ça e Apelação Cível da Comarca 
de Ananindeua em que é Senten-
ciante a Exma. Doutora Juíza de 
Direito da 4ª Vara Cível, Sentenci-
ado Apelante o Estado do Pará - 
ACADEPOL - e Sentenciado Ape-
lado Jarbas Pantoja Pereira. 

ACORDAM os Desembargadores 
da 1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado, em Turma, a 
unanimidade de votos, rejeitar as 
Preliminares de Decadência do Di-
reito e de Ilegitimidade Passiva 
“Ad Causam" e no Mérito, ainda 
unanimemente, negar provimento 
aos re cursos: oficial e voluntário. 
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Relatório 
Em julho de 1993, Jarbas Pan-

toja Pereira, brasileiro, casado, 
motorista profissional, residente e 
domicil iado em Belém, através de 
advogado legalmente habilitado, 
com fundamento no Art. 5º, inciso 
LXIX, combinado como Art. 37, II e 
III da Constituição Federal e dispo-
sitivos da Lei nº 1.533 de 31 de 
dezembro de 1951, impetrou, pe-
rante o Juizado de Direito da da 1ª 
Vara da Comarca de Ananindeua, 
Mandado de Segurança contra ato 
da Diretora da Academia de Polí-
cia Civil do Estado do Pará. Deu à 
causa o valor de Cr$ 1.000.000,00 
(Hum Milhão de Cruzeiros) e jun-
tou documentos de fls. 09/41. 

Diz o impetrante na inicial que 
por edital publicado no Diário Ofi-
cial de 3 de dezembro de 1990, a 
Secretaria de Administração do Es-
tado (SEAD) abriu inscrições para 
concurso público para provimento 
do Quadro Permanente do Pessoal 
da Secretaria de Estado de Segu-
rança Pública (SEGUP); que ins-
creveu-se regularmente ao concur-
so para motorista, submetendo-se 
aos exames previstos no Edital, lo-
grando aprovação; que, após dois 
anos, foi convocado para inscrever-
se no Curso de Formação de Poli-
ciais Civis e tendo cumprido todas 
as exigências, passou a freqüentar 

referido curso; que, após participar 
mais da metade do curso e apro-
vado em doze matérias, foi do 
mesmo desligado por decisão da 
impetrada sob a alegação de que 
teria sido reprovado na prova de 
legislação de trânsito, num ato ar-
bitrário, abusivo e ilegal, ferindo o 
seu direito líquido e certo, por fal-
tar a impetrada competência para 
conferir ao Curso de Formação Po-
licial o caráter eliminatório que 
não foi previsto no edital de inscri-
ção do concurso. Pediu, ao final, a 
medida liminar e a sua permanên-
cia como aluno regular na 
ACADEPOL e o pagamento da a-
juda pecuniária, a titulo de bolsa, 
enquanto perdurar o curso, na for-
ma prevista no item VII, inciso 9 do 
Edital do Concurso. Citou doutrina 
e jurisprudência e juntou docu-
mentos de fls. 1O/40. 

A doutora Juíza sem manifestar-
se sobre a liminar, solicitou infor-
mações à diretora da ACADEPOL 
que as prestou as fls. 43/50, ale-
gando, preliminarmente, a sua ile-
gitimidade como parte quando, se 
autoridade coatora existe, seria o 
Secretário de Estado de Adminis-
tração, eis que subscreveu o edital 
do concurso público, estando, pois 
evidente a ile-  gitimidade ad cau-
sam passiva, o que determina a ex-
tinção do processo sem julgamento 
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do mérito, por carência do direito 
de ação. 

No caso de reconhecimento de 
coação por parte daquele Secretá-
rio, o Juízo seria incompetente pa-
ra apreciar e julgar a segurança, 
por imperativo legal com o dispos-
to no Art. 24, item I, letra "c" do 
Regimento Interno do Tribunal, 
então em vigor. 

No mérito, que o impetrante ti-
nha conhecimento de todas as re-
gras do concurso em face da am-
pla divulgação, não havendo 
qualquer i legalidade no ato im-
pugnado. Juntou docs. de fls. 
50/56. 

Com vista ao Ministério Público, 
O Promotor de Justiça da Comar-
ca, em parecer de fls. 58/59, mani-
festou-se pelo indeferimento do 
writ. 

A doutora Juíza, em sentença 
de fls. 66/73, após rejeitar a preli-
minar argüida, concluiu pela con-
cessão do “mandamus” para de-
terminar o imediato retorno do im-
petrante ao Curso de Formação da 
ACADEPOL, bem como receber a 
ajuda pecuniária a titulo de bolsa, 
na forma prevista pelo item VIII, 
inciso 9 do edital do concurso, a 
partir da data da impe tração do 
presente mandado, recorrendo "ex-
officio" para o Egrégio Tribunal de 
Justiça, a vista do duplo grau de 

jurisdição. 
O Estado do Pará, por sua Pro-

curadoria Geral, inconformado 
com a respeitável decisão, interpôs 
o recurso de apelação para o E-
grégio Tribunal de Justiça, repe-
tindo, em preliminar, a argumen-
tação da ilegitimidade passiva "ad 
causam" da impetrada, pedindo a 
extinção do processo sem julga-
mento do mérito, na forma do Art. 
267, inciso II do CPC e caso supe-
rada essa preliminar, seja declara-
da a decadência do direito do ape-
lada impetrar o "writ". 

No mérito, requer a reforma da 
sentença por absoluta inexistência 
do direito líquido e certo do ape-
lado. Juntou documentos de fls. 
83/105. 

Recebida a Apelacão no efeito 
devolutivo e intimado o apelado, 
este apresentou suas contra-razões 
às fls. 114/116. 

Com a subida dos autos a esta 
superior instância, foram os autos 
distribuídos à Egrégia 1º Câmara e 
a nós sorteados para relatar. 

Remetidos à audiência do ór-
gão do Ministério Público, o Exmo. 
Sr. Dr. Procurador de Justiça Feli-
cio Pontes, em parecer de fís. opi-
nou pelo conhecimento de ambos 
os recursos, porém, pelos seus im-
provimentos. 
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Voto 
Preliminar de Decadência do 

Direito. 
A apelação voluntária interpos-

ta pelo Estado do Pará, pessoa ju-
rídica de direito público interno, 
argüi mencionada preliminar, aliás 
inserida no bojo das informações 
prestadas pela impetrada, não aco-
lhida pela magistrada "a quo". 

Diz o apelante: 
"Impende, outrossim, ressaltar 
que a a decisão."a quo” violou 
o Artigo 18 da Lei nº 1.533/51, 
pois já havia escoado o prazo 
decadencial de 120 (cento e 
vinte) dias para a impetração do 
“writ” através dela concedido. 
De fato, o sub-item 3, do item 
VII, ao dispor sobre a nomeação 
e a lotação dos aprovados, es-
tabeleceu, expressamente, que 
o Curso de Formação Policial 
seria uma das fases eliminató-
rias do Concurso C-47, condi-
cionadora da nomeação. 
Ademais, consta do edital que o 
curso tem caráter eliminatório, 
sendo os candidatos que não 
obtiverem média mínima de 5,0 
(cinco) pontos, em cada discipli- 
na, reprovados e eliminados, 
como se lê no sub-ítem IIdo í-
tem 11 ora transcrito, verbis: 
"Sub-item II - Serão considera-
dos aprovados no Curso de 

Formaçao, os candidatos que 
obtiverem o mínimo de 50 (cin-
qüenta) pontos do total de pon-
tos de cada disciplina a ser es-
tabelecida pela Academia de 
Polícia. " 
"Assim é que, o apelado já ti-
nha conhecimento do caráter 
eliminatório do curso desde 03-
12-90, data da publicação do 
edital, só tendo impetrado o 
“writ” em     16-07-93, portanto, 
bem depois de transcorrido o 
prazo decadencial." 
Convém transcrever o trecho da 
respeitável sentença recorrida 
quê aborda o assunto: 
"Registra-se aqui que o ato im-
pugnado que se refere a lei, e o 
ato que feriu o direito líquido e 
certo do impetrante e no caso 
dos autos foi o seu desligamen-
to do curso de formação da A-
cademia de Policia deste Esta-
do. 
Este posicionamento merece a 
interpretação dos nossos mais 
abalizados tribunais. 
O prazo somente começa a fluir 
quando o ato se torne apto a 
produzir efeito (RTFR.114/316 
126/421) ou seja "a partir da da-
ta em que o ato se torne exe-
quível, capaz de provocar lesão 
no impetrante "(STJ- 1ª Turma 
Resp. 19.655 de Go. Rel. Min. 
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Demócrito Reinaldo J.05-10-92, 
deram provimento v.n.DJU, 16-
11-1992, p.21.096, 2ºcol,em) 
(in Código de Processo Civil e 
Legislação Processual em vigor, 
Theotônio Negrão, Malheiros 
Editores p.1122) . 
O desligamento de Jarbas Pan-

toja Pereira do curso da Academia 
de Polícia Civil do Estado do Pará 
verificou-se através a portaria nº 
2021, de 07 de junho de 1993, 
publicada a 09 do mesmo mês e 
ano no Diário Oficial do Estado; a 
impetração é de 21 de julho de 
1993, portanto, no prazo da lei. 

A Colenda Turma Julgadora, 
unanimamente rejeitou a Prelimi-
nar susa. 

Preliminar de Ilegitimidade 
Passiva "Ad Causam". 

O caráter de duplo grau de ju-
risdição deste processo faz com 
que nos detenhamos sobre tal pre-
liminar não renovada no apêlo vo-
luntário. 

Não merece acolhida pelos 
mesmos fundamentos constantes 
da sentença, cuja transcrição a 
despi-   cienda. 

A Colenda Turma Julgadora, a 
unanimidade de votos, rejeitou 
mencionada preliminar. 

 
Mérito 
Jarbas Pantoja Pereira após 

prestar Concurso Público para mo-
torista da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e haver sido 
aprovado, inscreveu-se no Curso de 
Formação de Policiais Civis quan-
do, após haver participado mais da 
metade do mesma se viu impedido 
de frequentá-lo por ato da senhora 
Di- retora da ACADEPOL, Yraci Te-
rezinha de Oliveira, sob a alega-
ção de que não obtivera a nota 
mínima exigida na prova de legis-
lação de trânsito. 

Ao tratar da Administração Pú-
blica a Constituição Federal diz 
que a 

"a investidura em cargos ou 
emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso 
público de provas, ou dê provas 
e títulos, ressalvadas as nomea-
ções 
para cargo em comissão decla-
rado em lei de livre nomeação 
e exoneracão." (Art. 37, II). 
O impetrante submeteu-se a um 

concurso público e logrou ser apro-
vado. Conforme ressaltou o digno 
representante do parquet:  

"Nenhuma outra exigência que 
conflite com tal dispositivo, po-
derá prosperar. Mesmo que se 
pretenda aperfeiçoar a forma de 
ingresso ao serviço público, há 
que se obedecer aos ditames 
constitucionais. E a previsão de 
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validade de um concurso, e de 
dois anos, prorrogável uma vez, 
por igual período: Constituição 
Federal, Art. 37, inciso III. 
Portanto, mesmo que os candi-
datos aprovados tenham que se 
submeter a cursos de formação, 
para ingressar no serviço públi-
co conquistado através de cer-
tame público e não tenham 
conseguido as notas necessá-
rias, podem e devem tentar, no 
prazo de validade do concurso, 
cursar novamente a escola. Se 
excedido o prazo por culpa do 
candidato que ratardou sua 
admissão à escola e assim, ao 
término do curso não tenha ob-
tido a nota necessária, ai sim, 
ser-lhe-á defeso pugnar por no-
vo curso, porque já se esvaira a 
validade de seu concurso.  

Não se pretende aumentar a no-
ta dada ao impetrante em Legisla-
ção de Trânsito e nem diminuir o 
gabarito de qualquer prova. Quer-
se, isso sim, reconhecer a um can-
didato concursado, no prazo de va-
lidade do concurso ao qual se 
submeteu, o direito de continuar a 
frequentar o curso da ACADEPOL, 
do qual foi desligado, tendo em 
vista que "os regulamentos ou ins-
truções para concursos públicos 
somente podem exigir os requisitos 
e condiçõeos previstos em lei. "A 
ACADEPOL não integra, numa se-
gunda fase, o Concurso Público ao 
qual se submeteu é foi aprovado 
Jarbas Pantoja Pereira.” 

Ante o exposto a Colenda Tur-
ma Julgadora, unanimemente, 
negou provimento aos recursos ofi-
cial e voluntário. 

 
                               Belém, 04 de dezembro de 1995.  
 
              Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Presidente 
                             Des. Ricardo Borges Filho - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 28.323 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelantes:       Companhia Real de Investimentos - Crédito, Financiamen-

tos e  
                       Investimentos e Banco Real S/A 
Apelado:         O Estado do Pará através do Instituto de Terras do Pará - I-

terpa  
Relator:           Desembargador Ricardo Borges Filho   
 
 

Apelação cív el. Ação de Execução. Embargos de 
Terceiro. Não podem garantir dív idas particulares 
terras que pertencem ao Estado pessoa jurídica 
de direito público interno. Recurso improv ido. 
Decisão unânime. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Apelacão Cível da 
Comarca da Capital em que são 
Apelantes "Companhia Real de In-
vestimentos - Crédito, Financia-
mentos e Investimentos" e "Banco 
Real S/A" e Apelado o Estado do 
Pará através do "Instituto de Terras 
do Pará - ITERPA ". 

ACORDAM os Desembargadores 
da 1º Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado, em Turma, a 
unanimidade de votos, negar pro-
vimento ao recurso de Apelação. 

 

Relatório 
Em março de 1991, o Estado do 

Pará, pessoa juridica de direito pú- 
blico interno, por seu representante 
legal em matéria fundiária, o "Ins-
tituto de Terras do Pará", Autar-
quia sediada em Belém, apresen-
tou, com fundamento no Art. 1046 
e seguintes do Código de Processo 
Civil, perante o Juízo de Direito da 
11ª Vara Cível da Comarca da Ca-
pital, Embargos de Terceiros nos 
autos de processo de execução 
que "Companhia Real de Investi-
mentos - Crédito, Financiamentos 
e Investimentos" , sediada em São 
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Paulo, promove contra Moacyr Sif-
fest Ge rundi, brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domicil i-
ado nesta cidade e "Universal Co-
mércio, Indústria e Exportação”, 
sediada em Belém, afirmando: 

Que o bem imóvel penhorado 
para garantia de obrigação, 
com área de 26.136 ha., locali-
zado no município de Mojú, o-
riginário da Carta de Sesmaria 
e matriculado no Livro 2-A, fls. 
23 no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Igara-
pé-Mirí, teve dita matrícula e 
demais registros desconstituídos, 
por força de provimento da Cor-
regedoria de Justiça do Estado, 
datado de 19 de março de 
1987; que, com o cancelamen-
to, o referido imóvel retornou 
plenamente ao patrimônio do 
Estado, porque havia sido irre-
gularmente matriculado em 
nome de particular o que o tor-
nou impenhorável. 
Assim requeria o embargante o 

recebimento de embargos, e l imi-
nar- mente excluído o bem da a-
preensão judicial, suspendendo 
todos os atos que importem na ali-
enação do mesmo. Juntou provas. 

A doutora Juíza, em despacho 
de fls.10, tendo em vista que o re-
querente dos embargos de terceiro 
é o Estado do Pará, por seu repre-

sentante legal em matéria fundiá-
ria, o ITERPA, julgou-se incompe-
tente para conhecer e julgar os 
mesmos, por ser privativo dos Juí-
zes da Fazenda Pública, devendo 
haver nova distribuição, e, com re-
lação aos autos de execução aci-
ma citado, nos quais foi penhorado 
o bem objeto destes embargos, 
deverão permanecer no Juízo da 
11ª Vara, até julgamento final dos 
Embargos (fls. 12, verso). 

A nova distribuição recaiu no 
Juízo da 14ª  Vara Cível. 

A Embargada contestou as fls. 
13/29, requerendo, preliminarmen-
te, seja precedida a extinção do 
processo sem julgamento do méri-
to, com fundamento no Art. 267, 
incisos I e IV do Código de Proces-
so Civil. 

No mérito, que o Provimento nº 
019/87, da Corregedoria de Justiça 
do Estado, determinando o cance-
lamento da matricula e registro no 
Cartório da Igarapé-Miri, não 
obedeceu o disposto na Lei nº 
6.739, de 05 de dezembro de 
1979, que dispõe sobre a matricula 
de imóveis rurais, mais 
precisamente no Art. 1º, §§ 1º, 
alínea "b" e 2º e Art. 7º que 
remete a matéria a Lei de 
Registros Públicos,' de nº 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, em seu 
Art. 221; que o embargante não 
trouxe para os autos do processo 
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qualquer prova de nulidade de tí-
tulo de propriedade registrado no 
cartório de Igarapé-Miri; que, se-
gundo o teor da certidão exarada 
pelo Sr. Escrivão do Cartório de 
Igarapé-Miri e anexa aos autos, a 
Ação Anulatória intentada pela 
firma "Universal - Comércio Indús-
tria e Exportação Ltda", no Juízo 
daquela Comarca, encontra-se 
"sub judice" não tendo sido ainda 
julgada; que o imóvel questionado 
pelo embargante foi adquirido pe-
la concessão da Carta de Latta de 
Sesmaria, expedida em 27 de no-
vembro de 1746 e confirmada em 
13 de março de 1750, ou seja mais 
de 250 anos de existência; que, a 
partir do momento que prevalecer 
os argumentos do embargante di-
recionados do provimento nº 
019/87, caracterizada está a pos-
tergação do expresso no Art. 7º da 
Lei nº 6.739/79, cujo teor determi-
na que aos títulos de posse, outor-
gados por órgãos do Poder Públi-
co, continuarão a produzir os efei-
tos atribuídos pela legislação vi-
gentes à época de suas expedições 
e configuram situação jurídica, nos 
termos do Art. 5º, alínea "b", do 
Decreto-Lei nº 1.164 de 12 de abril 
de 1971; que o imóvel está grava-
do como hipoteca de 1º e 2º graus 
constituída em nome dos embar-
gados; que não foi formalizado o 

pedido de cancelamento dos regis-
tros constantes no Cartório de Re-
gistros de Imóveis de Igarapé-Miri, 
ou seja, não há prova de retorno 
daquele imóvel ou patrimônio 
fundiário do Estado. Daí seja aco-
lhida a prelíminar invocada e, se 
rejeitada, seja julgada improce-
dente a Ação de Embargos de 
Terceiro proposta. Juntou docu-
mentos de fls. 30/40, v. 

A embargante apresentou répli-
ca às fls. 42/43, afirmando que o 
pedido da embargada visa excluir 
da apreensão judicial o imóvel 
penhorado como garantia da obri-
gação e matriculado em nome da 
embargada de maneira irregular, 
objeto dos cancelamentos de 
transcrição e declaração de inexis-
tência constante do provimento nº 
019/87; que o pedido da embar-
gada de extinção do processo sem 
julgamento do mérito é incabível 
na espécie, posto que não configu-
rado o abandono da causa por 
mais de 30 dias, e, finalmente, a 
existência da ação anulatória de 
cancelamento proposta pela "Uni-
versal, Indústria e Exportação Ltda" 
contra o Estado do Pará, envol-
vendo o imóvel ora questionado 
que está em fase de instrução pro-
cessual não obstaculiza os efeitos 
do citado provimento da Correge-
doria de Justiça. 
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Com vista ao Ministério Público, 
o seu representante em parecer de 
fls. 45/50, conclui que devam ser 
julgados procedentes os embargos. 

A doutora Juíza, em sentença 
prolatada às fls. 52/56 rejeita a 
preliminar de extinção da ação de 
embargos opostos e, no méri-
to,"julgou procedente o pedido 
constante dos embargos, excluindo 
da penhora o imóvel gravado pe-
las hipotecas de 1º e 2º graus, 
condenando a embargada ao pa-
gamento do ônus da sucumbência, 
respondendo pelas custas proces-
suais e honorários         em 10 %." 

"Companhia Real de Investi-
mento - Crédito, Financiamentos e 
Investimentos" e "Banco do Brasil 
S/A", inconformados com a respei-
tável sentença, interpuseram o re-
curso de apelação para o Tribunal 
de Justiça, apresentando as razões 
de fls. 59/63. 

Recebida a apelação em am-
bos os efeitos e, intimado o apela-
do, apresentou este as contra-
razões de fls. 66/67, pedindo ao fi-
nal, seja negado provimento ao 
recurso e mantida a sentença na 
sua totalidade. 

Providenciada a conta e a subi-
da dos autos a esta Superior Ins-
tância, foram os mesmos distribuí-
dos a Egrégia 1ª Câmara e a nos 
sorteados para relatar. 

Com vista ao Dr. Procurador de 
Justiça S.Exa. emitiu o parecer de 
fls. 75/82, concluindo no sentido 
de ser o recurso conhecido, porém 
improvido, para manter-se os ter-
mos da R. sentença. 

 
Voto 
Referem-se os presentes autos a 

Embargos de Terceiro ajuizados 
pela entidade federativa Estado do 
Pará, através seu órgão fundiário 
"Instituto de Terras do Pará - 
ITERPA ", em decorrência do pro-
cesso de Execução movido pela 
"Cia. Real de Investimentos - Cré-
dito, Financiamento e Investimen-
tos contra Moacyr Siffert Gerundi e 
"Universal Comércio, Indústria e 
Exportacão Ltda". 

O bem imóvel penhorado para 
garantia da obrigação área de 
26.136 ha. (Vinte e Seis Mil Cento 
e Trinta e Seis Hectares), no Muni-
cípio de Mojú, a reivindicada pelo 
Estado do Pará como de sua pro-
priedade. 

A respeitável sentença apelada 
está correta. 

O imóvel penhorado pertence, 
não aos devedores que o deram 
em garantia; mas ao Estado do Pa-
rá em decorrência do cancelamen-
to da matrícula e demais registros 
que possuia determinado pela Cor-
regedoria Geral da Justiça em 
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março de 1987 através de provi-
mento nesse sentido; tal decisão 
não foi anulada, persistindo, assim, 
seus efeitos. 

Estabelece a Lei nº 6.739, de 
05 de dezembro de 1979, que dis-
põe sobre a matricula e o registro 
de imóveis rurais e dá outras provi-
dências: 

"Artigo 3º - A parte interessada, 
se inconformada com o provi-
mento, poderá ingressar com 
ação anulatória, perante o juíz 
competente, contra a pessoa ju-
rídica de direito público que re-
quereu o cancelamento, ação 
que não sustará os efeitos deste, 
admitindo o registro da citação, 
nos termos do Art. 167, I, 21 da 
Lei nº 6.015, de 31 de dezem-
bro de 1973, alterada pela Lei 
nº 6.0216, de 30 de Junho de 
1975. 

Parágrafo Único - Da decisão 
proferida, caberá apelação e, 
quando contrária ao requerente 
do cancelamento, ficará sujeita 
ao duplo gráu de jurisdição." 
O provimento da Corregedoria 

Geral da Justiça não foi anulado e 
por ele mencionada área rural vol-
tou ao domínio do Estado do Pará. 

O parecer emitido na instância 
“a quo” pela representante do Mi-
nistério Público, doutora Luzia 
Nadja Pereira Guimarães que opi-
nou pela procedência dos Embar-
gos de Terceiro é brilhante e estu-
da em profundidade o assunto. 

Efetivamente, conforme ressal-
tou a decisão apelada, não é de se 
confundir posse com propriedade. 

A Colenda Turma Julgadora, à 
unanimidade de votos, negou pro-
vimento à apelação. 

 
                              Belém, 11 de dezembro de 1995. 
                 
             Des. Stélio Bruno dos Santos Menezes - Presidente 
                           Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.328 - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SEN-
TENÇA DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Sentenciante:   MMª Juíza de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da 

Capital 
Sentenciado/Apelante:Estado do Pará - Secretaria de Estado de 

Administração 
Sentenciado/Apelado: Oswaldo Souza da Silva 
Relator:            Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recursos. Apelação Cív el e Reexame de Senten-
ça. Ação ordinária objetiv ando o correto enqua-
dramento do autor, como funcionário público do 
Estado do Pará, nas funções do cargo que exerce. 
Ação procedente. Recursos não prov idos. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Apelação Cível e Re-
exame de sentença, da Comarca 
de Belém, sendo recorrente Juizo 
de Ofício, apelante Estado do Pa-
rá/Secretaria de Estado de Admi-
nistração e apelado Oswaldo Sou-
za da Silva. 

ACORDAM os Desembargadores 
que integram a Turma Julgadora 
da 2ª Câmara Cível Isolada do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, por unanimidade de votos, ne-
gar provimento aos recursos. 

 

Relatório 
A respeitável decisão de fls. 

55/60 julgou procedente a Ação 
Ordinária, proposta por Oswaldo 
Souza da Silva contra o Estado do 
Pará, objetivando o correto en-
quadramento do autor, como fun-
cionário público do Estado do Pa-
rá, nas funções do cargo de moto-
rista, lotado na Secretaria de Esta-
do de Educação, que exerce há 
mais de 13 anos, bem como o pa-
gamento da diferença salarial cor-
respondente.  

Houve recurso oficial e voluntá-
rio do réu que alegou, em suas ra-
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zões, a nulidade da admissão do 
autor, ora apelado; a violação do 
Artigo 135, XX, da Constituição do 
Estado do Pará, ora em vigor; a 
inexistência da estabil idade; e a 
violação do Artigo 19, "caput", do 
Ato das Disposições Provisórias da 
Constituição Federal de 1988. 

Os recursos foram regularmente 
processados. 

 
Voto 
O recorrido foi contratado, pelo 

Governo do Estado, através da Se-
cretaria de Estado de Educação e 
Cultura, pela Portaria nº 1978/75-
DIVAP/DEPES, para exercer, como 
diarista, a função de vigia. 

Posteriormente, como afirma, 
passou a desempenhar funções de 
agente de portaria e, depois, des-
de 1981, as funções de motorista 
da SEDUC, embora sem perceber 
as vantagens inerentes ao cargo, 
situação essa em que se encontra, 
apesar de ter participado de cursos 
de treinamento, junto à Secretaria 
de Estado de Administração, vi-
sando o seu aperfeiçoamento nas 
funções que exerce, e de ter, por 
inúmeras vezes, requerido, a Ad-
ministração Pública Estadual, a 
devida correção do desvio da sua 
atividade funcional. 

A respeitável sentença de 1º 
grau, deu pela procedência do pe-

dido, declarando, quanto a vanta-
gem pecuniária correspondente, a 
incidência da diferença salarial, no 
pe-   ríodo superveniente a maio 
de 1989, eis que foram cobertas, 
pela prescrição, as parcelas anteri-
ores 

A decisão está absolutamente 
correta. 

O Artigo 19, dos Atos das Dispo-
sições Constitucionais Provisórias 
da Carta Magna de 1988, assim 
dispõe: 

Art.19 - Os servidores públicos 
civis da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municí-
pios, da administração direta, 
autárquica e das fundações pú-
blicas, em exercício na data da 
promulgação da Constituição, 
há pelo menos cinco anos con-
tinuados, e que não tenham si-
do admitidos, na forma regula-
da no Artigo 37, da Constitui-
ção, são considerados estáveis 
no serviço público". 
Tal disposição legal é, indiscu-

tivelmente, o suporte da correta 
posição do impetrante, como ser-
vidor estável, embora não efetivo, 
inocorrendo, assim, a alegada ine-
xistência de estabil idade, com vio-
lação ao artigo supra transcrito, 
como, em suas razões de apela-
ção, o apelante comenta. 

No que diz respeito à admissão 
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do apelado, dita, pelo apelante, 
como nula, formalizou-se ela, re-
gularmente, através de ato então 
válido e que ganhou amparo com 
a norma da já citado e transcrito 
Artigo 19 do Ato Das Disposições 
Constitucionais Provisórias, da CF 
de 1988, pouco importando que, 
na Portaria de admissão, conste a 
expressão "Salário do Pessoal 
Temporário". Não houve, assim, a 
também alegada, pelo apelante, 
violação ao Artigo 135, XX, da 
Constituição do Estado do Pará de 
1989, nem ofensa ao princípio de 
legalidade, insculpido no Artigo 37 

da atual Constituição Federal. 
Realmente, através de ação ju-

dicial, pode ser postulado o 
reenquadramento funcional, 
quando, como no caso que se 
aprecia, sobram razões para tal, 
bastando, para isso, considerar 
que, quando foi promulgada a 
Constituição Federal de 1988, o 
apelado já exercia, por mais de 
cinco anos continuados, na 
Secretaria de Estado de Educação, 
as funções de motorista, situação 
essa que o apelante, em momento 
algum, contestou como inverídica. 
Ante o exposto, nega-se 
provimento aos recursos.  

                             Belém, 21 de dezembro de 1995 
   
                    Des. Calistrato Alv es de Mattos - Presidente 
                Des. Wilson de Jesus Maques da Silv a - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 28.330 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DA 
COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 
  
 
Paciente:          Luiz Brasílio da Rocha Leonardo 
Relator:            Desembargador Elzaman da Conceição Bitencourt 
 
 

Habeas Corpus Prev entiv o. Carência dos funda-
mentos básicos da prisão prev entiv a. Por não es-
tar o clamor público elencado dentre os pressu-
postos do Art. 312 do CPP, esse fundamento por 
si só, não tem o condão de sustentar uma custó-
dia cautelar de caráter excepcional. Writ concedi-
do por unanimidade. 
 

 
 
Vistos, etc. 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores, com-
ponentes da Câmara de Férias, à 
unanimidade de votos em conce-
der a ordem impetrada. 

 
Relatório 
O Bel. Jânio Souza Nascimen-

to, impetrou ordem de habeas cor-
pus em favor de Luiz Brasílio da 
Rocha Leonardo, qualificado às fls. 
03, com fundamento nos art. 5° da 
Constituição Federal c/c os arts. 
647 e seguintes do Código de Pro-
cesso Penal, combinado ainda 
com os arts. 310 e 316 do mesmo 

diploma legal e art. 1° da Lei n° 
5.941 de 22-11-73, pelos fatos e 
razões de direito a seguir expostos: 

O paciente é funcionário Públi-
co Estadual, exercendo o cargo de 
Investigador de Polícia Civil, ulti-
mamente lotado junto à Unidade 
Policial do Município de São Mi-
guel do Guamá, neste Estado, 
tendo, no estrito exercício de suas 
funções policiais, no último dia 21 
de Janeiro de 1995, durante uma 
dil igência policial realizada na-
quele município por policiais lota-
dos na Unidade Policial ao norte 
referida, para defender-se de uma 
agressão iminente provocada por 
uma pessoa detida pelo mesmo, 
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em virtude de haver praticado de-
sordem na via pública a qual rea-
gia à prisão recusando-se a ser 
conduzida até aquela unidade po-
licial, foi forçado a sacar de sua 
arma de serviço, a qual, durante 
um entrevero havido entre o paci-
ente e o detido, disparou aciden-
talmente atingindo a pessoa do 
mesmo detido, o qual foi imedia-
tamente socorrido pelo ora pacien-
te, sendo encaminhado para aten-
dimento médico, apesar do que, 
veio a falecer posteriormente. 

Que em razão disso o ora paci-
ente imediatamente apresentou-se 
para seus superiores hierárquicos, 
sendo, conseqüentemente, indici-
ado em Inquérito Policial tombado 
através da Delegacia de Crimes 
Funcionais - DECRIF da SEGUP-
Pa. e registrado sob o n° 05/95, 
como infrator das disposições cons-
tantes em o Art. 121 do Código 
Penal Brasileiro. 

Que, concluído o inquérito poli-
cial em referência, foram os res-
pectivos autos encaminhados à 
Comarca de São Miguel do Gua-
má, em virtude de ser aquele Mu-
nicípio o foro competente para 
processamento e julgamento do re-
ferido Procedimento Penal Apura-
tório, o qual foi distribuído para o 
Juízo de Direito da 2ª Vara Penal 
daquela Comarca. 

Que, inexplicavelmente, a dig-
na Juíza de Direito titular da 2ª Va-
ra Penal daquela Comarca, Dra. 
Rosi Maria Gomes de Farias, "de 
ofício", resolveu decretar a Custó-
dia Preventiva do mesmo ora Pa-
ciente, determinando, em conse-
quência, a expedição contra o 
mesmo do respectivo Mandado de 
Prisão, conforme faz prova os in-
clusos documentos ora em xerocó-
pias, anexados ao presente petitó-
rio. 

 Articula o impetrante que após 
haver tomado conhecimento de tal 
fato, o paciente encontra-se aba-
lado e completamente amedron-
tado, estando, portanto, impedido 
de desenvolver suas atividades co-
tidianas e normais, sem correr o 
risco de vir a ser preso a qualquer 
momento, fato esse que vem cau-
sando grandes transtornos à sua 
família, haja vista que o paciente 
encontra-se receoso até mesmo de 
comparecer para trabalhar junto a 
Delegacia de Crimes Funcionais - 
DECRIF, a disposição de quem en-
contra-se presentemente lotado, 
com medo de vir a ser preso em 
seu próprio local de trabalho, co-
mo autor de um delito que jamais 
teve a intenção de praticar e que 
ocorreu por motivos totalmente a-
lheios à vontade do ora paciente . 

Ressalta ainda que o paciente é 
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um Funcionário Público Estadual, 
Policial Civil, pessoa de conduta 
moral i l ibada, cidadão casado, pai 
de 03 (três) fi lhos menores, o qual 
sempre pautou sua vida em com-
pleta obediência a lei e a Justiça, 
não tendo até a presente data se 
envolvido, sequer, em uma contra-
venção penal, conforme fazem 
prova os inclusos documentos ora 
anexados ao presente petitório. 

Como razões de direito, argu-
menta o impetrante, que o docu-
mento da prisão preventiva do pa-
ciente não está suficientemente 
fundamentado, posto que não ana-
lisou as finalidades previstas no 
Art. 312 do CPP, e nem justificou a 
necessidade da prisão, até porque 
ela é completamente desnecessá-
ria, diante do fato de que o paci-
ente, de forma nenhuma enqua-
dra-se nas condições indispensá-
veis para que sua decretação, uma 
vez que não é criminoso contu-
maz, e estando em liberdade não 
põe em risco a ordem pública; 
tendo residência fixa e profissão 
definida, vivendo de parcos ven-
cimentos, não poderá causar ne-
nhum estorvo à instrução criminal 
e à correta aplicação da lei penal. 

Finalmente, esforçando os seus 
argumentos com várias jurispru-
dências requereu-lhe fosse conce-
dido liminarmente o salvo-conduto 

e ao final seja deferida a ordem 
impetrada, revogando-se o decreto 
da prisão preventiva ora impugna-
da. 

A liminar foi concedida. 
A MMª Juíza impetrada, infor-

mou que o paciente, abusando de 
sua autoridade de policial civil as-
sassinou com um tiro, à queima 
roupa, a vítima Antônio Sérgio Ro-
cha Maia, fato que revoltou a ci-
dade tendo alguns populares inci-
nerado a cadeia pública. 

Que, após o fato o acusado reti-
rou-se da cidade deixando a vítima 
no posto médico de Santa Maria 
do Pará, onde faleceu. 

Que ao receber o inquérito de-
cretou de ofício a prisão preventiva 
do acusado, por entender a "exis-
tência do clamor público da cida-
de" dada violência com que agiu o 
policial. 

A MMª Juíza anexou às infor-
mações cópia do despacho que 
decretou a prisão preventiva. 

Nesta Superior Instância, o dig-
no Procurador de Justiça, opinou 
pela denegação da ordem impe-
trada. 

 
Voto 
A presente impetração insurge-

se contra a prisão preventiva decre-
tada pelo Juízo de Direito da Se-
gunda Vara da Comarca de São 
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Miguel do Guamá, que, segundo o 
impetrante, pelas circunstâncias 
como se desenrolou o fato crimino-
so, seria desnecessário o confina-
mento do paciente, inda porque 
trata-se de um cidadão jovem, de 
bons antecedentes e primário, fun-
cionário público, com emprego es-
tável e residência fixa. 

A MMª Juíza, impetrada, em 
despacho fundamentado, decretou 
a prisão preventiva do paciente, ao 
verificar que além de estarem pre-
sentes os requisitos do Art. 312 do 
CPP, houve clamor público, pela 
maneira como foi praticado o cri-
me, o qual se desenrolou de ma-
neira cruel e covarde, sem qual-
quer chance de defesa da vítima. 

Esta é a versão dada pela MM. 
Juíza, respaldada na denúncia do 
MP, cuja cópia consta dos autos, 
às fls. 41/44, que contraria a versão 
do impetrante que alega que a 
morte da vítima decorreu de ato 
meramente acidental. 

Mas, o que se tem a analisar, 
no presente H.C., é o decreto da 
preventiva e se realmente, havia 
necessidade da custódia prévia. 

O pedido inicial veio acompa-
nhado de vários documentos, tais 
como: carteira de identidade de 
reservista, certificado de conclusão 
de curso ginasial e colegial, dos 
colégios Salesiano do Carmo e Co-

légio Nazaré, respectivamente. Di-
ante disso, e num crédito de confi-
ança na versão do paciente, con-
cedi l iminar, mandando expedir o 
Salvo Conduto, ainda porque a ju-
risprudência tem entendido que:  

"Para a decretação da prisão 
preventiva, na sistemática pro-
cessual vigente, deve o julgador 
atender aos pressupostos bási-
cos do art. 312 do CPP, visuali-
zando também, em pespectiva 
abrangente, a ação delituosa e 
a figura do acusado. Esta, so-
bretudo, é da maior importân-
cia. Se não se trata de crimino-
so vulgar, de marginal perigoso, 
nada aconselha a medida cau-
telar " (TJSP, RT 547/314). 
O decreto preventivo que ora se 

examina, deu ênfase ao clamor 
público originado pela repercussão 
do crime. Segundo a versão do 
M.P., sem justificar o fundamento 
básico elencado no art. 312 do 
CPP. 

É orientação do S.T.F., que: 
"A repercussão do crime ou 
clamor social não são justificati-
va, dentre as estritamentes deli-
neadas no art. 312 do CPP, não 
cabendo, nessa matéria, a 
aplicação da analogia do que 
vem disposto no art. 325, V, da 
mesma lei processual, que se 
refere ao clamor público, mas 
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como proibitivo da concessão 
da finança" (RT 598/417. No 
mesmo sentido, TJSP: RT 
659/217). 
Pelo que se depreende desses 

entendimentos, o clamor público 
não está elencado dentre os pres-
supostos do art. 312 do CPP, razão 
porque, por si só, não pode susten-
tar uma custódia cautelar de cará-
ter excepcional. 

Na prisão preventiva, o magis-
trado tem que esclarecer em seu 
despacho, se estão presentes os 
pressupostos da medida e qual o 
fundamento que a autoriza: a ga-
rantia da ordem pública, ou a con-
veniência da instrução criminal, ou 
assegurar a aplicação da lei penal. 

Estes são os principais objetivos 
ou finalidades da medida. Além 
da justificativa desses fundamentos 
ou de apenas um, exige a lei e a 
jurisprudência, que se justifique a 
necessidade da custódia cautelar, 

esta inerente à condição pessoal 
do acusado. Não basta a simples 
reprodução dos dizeres da lei, co-
mo soe acontecer no despacho ora 
em comento. 

Como reforço a este entendi-
mento, invoca-se novamente deci-
são do STF, sobre o assunto. Ei-la: 

"Nulo é o decreto da prisão pre-
ventiva em que o Juiz indica 
abstratamente as causas legais 
da medida constritiva, sem o 
registro de situações concretas 
que motivem suficientemente a 
sua adoção" (RT 603/441; 
696/390). 
No caso "sub-examen", o decre-

to preventivo, embora ressalte o 
clamor público, abstrai-se de anali-
sar os fundamentos básicos (Art. 
312 do CPP), medida excepcional. 

Por tais razões, concedo a or-
dem, confirmando assim, a l iminar 
concedida. 

 
                                 Belém, 31 de janeiro de 1996. 
 
                 Des. Manoel de Christo Alv es Filho - Presidente 
                Des. Elzaman da Conceição Bitencourt - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.331 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Paciente:       Ulisses Martins Liolios 
Relatora:       Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

Habeas Corpus. Excesso de Prazo. Configuração.  
A demora na realização de perícia na v ítima por 
desídia do Instituto Técnico não pode atingir a li-
berdade do cidadão preso prov isoriamente. Ilega-
lidade configurada. Ordem concedida à unanimi-
dade. 

 
 
Vistos, etc. 
ACORDAM os excelentíssimos 

desembargadores componentes da 
Câmara de Férias, à unanimidade 
de votos, em conceder a ordem e 
oficiar ao Exmo. Sr. Secretário de 
Segurança Pública para que tome 
as providências legais quanto à 
omissão do órgão estadual. Caso 
não respondido, que seja oficiado 
ao Procurador Geral de Justiça a-
nexando-se as peças destes autos. 

 
Relatório 
O Defensor Público Dr. Cleonito 

Prado Gomes impetra Habeas Cor-
pus Liberatório em favor de Ulisses 
Martins Liolios que responde à a-
ção penal por crime de roubo, feito 

este que tramita perante o Juízo 
da 9ª. Vara Penal da Capital. 

Alega o impetrante que há ex-
cesso de prazo na prisão do paci-
ente, já que esta se deu em 
14.01.1993, por ocasião do fla-
grante, e que até a presente data 
não ocorreu julgamento. 

Informa que o processo seguiu 
seu trâmite regular até a fase de 
alegações finais quando o Promo-
tor de Justiça constatou a ausência 
do exame de corpo de delito da ví-
tima. Desde então, vários ofícios 
foram encaminhados ao Instituto 
Médico Legal no sentido de fosse 
enviado aos autos o competente 
laudo pericial, sem, entretanto, re-
tornar qualquer resposta, o que a-
carreta uma prisão provisória de 
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mais de 2 anos e meio. 
Em suas informações, a autori-

dade judicial apenas confirma a   
situação fática descrita pelo impe-
trante. 

O Ministério Público, manifes-
tando-se nestes autos, constata o 
excesso de prazo e, é pela conces-
são da ordem. 

 
Voto 
Trata-se aqui de um caso inusi-

tado de excesso de prazo. São fre-
qüentes os casos em que há demo-
ra em determinda fase processual, 
quer por medidas da defesa, quer 
por medidas da acusação, quer por 
omissão judicial. Entretento, o pre-
sente caso é diferente. A demora 
no prosseguimento do feito tem 
como causa a omissão do Instituto 
Médico Legal em responder ao Ju-
ízo Penal. 

Esse fato demonstra, antes de 
tudo, o desprestígio com que a Jus-
tiça é tratada perante esse órgão 
do Poder Executivo Estadual. 

São duas, portanto, as vítimas 
desse incidente: o paciente que se 
encontra privado de liberdade pro-
visoriamente por um tempo muito 
além do que pudesse ser tolerado 
no trâmite processual e; o Sistema 
de Justiça, expresssão util izada pa-
ra compreender todos os órgão es-
senciais o realização da Justiça no 

país: Poder Judiciário e seus ór-
gãos auxil iares, o Ministério Públi-
co e, a Advocacia. 

A doutrina nacional sempre se 
mostrou avessa quando uma pes-
soa presa provisoriamente não é 
julgada em tempo previsto pela 
lei, salvo quando tal fato se dá por 
medidas protelatórias perpetradas 
pela defesa. 

O excesso de prazo entre a se-
gregação e a sentença tem levado 
alguns Tribunais de Justiça a de-
terminar os dias para que ocorra o 
julgamento, sob pena de se confi-
gurar i legal a prisão provisória e, 
por conseguinte, cabível a ordem 
de habeas corpus, como se pode 
inferir da seguinte passagem escri-
ta pelo Mestre Tourinho Filho: 

"Se num processo de rito ordi-
nário de alçada de juiz singular, 
entre a segregação e a sentença, o 
prazo de 81 dias for ultrapassado, 
haverá constrangimento ilegal 
(Processo Penal, vol. 4, 14a. ed., 
São Paulo, Saraiva, 1994, p. 456) 

Embora esse entendimento não 
seja praticado por muitos outros 
tribunais, inclusive o nosso, é ne-
cesssário deixar claro dois pontos 
básicos: 1o.) o não cumprimento 
dos prazos processuais pela própria 
Justiça é um dos motivos que le-
vam o Instituto Médico Legal a 
não responder de imediato aos ofí-



120   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

cios dos nossos Juízes e; 2o.) ainda 
que os prazos processuais não se-
jam observados taxativamente por 
razões justificáveis - como o acú-
mulo de trabalho -, expirou-se de 
há muito qualquer tolerância na 
demora do julgamento, já que se 
passam - repito - mais de dois anos 
e meio de prisão provisória. 

Assim sendo, estamos diante do 
seguinte dilema: continuar a priva-
ção de liberdade provisória de um 
réu flagrado perpetrando um crime 
de roubo ou; conceder a ordem de 
soltura em razão do infeliz Sistema 
de Justiça que não definiu sua cul-
pabilidade e, em conseqüência, 
sua pena, por motivos completa-
mente alheios a sua vontade. 

Entre essas alternativas, fico 
com a segunda, tendo por base a 
tradição brasileira de não violar 
sem justificativa plausível o sagra-
do direito de liberdade. Respaldo 
minha posição em nossa melhor 

jurisprudência e doutrina que, nes-
te caso, andam juntas: 

"A liberdade do citadão não 
pode ficar sujeita a azares, e-
quívocos e distorções que im-
portam em indesculpável cons-
trangimento ilegal (Cf. Julgados 
do Tribunal de Açada Criminal 
de São Paulo, 20/80)" (idem, p. 
460). 
Essa lição é categórica no sen-

tido de levar esta relatora à posi-
ção de concesssão da ordem. 

Isto posto, concedo a ordem de 
habeas corpus e, determino que 
seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretá-
rio de Estado de Segurança Públi-
ca para que tome as providências 
legais quanto à omissão do órgão 
estadual. Caso não respondido, 
que seja oficiado ao Procurador 
Geral de Justiça, anexando todas 
as peças destes autos. 

 

 
                                     Belém, 31 de janeiro de 1996. 
              
                     Des. Manoel de Christo Alv es Filho - Presidente 
                      Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.332 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DA 
COMARCA DE ABAETETUBA 
 
Pacientes:            Andrelino da Silva Pinheiro  
Impetrado:           Doutor Juiz de Direito da Comarca de Abaetetuba 
Relatora:              Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz 
 

Habeas corpus liberatório, Liberdade para o réu 
apelar. Primariedade e bons antecedentes do a-
cusado. A perv ersidade no ato delituoso, afasta o 
benefício da liberdade, em caso de apelação, 
mesmo com o reconhecimento da primariedade e 
dos bons antecedentes. Ordem denegada. Deci-
são unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Habeas Corpus 
Liberatório, da Comarca de Abae-
tetuba, em que é impetrante Dél-
cio José Cohen Silva e paciente 
Andrelino da Silva Pinheiro. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores das Câmaras 
Criminais Reunidas, do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, por 
unanimidade de votos, denegar a 
ordem. 

Relatório 
O Bacharel Delcio José Cohen 

Silva, impetrou Ordem de Habeas 
Corpus Liberatório, em favor de 
Andrelino da Silva Pinheiro, contra 
ato do MM. Juíz de Direito, da 3ª 
Vara Penal da Comarca de Abae-
tetuba, mediante as razões seguin-

tes: 
Que o paciente há dez (10) me-

ses se encontra em situação carce-
rária definida, resultante de sen-
tença condenatória, após ter sido 
julgado pelo Tribunal do Júri, no 
Município de Abaetetuba-Pa., que 
o penalizou em seis (06) anos e 
Um (01) mês, estando cumprindo 
na cadeia pública desse municí-
pio.  

Esclarece que o ato criminoso 
ocorreu em 31.05.93, tendo o pa-
ciente se apresentado espontane-
amente à autoridade policial, 
entretanto este ficou aprisionado 
por alguns meses, mas que obteve 
liberdade, com a revogação de sua 
prisão preventiva, assim permane-
cendo até o dia 10/04/95, quando 
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novamente foi recolhido à cadeia 
pública, por determinação do MM. 
Juiz da 3ª Vara Penal da Comarca, 
para garantir o seu julgamento. 

Ressalta que, durante o período 
de liberdade do paciente, este 
sempre cumpriu a determinação 
judicial de trabalhar e permanecer 
no distrito da culpa, junto a sua 
numerosa família, inclusive, a sua 
prisão ocorreu quando o mesmo re-
tornava de seu trabalho, de ven-
dedor de açaí, portanto não se po-
de lhe atribuir, qualquer situação 
perigosa, prevista em lei. Assim o 
excelente comportamento do pa-
ciente, descaracteriza a tríplice fi-
nalidade da custódia judicial, uma 
vez que este jamais pensou em fu-
gir, intimidar ou atacar direito a-
lheio. 

Mediante toda essa circunstân-
cia, o R. Juiz, ainda assim, o man-
tém sob segregação, tendo em vis-
ta o recurso interposto pela Douta 
Procuradoria de Justiça, que irre-
signada com o recente resultado 
do julgamento, apela a esta Egré-
gia Corte. 

Alega que mesmo na sentença 
revogada, como na atual decisão, 
o R. Julgadores reconheceram a 
primariedade e os bons anteceden-
tes do paciente, fatores determi-
nantes na aplicação da pena, e 
que demonstram a inconveniência 

da manutenção prisional do paci-
ente, enquanto aguarda o julga-
mento do recurso por este Tribu-
nal. 

Argumenta que, os tratadistas 
do Direito Criminal são contrários à 
permanência nas prisões, quando 
não existe o necessário fundamen-
to para tal, e tendo em vista que 
nenhum perigo pode ser atribuído 
ao paciente em detrimento da Jus-
tiça, este poderá apelar em liber-
dade, diante da modernidade e 
consciência dos nossos juízes. Que 
essa atitude é a aplicação da lei 
pelos estudiosos magistrados de 
todas as instâncias..  

Ao final, requereu a concessão 
da presente ordem, pois manter o 
paciente encarcerado em nível 
discrepante da opinião ordeira, 
encerra uma ilegalidade. 

O R. Magistrado da comarca, 
prestou informações, declarando 
que o paciente encontra-se reco-
lhido na delegacia da cidade, em 
virtude de ter sido condenado, por 
duas vezes, pelo Tribunal do Júri. 

No primeiro julgamento o acu-
sado foi condenado de forma unâ-
nime à pena de 21 anos e 08 me-
ses de reclusão, mas em virtude do 
protesto por novo júri, foi realizado 
outro julgamento, que culminou 
na condenação do paciente em 06 
anos e um mês de reclusão, em vir-
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tude da defesa ter conseguido des-
classificar o crime de homicídio. 
Dessa decisão recorreu o R. do 
Minstério Público e a defesa, es-
tando os autos em grau de recurso 
a esta Egrégia Corte. 

Explana que o paciente foi le-
vado a julgamento, em virtude da 
prática de homicídio, ocorrido em 
30.06.91, no ramal do Igarapé Ti-
juquaquara, contra a sua compa-
nheira, após ter saído com a mes-
ma de um motel. Esse crime cau-
sou comoção na cidade de Abae-
tetuba, diante do modo perverso 
como foi praticado. Que o processo 
criminal está em fase de recurso, o 
que o impede de prestar maiores 
informações. 

O Douto Procurador opinou pe-
la denegação da ordem, tendo em 
vista, a faculdade do Juiz, prolator 
da sentença condenatória, de de-
terminar o recolhimento do réu 
primário e de bons antecedentes, 
em caso de recurso, desde que ex-
ponha as razões dessa custódia.  

Voto 
O impetrante tem como funda-

mento principal para a liberdade 
do paciente, o reconhecimento na 
sentença condenatória, da prima-
riedade e dos bons antecedentes, 

do mesmo. 
A condição estabelecida no Art. 

594 do Código de Processo Penal, 
para a liberdade provisória do 
condenado, em caso de recurso, 
existe no presente caso, entretanto 
tais requisitos, são fatos anteriores 
ao crime, que não excluem o re-
conhecimento da periculosidade 
do acusado, que o qualifica pelo 
ato delituoso, e ao ser praticado de 
modo cruel, ressalta a sua má ín-
dole, demonstrando que tem com-
portamento desequilibrado. 

Pelas informações do MM. Juiz 
do feito criminoso, o paciente, está 
sendo acusado de um crime per-
verso, o que o caracteriza como 
perigoso, frio, diante da vida a-
lheia, trazendo insegurança aos 
membros de sua comunidade, que 
se sentiu abalada com o seu ato 
criminoso. 

A doutrina e a jurisprudência 
vêm afirmando, que a periculosi-
dade é uma circunstância que a-
fasta a concessão de liberdade, pa-
ra o réu apelar. 

Assim, tendo em vista que o réu 
não possui os atributos de lei, para 
à sua pretensão, conheço do pedi-
do, porém denego a ordem pleite-
ada.  

 
                                   Belém, 05 de fevereiro de 1995. 
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                          Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 
               Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora  
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ACÓRDÃO Nº 28.338 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       Angelino da Silva Oliva 
Apelado :       Antonio Carlos Azevedo de Oliveira 
Relatora:       Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
 

 
Apelação cív el. Ação de anulação de ato ilícito. 
Argüição preliminar de rev ogação tácita de man-
dato face constar dos autos procuração outorgada 
posteriormente sem ressalv ar a anterior. Acolhi-
mento. A juntada de nov a procuração nos autos 
sem ressalv a da anterior implica em rev ogação 
do mandato. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Exmos. Srs De-

sembargadores componentes da 
Egrégia 2ª Câmara Cível, à una-
mimidade de votos, acolher a pre-
liminar invocada e não conhecer 
do recurso interposto. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Ação de 

anulação por ato i lícito, proposta 
por Angelino da Silva Oliva, contra 
Antônio Carlos Azevedo de Olivei-
ra com fundamento nos artigos 22, 
94, 147 inc. II e 159 do C. Civil e 
275 inc. I do CPC. 

Alegou o Suplicante, haver ad-

quirido do Suplicado, na condição 
de leiloeiro o veículo Fiat, 1981, 
placa AT 6625 - Pa. pelo valor de 
CR$ 31.500,00 (Trinta e Um Mil e 
Quinhentos Cruzeiros Reais) valor 
monetário a época sob o aprego-
amento de que encontrava-se em 
perfeito estado de funcionamento, 
entretanto, em seguida veio a 
constatar defeitos irreversíveis de 
mecânica. 

No sentido de comprovar o es-
tado real do veículo, ajuizou Ação 
cautelar de produção antecipada 
de prova pericial, cujo laudo con-
firmou seu precário estado. 

Ressaltou, não haver recebido o 
veículo, que permaneceu no mes-
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mo local da venda, e objetivando 
a anulação do negócio ingressou 
com a presente Ação. 

Recebido o pedido, foi desig-
nada a realização da audiência de 
instrução e julgamento. Inviável   a 
concil iação proposta, foi apresen-
tada contestação, argüindo o R. 
preliminarmente, a i legitimidade 
do polo passivo por não ser o pro-
prietário do veículo e sim leiloeiro 
contratado pela Jucepa. Caso fosse 
rejeitada a 1º preliminar, invocava 
a prescrição da Ação nos termos do 
art. 178 § 2º do C. Civil. 

Quanto ao mérito, esclareceu 
que o veículo foi vendido e entre-
gue ao A., em perfeito funciona-
mento. Conforme o recibo nos au-
tos o veículo foi recebido em 
23/12/86, e que a inicial da Ação 
Cautelar esclareceu a devolução 
do carro com os documentos no 
endereço onde se encontrava, e 
que o laudo pericial foi realizado 
em 28/10/87, ou seja dez meses 
após o recebimento do veículo pe-
lo A. 

Insistiu na improcedência da 
Ação. 

Instruído o feito, com a oitiva 
das partes e oferecidas alegações 
finais, foi proferida a sentença, re-
jeitando a preliminar de ilegitimi-
dade da parte, mereceu acolhida a 
argüição de prescrição invocada e 

decretada em consequência, a ex-
tinção do feito sem julgamento do 
mérito. 

Inconformado, o A. apresentou 
suas razões de Apelação, sob a a-
legação de inaplicabil idade à hi-
pótese sub judice, do Art. 178, § 2º 
do C. Civil, já que não resultara ca-
racterizada a tradição do bem, 
conforme disposto no art. 620 do 
C. Civil, e Súmula 489 do STF, 
pois o apelado não era proprietário 
do carro, além disso não poderia o 
veículo ser vendido por encontrar-
se sob alienação fiduciária con-
forme consta no DETRAN. 

Em contra razões, o apelado 
manifestou-se preliminarmente pe-
lo não conhecimento da Apelação, 
pois a procuração que a instruiu, é 
datada de 09/02/87, revogada por-
tanto pela procuração datada de 
22/09/88, outorgada a outros cau-
sídicos que instruem a inicial em 
face do que, considerava inexisten-
te a Apelação, por força do Art. 
1319 do C. Civil. No mérito, ressal-
tou não ter a petição inicial feito 
alusão ao título de propriedade do 
veículo, e o A. admitiu que rece-
beu e devolveu o bem no mesmo 
endereço onde se encontrava, não 
merecendo portanto, ser reformada 
a sentença prolatada pois eviden-
ciadas a tradição e a prescrição. 

Contados, vieram os autos ao 
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Egrégio T.J.E.., para os devidos 
fins. 
  

Voto 
Analisando inicialmente a pre-

liminar invocada pelo Apelado já 
que envolve o conhecimento do 
recurso interposto verifica-se que a 
Ação foi proposta inicialmente 
com procuração outorgada em 
22/09/88, aos advogados João Al-
buquerque Nunes Neto e Carlos 
Alberto Serra Souza em conjunto 
ou separadamente, e a Apelação 
veio instruida com procuração ou-
torgada em 09 de fevereiro de 
1987 aos advogados Fernando da 
Silva Gonçalves, conjunta ou sepa-
radamente. 

Embora surjam divergências 
doutrinárias quanto a revogação 
tácita de mandato, apoio-me na 
doutrina esposada por Darcy Arru-
da Miranda que assim se expressa: 

"A revogação ocorre quando 
cessa a confiança que o man-
dante deposita na pessoa do 
mandatário - exstinctum est 
mandatum, finita voluntate 
(terminada a vontade extingue-
se o mandato).   
 A revogação dispensa justifica-
tiva e limite de tempo, podendo 
ser expressa ou tácita. A revo-
gação expressa ocorre quando o 
mandante notifica, diretamente, 

o mandatário, da retirada de 
poderes que lhe conferira na 
procuração. A revogação tácita 
resulta de qualquer ato do 
mandante que implique a mo-
dificação de sua vontade de 
manter a procuração outorgada, 
como no caso de constituir novo 
mandatário para o mesmo fim 
ou realizando, pessoalmente, o 
negócio que era objeto do 
mandato."  
Anotações ao Código Civil Bra-
sileiro - 3º volume pag. 397. 
Washington de Barros Monteiro 

também esclarece: 
"Duas são as modalidades de 
revogação a expressa e a tácita. 
A revogação tácita pode resultar 
de circunstâncias várias: a cons-
tituição de novo mandatário pa-
ra o mesmo negócio, ou para o 
mesmo processo, sem ressalva 
da procuração anterior. Mas só 
após a devida comunicação ao 
antigo mandatário se considera 
revogado o mandato anterior 
(...) 
Mas num processo, equivalerá à 
referida comunicação a juntada 
da procuração conferida ao no-
vo procurador. Existirá a revo-
gação ainda que o novo procu-
rador não aceite o mandato que 
tenha igualmente revogado" 
Curso de Direito Civil - 2ª parte - 
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Washington de Barros Monteiro 
24ª Ed. 1990 - Saraiva pag. 
270. 
Reportando-se ao caso sub judi-

ce constata-se que a procuração 
que instruiu a Apelação foi outor-
gada em 09/02/87, e a outorgada 
aos patronos signatários da ação 
foi outorgada em 22/09/88, dela 
não constando qualquer ressalva 
mantendo a atuação dos patronos 
anteriores. 

A jurisprudência assim esclare-
ce:  

"A juntada de nova procuração 
aos autos, sem ressalva da ante-
rior, envolve revogação do man-
dato" 
(RSTJ -14/421 RT 516/38) 
Código de Processo Civil - The-
otonio Negrão - 26º Ed. pag. 
112. 
Isto posto, acolho a preliminar 

arguida pelo Apelado e face a ca-
racterização tácita da revogação 
do mandato que instruiu a Apela-
ção, não conheço o recurso inter-
posto.  

 
                                   Belém, 21 de dezembro de 1995. 
 
                  Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Presidente 
                          Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.340 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:     José Magalhães de Souza 
Apelado:      Paulo Mansour Casseb 
Relator:       Desembargador Calistrato Alves de Mattos 

 

 
Despejo. Falta de pagamento. Alienação do imó-
v el sem consentimento do locador. Contrato de 
locação v alido. Débito comprov ado. Sentença 
mantida.  Decisão unânime. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Apelação Cível 
da Comarca da Capital, em que é 
apelante José Magalhães de Sou-
sa e apelado Paulo Mansour Cas-
seb. 

 
Relatório 
Adoto o relatório da sentença 

de fls. 49/50 dos autos. 
Acrescento que o dispositivo da 

prestação jurisdicional tem o se-
guinte teor: 

"Assim sendo, com fundamento 
no Art. 9º, inciso III da Lei 8.245 
de I8 de outubro de 1991, julgo 
procedente o pedido e concedo 
o prazo de (15) quinze dias, pa-

ra a desocupação do imóvel, 
sob pena de despejo com o 
fundamento no Art. 63, parágra-
fo 1º, letra "a" da referida lei, 
fluindo o prazo de notificação 
presente no Art. 65, da Lei 
8.245/91. Condeno ao paga-
mento dos aluguéis atrasados 
correspondente aos meses de 
Maio de 1993 a Fevereiro de 
1994, com aluguel convencio-
nado no Contrato de Locação 
de Cr$ 200.000,00 (duzentos 
mil cruzeiros), com reajuste se-
mestral, correção monetária, ju-
ros de mora, tudo de acordo 
com o Contrato de Locação fir-
mado entre as partes. A conta 
para atualização do cálculo. 
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Condeno o requerido ao paga-
mento das custas processuais e 
honorários advocatícios que ar-
bitro em 15% (quinze por cento) 
sobre o valor da causa” 
Irresignado, o réu, José Maga-

lhães de Souza, apelou (fls. 59). 
Em suas razões às fis. 60/62, postu-
la a reforma da sentença, alegan-
do, em síntese, que: 

- há necessidade da intervenção 
do Ministério Público em razão da 
existência de pedidos controversos; 

- realmente, firmou instrumento 
de locação com o autor, pelo pra-
zo de um (01) ano. Todavia, com 
vigência apenas durante cinco (05) 
meses, quando o imóvel objeto de 
tal contrato passou a ser proprie-
dade do fi lho do recorrente, adqui-
rido por compra do autor, através 
de seu advogado, não sendo apre-
sentada qualquer prova de que es-
te último não estava autorizado a 
promover a citada transação. 

Requer in verbis: "o recebimen-
to da presente apelação nos efei-
tos devolutivo e suspensivo nos 
termos do Art. 520 do CPC, com a 
reforma da respeitável sentença “a 
quo", para considerar a venda do 
imóvel ao fi lho do recorrente, bem 
como, extinguir os débitos referen-
tes ao atraso dos alugueis a que foi 
condenado em primeira instância, 
despesas processuais, honorários 

advocatícios e demais cominações 
legais”. 

Contra-razões às fls. 64/65. 
A decisão hostil izada não con-

tém nada que se possa reformar, 
pois foi prolatada dentro dos pa-
râmetros da lei, da justiça, do direi-
to e das provas dos autos. 

 
Voto 
O presente recurso de apelo, 

tem origem na Ação de Despejo 
de Imóvel Residencial ajuizada 
por Paulo Mansour Casseb contra 
José Magalhães de Souza, julgada 
procedente. 

Alega o apelante, em sua defe-
sa, que realmente firmou com o 
apelado, contrato de locação, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, tendo 
vigorado apenas por cinco (05), 
quando seu fi lho adquiriu, por 
compra, o imóvel através da Imobi-
l iária do advogado do autor, Dr. 
Adalberto Guimarães Neto, com 
plenos poderes sobre o imóvel, in-
clusive para aliená-lo. Dessa sorte, 
deixando de vigir o contrato entre 
as partes. Pede a reforma da sen-
tença. 

Não merece agasalho a preten-
são recursal. 

O documento apresentado pelo 
recorrente às fls. 29 (recibo de qui-
tação), não tem qualquer validade, 
visto que assinado pela Sra. Anália 
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Guimaries Ferreira que tal como o 
Dr. Adalberto Guimarães Ferreira, 
não dispõe de poderes expressos 
para efetivar a venda do imóvel 
em questão. 

Assim, verifica-se que o funda-
mento do pedido do autor não dá 
azo a qualquer questionamento, 
pois o mesmo comprovou ser o 
proprietário do imóvel. O único 
documento existente firmado entre 
as partes e válido, é o contrato de 

locação, cuja obrigação de pagar 
os alugueres deixou o apelante de 
cumprir. 

Por tais motivos ACORDAM os 
Juizes componentes da Egrégia 2ª 
Câmara Cível Isolada do Tribunal 
de Justiça do Estado, a unanimi-
dade de votos (nemine discrepan-
te), em conhecer do recurso e ne-
gar-lhe provimento, para manter a 
decisão apelada em todos os seus 
termos. 

 
                             Belém, 15 de fevereiro de 1996. 
 
                      Des. Humberto de Castro - Presidente 
                   Des. Calistrato Alv es de Mattos - Relator      
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ACÓRDÃO Nº 28.365 - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SEN-
TENÇA DA COMARCA DE ANANINDEUA 
 
Sentenciante:             Juíza da 1ª Vara de Ananindeua 
Sentenciado/Apelante:Rufino Franco Leão Filho, Prefeitura Municipal de                                
                                   Ananindeua 
Sentenciado/Apelado: Antonio Azevedo Filho 
Relatora:                    Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos 

Santos 
 

Funcionário público. Concurso público anulado. 
Desobediência as normas do próprio Decreto que 
determinav a o retorno dos concursados à situa-
ção funcional anterior. Recurso conhecido e im-
prov ido à unanimidade. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Reexame de 
Sentença de Ananindeua, em que 
é Sentenciante a Juíza da 1ª Vara 
de Ananindeua, Sentenciado-
Apelante Rufino Franco Leão Fi-
lho, Prefeito Municipal de Ananin-
deua, e Sentenciado-Apelado An-
tonio Azevedo Filho.    

ACORDAM os Desembargadores 
Membros da 1ª Câmara Cível Iso-
lada, em Turma, à unanimidade 
de votos em conhecer do recurso e 
lhe negar provimento, para manter 
a decisão recorrida. 

 
Relatório 
Antônio Azevedo Filho propôs 

Mandado de Segurança contra ato 

do Sr. Prefeito estoriando o seguin-
te: 

O impetrante era funcionário 
público municipal e foi exonerado 
quando se encontrava de licença 
saúde; que o impetrante exercia o 
cargo em comissão de Assessor de 
Divisão Municipal de Administra-
ção em 16.02.1990; um ano após 
sua investidura foi convocado pelo 
Prefeito à época para responder in-
terinamente pela chefia do Serviço 
Pessoal onde foi promovido em 
08.07.91 para o cargo de Diretor 
do Departamento de Recursos Hu-
manos; que submeteu-se a concur-
so público para o cargo de Procu-
rador Municipal e obteve êxito, 
sendo nomeado e empossado em 
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01.09.92; que sempre foi funcioná-
rio assíduo, disciplinado e honesto; 
que como sofreu acidente vascular 
cerebral pediu licença para trata-
mento de    saúde, por duas vezes 
e foi submetido a perícia médica 
onde tendo em vista seu estado foi 
dilatada a licença até outubro de 
1993 e depois até fevereiro de 
1994; e no gozo desta licença foi 
sumariamente demitido; que tal 
decisão fere o direito líquido e cer-
to do impetrante; que o fundamen-
to do Prefeito foi a anulação do 
concurso público pelo Decreto 
238/93; entende que com a anula-
ção perderia o cargo do concurso, 
mas continuaria com o cargo ante-
rior. Juntou documentos. 

A Prefeitura Municipal de Ana-
nindeua respondeu preliminarmen-
te que o impetrante deve ser con-
siderado parte i legítima dado que 
não amparado pelo art. 18 das 
Disposições Constitucionais Transi-
tórias e pelo Art. 295, inciso II do 
CPC; que o impetrante não é fun-
cionário público, pois participou de 
um concurso fraudulento; no méri-
to  que   está     patenteado que 
houve fraude na realização das 
provas, criando-se até uma CPI, 
para investigações; que "após a 
análise de todas as circunstâncias 
e do farto material comprobatório 
das irregularidades praticadas, foi 

sugerido pela CPI a anulação do 
Concurso Público CP/001/92-PMA, 
realizado pela Prefeitura Munici-
pal de Ananindeua, na Adminis-
tração do Ex Prefeito, Senhor Fer-
nando de Souza Corrêa" daí a e-
xoneração do impetrante. 

Às fls. a Dra. Juíza concedeu a 
liminar e mandou ouvir o Ministé-
rio Público. 

A Dra. Promotora em bem ela-
borado parecer manifestou-se pela 
improcedência do “writ” (fls. 139). 

A Dra. Juíza afirma em sua sen-
tença (fls. 154), que preliminar-
mente cabe esclarecer que mais 
uma vez confunde a autoridade 
impetrada o que seja direito de 
ação, esquecendo-se que tal direi-
to é um direito abstrato, que inde-
pende da pretensão do direito ma-
terial para ser executado. Portanto, 
não há que se falar em carência 
de direito de ação, eis que presen-
tes na hipótese em exame, a pos-
sibil idade jurídica do pedido, a le-
gitimidade ativa “ad causam”, e o 
interesse processual que o caso 
vertente  apresenta   situações  pe-
culiares; que o primeiro ponto a ser 
considerado é que o impetrante 
antes de ocupar o cargo de Procu-
rador Municipal por força do con-
curso em questão, posteriormente 
anulado, possuía vínculo com a 
Administração Municipal, já que, 
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conforme Portaria às fls. 11, exer-
cia o cargo em comissão de Diretor 
do Departamento de Recursos Hu-
manos; que o impetrante foi exo-
nerado do cargo de Procurador 
Municipal quando se encontrava 
de licença saúde; terceiro e princi-
pal que o Decreto de exoneração 
do servidor do cargo em provimen-
to efetivo que ocupava faz menção 
expressa ao Decreto nº 238/93, de 
23 de setembro de 1993, que anu-
lou o concurso público nº 001/92. 

Que verifica-se que a Adminis-
tração Municipal incorreu em lapso 
porque simplesmente deixou de 
cumprir as disposições do próprio 
Decreto nº 238/93 que expediu, ou 
seja, exonerou-o do cargo de Pro-
curador Municipal, sem reintegrá-
lo ao cargo em comissão que ocu-
pava anteriormente no serviço pú-
blico municipal, conforme deter-
minava o Decreto em questão, por 
força de seu Art. 2º caput; a douta 
Juíza concedeu a segurança. 

Inconformado, o Prefeito Muni-
cipal de Ananindeua apelou, ale-
gando a precariedade do exercício 
dos cargos em comissão e que se-
gundo a Constituição Federal a 
primeira investidura depende de 
prévia aprovação em concurso; 
que o impetrante foi admitido sem 
concurso público, não adquiriu a 
estabil idade, prevista no Art. 19 

ADCT, por ter sido admitido 02 
(dois) anos após promulgada a 
Constituição Federal; o fato de es-
tar em licença para tratamento de 
saúde (vencida) pelo cargo comis-
sionado, não impede sua demis-
são, uma vez que seu cargo em 
comissão é passível de livre exone-
ração de acordo com a Lei nº 
0981, de 17.12.90, Art. 11 item II, 
lhe facultando assim a Lei exone-
rá-lo ad nutum cita a Jurisprudên-
cia do TFR; que não pode o ape-
lado se beneficiar do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município 
de Ananindeua (Lei nº 981, 
17.12.90), pois sua primeira no-
meação foi para o cargo em co-
missão, cujo o vínculo empregatí-
cio tem sempre um caráter provisó-
rio, jamais adquirem estabil idade. 

O apelado repete seus argu-
mentos e explica que a bem da 
verdade, o apelado nunca foi exo-
nerado do cargo de Diretor de De-
partamento de Recursos Humanos, 
pois, inexiste Decreto do Executivo 
Municipal nesse sentido. O que na 
verdade ocorreu é que os venci-
mentos do apelado foram suprimi-
dos, bem como seus demais direi-
tos inerentes ao cargo que ocupa.. 

 
Voto 
Não se discute a transitoriedade 

e a fragil idade, por assim dizer, do 
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cargo  em  comissão  exercido     
anteriormente pelo impetrante. 
Mas deve ser ressaltado o fato que 
ele não foi demitido do cargo em 
comissão de Diretor do Departa-
mento de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos; foi demitido, sim, 
do cargo de Procurador; havia 
prestado concurso e como passou 
no Concurso foi nomeado para o 
cargo de Procurador. Por conse-
guinte, ao ser afastado do cargo de 
Procurador devia voltar para o car-
go em comissão que exercia ante-
riormente e tão bem exercida que 
já havia sido promovido. Isto por-
que o próprio Decreto que anulou 
o concurso determinou o retorno. 

Releva acrescentar que o ora 
apelado autor estava de licença 
para tratamento de saúde. O ape-
lado em suas razões cita o Ac. nº 
23.505 deste Egrégio Tribunal on-
de por decisão unânime reintegrou 
no cargo em comissão, servidor 
público que se encontrava de li-
cença médica. 

Vejamos os artigos 1º e 2º do 
Decreto nº 238/93: 

Art. 1º - Fica anulado o Concur-
so Público nº CP-001/92-PMA 

por absoluta inobservância dos 
preceitos administrativos basila-
res de moralidade, transparên-
cia e igualdade. 
Art. 2º - Os servidores atingidos 
pelo presente Decreto, que e-
xerciam cargos ou funções pú-
blicas retornaram a situação 
funcional anterior. 
Parágrafo único - A Secretaria 
de Administração através do 
Departamento de Recursos 
Humanos deverá elaborar num 
prazo de 30 (trinta) dias, a rela-
ção dos Servidores que se en-
quadram neste   artigo,  para ul-
teriores providências". 
Como bem disse a Dra. Juíza, a 

Administração Municipal deixou 
de cumprir as disposições do pró-
prio Decreto nº 238/93, pois o exo-
nerou do cargo de Procurador Mu-
nicipal, sem reintegrá-lo ao cargo 
em comissão que ocupava anteri-
ormente no serviço público muni-
cipal. 

Pelas razões acima expostas 
conheço do recurso mas lhe nego 
provimento para manter a decisão 
recorrida. 

                                                
 
                                     Belém, 12 de fevereiro de 1996. 
                  
                   Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente                             
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                 Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora                 
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ACÓRDÃO Nº 28.383 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Paciente:          José Guilherme Saraiva de Lima 
Impetrante:       Bel. José Altair da Silva  
Relator:            Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 

À impossibilidade de ser lev ada a efeito a perícia 
grafotécnica, por se tratar de xerocópia o material 
fornecido para tal, o V. Acórdão nº 26.206/95, de 
25.02.95 destas Câmaras Criminais Reunidas deu 
ensejo à exclusão de v ários denunciados. Exten-
são do benefício ao paciente, face à isonomia as-
segurada pelo princípio constitucional inserto no 
Art. 5º, "caput" da Carta Magna com ressonância 
no Art. 580, do C.P.P. "Writ" concedido. 

Vistos, etc. 
ACORDAM, os Desembargado-

res do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, pertencentes às 
Câmaras Criminais Reunidas à u-
nanimidade, conceder a ordem de 
habeas corpus, nos termos do voto 
deste relator, que ficam fazendo 
parte integrante do aresto. 

Relatório 
Tratam os presentes autos de 

pedido de habeas corpus impetra-
do pelo Bel. José Altair da Silva, 
em favor de José Guilherme Sarai-
va de Lima, devidamente qualifi-
cado nos autos, com fundamento 
no Art. 580 do Código de Processo 
Penal Brasileiro, objetivando obter 
extensão de beneficio do "writ" 

concedido por este Colendo Tribu-
nal à Virna do Socorro Chaves de 
Almeida Lins, através do veneran-
do Acórdão de nº 26.206/95 oriun-
do das Egrégias Câmaras Criminais 
Reunidas, onde figura como relator 
o eminente Des. Werther Benedito 
Coêlho. 

Em síntese refere o patrono do 
epigrafado, o fato de que, com ba-
se em precário exame pericial o 
Órgão Ministerial ter denunciado 
ao Juízo da 4ª Vara Criminal da 
capital, não só Virna do Socorro, 
como também, outros envolvidos, 
dentre os quais o ora paciente, a-
lém dos individuos Anderson Mon-
tenegro Sá e Paulo Sérgio Martins 
Braga. 
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Ressalta o impetrante que o pa-
ciente em epígrafe se encontra em 
situação processual absolutamente 
idêntica à beneficiária do supraci-
tado Acórdão, razão pela qual 
pleiteia a cláusula constitucional 
de Igualdade de todos perante a 
lei (Art 5º, Caput, da Constituição 
Federal), motivo pelo qual espera 
seja concedido o presente man-
damus, principalmente levando-se 
em consideração o fato das Egré-
gias Câmaras Criminais Reunidas, 
já haverem ratificado o aludido 
julgado (Ac. 26.206/95) quando 
deram provimento aos "writs" impe-
trados pelos co-réus Anderson e 
Paulo Sérgio, isto em data de 
26.06.95, incluindo-lhes no bene-
ficio de exclusão da denúncia por 
crime de estelionato (Art. 171, 
"Caput" do CPB) que se encontra a 
tramitar perante a 4ª Vara Penal 
da Comarca da capital. 

Corroborando com o alegado, 
traz à colação ementas jurispru-
dencias do Colendo STF, que en-
tende aplicávéis na espécie, assim 
como, cópias xerox da denúncia, 
do Ac. 26.206/95 deste Tribunal e 
do oficio nº 0118/95, datado de 
26.06.95, do presidente das Câma-
ras Criminais Reunidas Des. Ro-
mão Amoêdo Neto. 

Através das informações de fis. 
24 usque 26, dos autos, esclarece 

a douta magistrada “a quo” ter re-
cebido a denúncia oferecida con-
tra o ora paciente e outros, como 
incursos nas sanções punitivas do 
Art. 171, "Caput", c/c o Art. 29, do 
CPB, tendo designado a data de 
05.12.94 e 09.12.94 para o inter-
rogatório dos mesmos, que deixa-
ram de ser realizados face á argüi-
ção de incidente de falsidade, a-
presentada pelo patrono do acusa-
do Paulo Sérgio Martins Braga. 

Informa outrossim, da concessão 
por este E. Tribunal; à unanimida-
de de votos, de habeas corpus á 
acusada Virna do Socorro, exclu-
indo-a da peça acusatória, em da-
ta de 23.02.95, assim como, a ex-
tensão de tal benefício aos tam-
bém acusados Anderson Montene-
gro e Paulo Sérgio Martins Braga, 
em data de 26.06.95. 

Ouvido o Órgão do Ministerial, 
através do respeitável parecer de 
fis. 32 usque 35 dos autos, eviden-
cia o douto Procurador de Justiça 
da necessidade da extensão do 
beneficio já deferido por este Tri-
bunal aos acusados Virna, Ander-
son e Paulo Sérgio aos demais co-
réus, dentre eles o ora paciente 
segundo aquele, porque a igual-
dade de todos perante a lei é prin-
cípio fundamental para a aplica-
ção da boa Justiça, razão pela 
qual foi de parecer favorável à 
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concessão do "writ". 
 
Voto 
O fundamento fático-jurídico 

enfocado pelo Impetrante ao pro-
pugnar Ordem de Habeas Corpus 
em face de José Guilherme Sarai-
va de Lima, guarda perfeita sinto-
nia, quer com as diretrizes do Art. 
580 da norma penal adjetiva, co-
mo também com a hodierna juris-
prudência dominante em nossos 
mais expres-                   sivos    
pretórios. 

Aliás, esta Corte de Justiça atra-
vés da edição do venerando Acór-
dão de nº 26.206/95, de 25.02.95, 
oriundo destas Câmaras Criminais 
Reunidas e tendo como relator o 
eminente Des. Werther Benedito 
Coêlho, já se manifestou a respeito 
da ineficácia de exame de corpo 
de delito realizado em xerox de 
manuscrito, razão pela qual, fora 
determinada a exclusão da acusa-
da-paciente Virna do Socorro Lins 
da promoção penal que deu ense-
jo ao Processo Criminal a tramitar 
pelo Juízo da 4ª Vara Penal da 
Comarca da Capital. 

Do mesmo modo, sabe-se que 
tal benefício (exclusão da denún-
cia) mais tarde fora concedido aos 

co-réus Anderson Montenegro Sá e 
Paulo Sérgio Martins, mediante a 
concessão de "writs" pelos mesmos 
impetrados. 

A Carta Política de 05.10.88, a-
través de seu Art. 5º "Caput" asse-
gura a isonomia perante a lei de 
todo e qualquer cidadão brasileiro, 
princípio esse reforçado pelo art. 
580, do CPP, especificamente no 
caso de co-autoria . 

Da análise dos presentes autos 
exsurge indubitavelmente o fato 
de o ora paciente encontrar-se em 
situação processual análoga aque-
les acusados aos quais, ante a pre-
cariedade da prova(perícia grafo-
técnica em xerocópia) fora orde-
nada por este Tribunal a exclusão 
de seus nomes da peça acusatória, 
mediante a edição do venerando 
Acórdão de nº 26.206/95. 

Por tais razões e de tudo que 
dos presentes autos consta, somos 
favorável a concessão da presente 
ordem de Habeas Corpus, que re-
vestir-se-á na extensão do benefí-
cio de exclusão do nome do paci-
ente da promoção penal cujo pro-
cesso crime se encontra a tramitar 
perante a 4ª Vara Penal da Co-
marca da Capital. 

   
                           Belém, 5 de fevereiro de 1996. 
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                Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                 Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator    



JURISPRUDÊNCIA   141 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

ACÓRDÃO Nº 28.388 - MANDADO DE SEGURANÇA  DA 
COMARCA DA CAPITAL 

 

 
Impetrante:     Ronald Reis Ferreira 
Impetrado:      Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração  
Litisconsorte Passivo Necessário: Estado do Pará 
Relator:          Desembargador Pedro Paulo Martins 
 
 

Mandado de segurança. Incorporação de adicio-
nal pelo exercício de cargos em comissão. Acór-
dãos deste Egrégio Tribunal de Justiça tem deci-
dido fav orav elmente. Amparo jurídico do Artigo 
130,  § 1º e 2º, da Lei nº 5.810/94. Dev e ser efeti-
v ada a incorporação na proporção de cem por 
cento, (100%) do cargo padrão DAS-5. Segurança 
concedida. Unanimidade de v otos. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores mem-
bros das Câmaras Cíveis Reunidas 
do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, à unanimidade de 
votos, em conceder a segurança, 
nos tenmos do voto deste Des. Re-
lator, determinando seja efetivada 
a incorporação na proporção de 
cem por cento (100%), do cargo 
padrão DAS-5. 

 

 
Relatório 
O ora impetrante de conformi-

dade com o que dispõe o Artigo 
5º, inciso LXIX, da Constituição 
Federal, impetra o presente Man-
dado de Segurança, contra ato 
considerado ilegal exercido pelo 
impetrado Exmo. Sr. Secretário de 
Estado de Administração, motiva-
do pela não incorporação do adi-
cional de cem por cento (100%) 
em seus vencimentos, os quais cor-
respondem ao cargo exercido DAS-
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5 e que por direito é de lhe ser a-
crescido ao que percebe. 

Sua lotação funcional é como 
Engenheiro Civil, da Secretaria de 
Estado de Transportes do Pará, e 
além disso o ora impetrante exer-
ceu cargos em comissão pelo perí-
odo de quase vinte (20) anos, com 
padrão DAS-5 por mais de três (3) 
anos, sendo assim assegurado o di-
reito ter esse adicional, com base 
no cargo exercido de conformida-
de com a legislação pertinente. 

Traz como apoio referente a es-
sa incorporação o Artigo 130 do 
Regimento Jurídico Único, Lei Nº 
5.810/94, bem como julgados já 
existentes por nosso Egrégio Tri-
bunal de Justiça. 

Solicitadas as informações da 
autoridade impetrada, ordenamos 
que se manifestasse o Orgão do 
Ministério Público, sem que fosse 
atendido o pedido de "liminar”.  

Assim atendendo o solicitado a 
autoridade impetrada prestou as 
informações de fls. 45 a 55, e do-
cumentação de fls. 56 a 78 dos au-
tos, sustenta a ausência de direito 
l iquido e certo do impetrante, justi-
ficando em longo arrazoado com a 
citação de leis e juristas pátrios, a 
inadimissibil idade do pleito do ora 
Impetrante, bem como, da ausên-
cia de Previ-são orçamentária para 
fazer face ao pagamento do adi-

cional. Finalizando conclui, dizen-
do que o adicional de gratificação 
pelo desempenho de função grati-
ficada ou cargo comis-   sionado 
previsto no Regimento Juridico Ú-
nico não se aplica ao Impetrante, 
em virtude do princípio da irretroa-
tividade das normas, bem como, 
por ter a Lei 5.232/85, que regu-
lamentava essa gratificação foi ex-
pressamente revogada pela Lei 
5.378/87, inexistindo a partir daí, o 
benefício requerido, e ainda por 
não inexistir prévia dotação orça-
mentá- ria que impede o paga-
mento do benefício indevido. 

O órgão do Ministério Público 
instado a se manifestar no presente 
processo assim o fez por seu DD. 
Procurador de Justiça, Antonio da 
Silva Medeiros, que em seu pare-
cer de fls. 79 a 83 dos autos, assim 
se manifestou:  

" ... o pronunciamento desta 
Procuradoria é no sentido da 
concessão da segurança". 
 
Voto 
Pretende o ora Impetrante Ro-

nald Reis Ferreira através do pre-
sente Mandado de Segurança a 
incorporaçao do adicional de cem 
por cento (100%) em seus venci-
mentos, correspondentes ao cargo 
exercido de DAS-5, os quais de-
vem ser acresci-dos ao que atual-
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mente percebe. 
Segundo o impetrante a Secre-

taria de Estado está causando se-
rissimos prejuizos ao seu direito l i-
quido e certo merecendo por via 
mandamental seja determinada a 
incorporação e seu respectivo pa-
gamento. 

Através da Lei nº 5.020, de 
05/04/82 foi a incorporação criada 
com a finalidade de dar proteção a 
funcionários, que por ao longo de 
anos exerceram a função de chefi-
a, continuando seus vencimentos 
mesmo afastados de suas funções, 
e isso encontra amparo pelo Artigo 
10, § 2º, da referida lei. 

Amparo maior houve com a cri-
ação da Lei nº 5.232/85 amplian-
do o benefício e com isso estendeu 
aos que ocupantes de cargo em 
comissão, cuja proporção era de 
dez por cento (10%) a cada ano de 
exercicio e mantendo a incorpora-
ção, que só seria feita após a de-
sinvestidura. 

Com o advento da Lei nº 5.810, 
de 24/ 01/94 - Regime Jurídico Ú-
nico dos Servidores Públicos Civis 
do Estado do Pará, através dos §§ 
1º e 2º, do Artigo 130, ratifica a lei 
ante-  rior quanto a forma e ao 
percentual gradativo a ser aplica-
do. 

Nosso Tribunal de Justiça vem 
adotando através de seus julgados 

ao apreciar casos semelhantes, e 
entre eles podemos citar acordãos 
dos Desembargadores Manoel de 
Christo Alves Filho, Almir de Lima 
Pereira e Wilson de Jesus Marques 
da Silva, tendo decido favoravel-
mente pela incorporação do adi-
cional. 

Apesar das Súmulas elaboradas 
pelo Governo do Estado através da 
Consultoria Geral do Estado, nega-
rem esse direito líquido e certo a 
seus servidores, terem sido as mes-
mas rechaçadas por este Tribunal 
de Justiça, tendo em vista a inter-
pretação dada pelo Governo do 
Estado a essas Leis, como bem lhe 
aprova, alterando a Lei nº 
5.810/94, pois segundo seu enten-
dimento somente a partir da supra 
citada lei é que que deve passar a 
vigorar, esquecendo as demais, 
como se o funcionário tivesse co-
meçado a trabalhar a partir de en-
tão na Administração pública, des-
prezando totalmente do que dis-
põe o § 1º, do Artigo 70, dessa pré 
citada lei. 

Tão logo seja exonerado o ser-
vidor da função, satisfeitas as exi-
gências legais, tem direito a incor-
poração pela função de maior pa-
drão, evitando assim a redução de 
venci- mentos e as remuneração 
em condição de desigualdade, 
não resta a menor dúvida quanto 
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ao direito líquido e certo do Impe-
trante, pelo amparo legal enqua-
drante, que o mesmo obedece. 

É de se considerar o ato abusivo 
e arbitrário da Secretaria de Admi-
nistração, a qual retém por dolo o 
adicional a que tem direito o im-
petrante, sendo tal incorporação 
imediata e automática, configu-
rando-se com o não pagamento 

desse beneficio redução de venci-
mentos, e a irredutibil idade é ga-
rantida pela própria Constituição. 

À luz destas considerações co-
nheço e concedo o presente 
Mandado de Segurança, 
determinando ao Exmo. Sr. 
Secretário de Administração, que 
efetive a incorporação na 
proporção de cem por cen-
to(100%), do cargo padrão DAS-5.  

                              Belém, 13 de fevereiro de 1996 
 
                      Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 
                          Des. Pedro Paulo Martins - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.389 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
CASTANHAL  
 
Apelante:          Cimmaco Ltda e outros 
Apelado:           Banco do Estado do Pará (BANPARÁ)  
Relatora:           Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 

Embargos à execução - Teses da defesa: a) limi-
tação constitucional de juros; b) v edação da capi-
talização de juros - Não tendo hav ido regulamen-
tação do § 3º do Art. 192 da Constituição, conser-
v a-se v igente a liv re pactuação de juros - Em se 
tratando de nota de Crédito Comercial é admissí-
v el excepcionalmente a capitalização de juros - 
Conheceram do recurso e lhe negaram prov imen-
to à unanimidade. 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação Civel 
de Castanhal, em que é apelante 
Cimmaco Ltda. e outros e apelado 
Banco do Estado do Pará (BAN-
PARÁ). 

ACORDAM os Desembargadores 
membros da 1ª Câmara Cível Iso-
lada, em Turma, à unanimidade 
de votos em conhecer do recurso e 
lhe negar provimento. 

Relatório 
Banco do Estado do Pará S/A 

propôs Execução contra Cimmaco 
Ltda., sociedade comercial por 
quotas de responsabilidade limita-
da, Pedro Mendes de Oliveira, Eu-
nice Aires de Oliveira, Antônio 
Mendes de Oliveira, Maria Lenice 

Abreu de Oliveira, Pedro Mendes 
de Oliveira Júnior, Lil ian Rosana 
Costa Oliveira e Cezar Augusto Pi-
nheiro de Oliveira alega que é 
credor dos requeridos da importân-
cia de Cr$ 174.761.748,12 repre-
sentada pela inclusa Escritura Pú-
blica de Confissão, Novação e As-
sunção de Divida a vencer em 
12/12/91, considerada vencida an-
tecipadamente por inadimplência 
contratual. Pede a execução. 

Cimmaco e os outros devedores 
ofereceram embargos à execução 
alegando que a escritura Pública 
de Confissão de Divida foi cele-
brada em 18 de março de 1991, 3 
anos após a vigência da Constitui-
ção cujo Art. 192, § 3º disciplina as 
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taxas de juros; (em longo e minu-
cioso estudo as embargantes dis-
correram sobre a vedação legal de 
juros na importância cobrada estão 
englobadas juros normais e mora-
tórios e multa contratual de 10%, 
sendo certo que no total em co-
brança estão embutidos acréscimos 
ilegais decorrentes de juros acima 
de 12% ao ano e capitalização de 
juros (juros de juros); que o Art. 192 
§ 3º da Constituição Federal, do 
Decreto 22.626/33 (Lei da Usura) e 
art. 145 II do Código Civil e da 
Súmula 121 e de inúmeros julga-
dos dos mais importantes tribunais 
do país; que para estas disposições 
legais o Contrato que deu margem 
ao débito é nulo; a doutrina é em 
geral pela aplicação do dispositivo 
constitucional. Juntou documentos. 

Banco do Estado do Pará S/A 
em sua impugnação às fls alega 
preliminarmente “ausência de dis-
tribuição regular do processo e do 
pagamento das taxas judiciárias” 
dado que os embargos à execução 
constituem uma ação nova cogni-
tiva; quanto ao mérito que caberia 
ao devedor desconstituir o título 
exequente ou apresentar relevante 
matéria de direito; que entretanto, 
o embargante limitou-se a discutir: 
a) aplicabil idade no contrato da 
taxa de juros reais de 12% a.a; b) a 
capitalização indevida de juros so-

bre juros; quanto aos juros de 12% 
é inaplicável a norma desde que 
sem a regulamentação, sem a lei 
complementar; que os bancos o-
bedecem a orientação do Banco 
Central e este ao Sistema Finan-
ceiro Nacional; c) capitalização in-
devida de juros que não existiu, eis 
que o demonstrativo da dívida está 
assim distribuído saldo devedor do 
principal, amortização, juros nor-
mais e moratórios e multa contra-
tual, em nenhum momento foi tra-
tado o ressarcimento de juros capi-
talizados. Juntou documentos. 

Falando sobre a impugnação, 
os embargantes afirmam: quanto à 
preliminar argüida os embargos 
são entregues diretamente ao car-
tório sem necessidade de passa-
gem prévia pela Distribuição; que 
os embargos são considerados a-
ção, por via dos quais o executado 
objetiva desconstituir o título exe-
qüendo, mas, também e princi-
palmente, são o meio de defesa 
do devedor, que tem de ser exerci-
do no prazo da lei perante o Juízo 
e pelo expediente em que tramita 
a execução de que se defende um 
e outro definidos a quando do aju-
izamento do procedimento execu-
tivo. Não podem ter "distribuição 
cancelada" pelo simples fato de 
que não estão sujeitos à prévia dis-
tribuição, não podendo aplicar-se-
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lhes o disposto no Art. 257, do 
CPC, desde logo. 

Foi deferida prova pericial, mas 
os embargantes fizeram o depósito 
da importância referente cheque 
sem fundos. O Juiz indeferiu a pro-
va e sentenciou e rejeitou as pre-
liminares por falta de amparo legal 
e no mérito afirma que o Poder 
Judiciário está impedido de orde-
nar a execução imediata de juros 
reais à taxa constituída de 12% 
ano, que cabe, inicialmente, dizer 
sobre a compreensão e abrangên-
cia da Súmula 96 do STF, em vi-
gor, que estabeleceu:  

"As disposições do dec. 
22.626/33 não se aplicam às 
taxa de juros e outros encargos 
cobrados nas operações reali-
zadas por instituições públicas 
ou privadas, que integram o Sis-
tema Financeiro Nacional".  
Se o órgão máximo de nosso 

Poder Judiciário decidiu por esse 
modo a respeito dos juros cobrá-
veis pelas instituições financeiras, 
sua manifestação vige como lei, 
enquanto não modificada, por ser 
esse o entendimento soberano da-
do ao Direito Positivo pátrio. En-
tendendo o STF que, diante do 
disposto no art. 4º, VI e IX, da lei 
4.595/64, que confere competên-
cia ao Conselho Monetário Nacio-
nal para "disciplinar o crédito em 

todas as suas modalidades" e "l imi-
tar, sempre que necessário, as ta-
xas de juros", ficou esse órgão go-
vernamental com a faculdade de 
livremente dispor sobre tais juros e 
encargos, independentemente dos 
preceito do Dec. 22.626/33, que aí 
não tem aplicação, é evidente que 
o Conselho pode fixar taxas máxi-
mas ou, se julgar preferível, esta-
belecer parâmetros para determi-
nar, como o fez, que os juros sejam 
regulados pelo mercado financei-
ro. E finaliza julgando improce-
dentes os embargos. 

Inconformada Cimmaco Ltda e 
outros apelaram repisando seus ar-
gumentos, citando doutrina e por 
sua vez o Banco do Estado do Pa-
rá S/A também repetem seus pon-
tos de vista. 

Preparados vieram ao tribunal. 
Voto 
A Constituição Federal, em seu 

Art. 192 § 3º assim estabelece: 
"Art. 192 - § 3º - As taxas de ju-
ros reais, nelas incluídas comis-
sões e quaisquer remunerações 
direta ou indiretamente referi-
das à concessão de crédito, não 
poderão ser superiores a doze 
por cento ao ano; a cobrança 
acima desse limite será concei-
tuada como crime de usura, pu-
nido em todas as suas modali-
dades, nos termos que a lei de-
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terminar" 
Anteriormente tínhamos tam-

bém na mesma postura o Dec. Nº 
22.626 de 07.04.1933 cujo art. 4º 
veda a capitalização de juros. 

E, para concluir, a Súmula 121 
do Supremo Tribunal Federal que 
estabeleceu: 

"É vedada a capitalização de 
juros, ainda que expressamente 
convencionada." 
Porém foi editada a Súmula 

596 do Supremo Tribunal Federal, 
que reza: 

"As disposições do Dec. 
22.626/33 não se aplicam às 
Taxas de Juros e aos outros en-
cargos cobrados nas operações 
realizadas por instituições pú-
blicas ou privadas que integram 
o Sistema Financeiro Nacional." 
Entretanto, o dispositivo consti-

tucional (art. 192, § 3º) que, se 
efetivamente em vigor, certamente 
traria enormes benefícios à nossa 
economia, teve sua vigência proi-
bida pelas altas esferas do Poder 
Executivo Federal. 

O ex Presidente José Sarney 
aprovou o Parecer Normativo SR 
nº 70 de 06.10.88 da Consultoria 
Geral da República, onde ficou es-
tabelecido o entendimento oficial 
da Administração Pública de que a 
disposição constitucional, l imitado-
ra da taxa de juros cobradas pelas 

instituições financeiras não era au-
to-aplicável. 

A situação tornou-se tão grave 
que Heliete Greco de Pinho e ou-
tros propuseram junto ao Supremo 
Tribunal Federal mandado de in-
junção contra o Poder Legislativo 
alegando que o mesmo se encon-
trava em mora, já que mais de cin-
co anos se passavam da promulga-
ção da Constituição, sem que o 
Congresso Nacional regulamentas-
se o dispositivo constitucional (art. 
192 § 3º), Infelizmente, a nossa 
mais Alta Corte deferiu apenas em 
parte:  

"para que se comunique ao Po-
der Legislativo a mora em que 
se encontra, a fim de que adote 
as providências necessárias para 
suprir a omissão". 
Também li com muita atenção 

trabalho do jurista - Juiz do Tribu-
nal de Alçada do Rio Grande do 
Sul - Sérgio Gischkow Pereira inti-
tulado "Tese sobre a limitação 
constitucional dos Juros reais", de-
fendendo dita tese. Afirma ilustre 
magistrado, que incumbe ao Poder 
Judiciário  

"colocar as coisas no seu devido 
lugar, fazendo vigir o art. 192 § 
3º, "concluindo" pela aplicabi-
l idade imediata da limitação 
constitucional dos juros reais". 
Não posso deixar de declarar-
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me definitivamente simpatizante 
da tese do jurista gaúcho. Mas a-
nos e anos de disciplina , de obe-
diência aos ditames legais, me fi-
zeram acolher, sem tergiversações 
as decisões do Colendo Supremo 
Tribunal Federal. 

Neste sentido, transcreverei de-
cisão  trazida   pela   sentença  da    
estudiosa Dra. Juíza: 

"A regra inscrita no art. 192 § 2º 
da Carta Política - norma consti-
tucional de eficácia l imitada - 
constitui preceito de integração 
que reclama, em caráter neces-
sário, para efeito de sua plena 
incidência, a mediação legisla-
tiva concretizadora do comando 
nela positivado. O Congresso 
Nacional desempenha nesse 
contexto a relevantíssima fun-
ção de sujeito concretizante da 
vontade formalmente procla-
mada no texto da Constituição. 
Sem que ocorra a "interpositivo 
legislatoris", a norma constitu-
cional de eficácia l imitada não 
produzirá em plenitude, as con-
sequências jurídicas que lhe são 
pertinentes. Ausente o ato legis-
lativo reclamado pela Constitui-
ção, torna-se inviável pretender, 
desde logo, a observância do 
limite estabelecido no art. 193 
§ 3º da Carta Federal (Supremo 
Tribunal Federal - Ac. unânime 

da 1ª T. publ. em 03.12.93 RE 
163.069-8-RS- Rel Min. Celso 
de Mello v Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul S.A. - v - Er-
nesto de Barros. 
Apenas para ilustração e encer-

rar a argumentação com referência 
aos juros fixados pelo § 3 do art. 
192 da Constituição Federal de 
1988, acrescente-se que  

"não obstante a conclusão ma-
joritária dos Juízes que partici-
param do Encontro Nacional 
dos Tribunais de Alçada, reuni-
dos em Porto Alegre, em 
19.10.1988, é certo que o en-
tendimento pretoriano prevale-
cente tem como necessária a 
regulamentação do aludido 
dispositivo constitucional, con-
forme voto deste Relator no a-
ludido conclave (v. "Gazeta 
Mercantil" - ed. de 20.10.88) Ju-
iz Antônio de Pádua Ferraz No-
gueira) 
Do nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça citaremos a seguinte Emen-
ta: 

"Embargos à execução - Juros - 
Não tendo sido regulamentado 
o § 3º do Art. 192 da Constitui-
ção Federal deve ser mantida a 
taxa de juros livremente pactu-
ada entre as partes   a   quando   
do   financiamento - Recursos 
improvido - Ac. Unam. nº 
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23.588 publ. D. J. 750 em 
04.01.94 - 3ª Câm. Rel. Des. Jo-
sé Aberto Soares Maia) 
Como vemos, é o princípio da 

não auto aplicabil idade do art. 
192 3º da Constituição Federal. 
Assim, o Poder Judiciário está im-
pedido de ordenar a execução i-
mediata de juros reais à taxa cons-
titucional de 12% ao ano. 

Quanto à capitalização de juros 
nas operações creditícias é admis-
sível excepcionalmente, desde que 
recomendada pela Lei nº 
6.840/80. 

Neste sentido jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça citada 
pelo apelado: 

"Segundo entendimento que 
veio a ser adotado pelo Tribu-
nal, em se tratando de nota de 
Crédito Comercial admissível se 
mostra a capitalização mensal 
de juros, conforme autoriza o 
Dec. Lei nº 413/69, aplicável 
por força da lei nº 6.840/80." 
(Ac. unan. STJ - 4ª T. - publ. 
em 03.05.93 - Resp. 32.718-4-
RS - Min. Sávio Figueiredo) 
Aqui enxertaremos trecho da 

sentença de fls. da ilustrada Juíza 
que tão bem desenvolveu o tema.  

"Já está consolidada a jurispru-
dência do STJ o entendimento 
no sentido da possibil idade, 
tanto nos títulos de crédito in-

dustrial, quanto nos títulos de 
crédito comercial, da incidência 
da contagem de juros sobre ju-
ros, sem contrariar o disposto na 
súmula 121, mas sim harmoni-
ando-se tal interpretação ao tex-
to do enunciado na súmula 
596, ambas do STF" 
Vejamos o que estabeleceu a 

Súmula 596 da Eg. STF: 
"As disposições do Decreto nº 
22.626/33 não se aplicam às 
taxas de juros e aos outros en-
cargos cobrados nas operações 
realizadas por instituições pú-
blicas ou privadas que integram 
o Sistema Financeiro Nacional" 
Atente-se que esta decisão su-

mulada é do nosso órgão máximo 
do Poder Judiciário. E, em outra 
decisão, o Eg. STF analisando o 
art. 4º, VI e IX da Lei 4.595/64 que 
confere competência ao Conselho 
Monetário Nacional para "discipli-
nar o crédito em todas as suas mo-
dalidades" e "l imitar, sempre que 
necessário, as taxas de juros"; ora, 
se o órgão governamental com a 
faculdade de livremente dispor so-
bre tais juros e encargos, indepen-
dentemente dos preceitos do Dec. 
22.626/33, que aí não tem aplica-
ção, é evidente que o Conselho 
pode fixar taxas máximas ou, se 
julgar preferível, estabelecer pa-
râmetros para determinar, como o 
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fez, que os juros sejam regulados 
pelo mercado financeiro. Compre-
ende-se que as taxas de juros po-
dem ter l imite fixo sempre que isto 
seja conveniente ou aconselhável 
para a economia do país. 

Explica muito bem a decisão 
recorrida quando se refere: 

"Ora, ao prescrever o legislador 
que o Conselho Monetário Na-
cional tem competência para 
limitar as taxas de juros sempre 
que necessário, de modo algum 
está dizendo que elas deverão 
ter sempre um limite fixo, mas 
sim que podem tê-lo, toda vez 
que isto seja conveniente ou 
aconselhável para a economia 
do país. Nem vai, aí, qualquer 
discriminação entre as institui-
ções financeiras e as demais 
pessoas, jurídicas ou naturais, 
porque estas não têm a atribui-
ção de captar a poupança pri-
vada, cujos depósitos, aplica-
ções e investimentos, entretan-
to, merecem, igualmente, ser 
regrados pelo órgão do Poder 
Executivo: só podem ser feitos 
nas instituições financeiras auto-
rizadas, que reúnam os requisi-
tos exigidos. É a disciplina do 
mercado financeiro, da maior 
importância para a vida eco-
nômica, regrada em nosso País 
mediante normas cogentes, de 

ordem pública, à semelhança 
das demais nações do mundo 
ocidental. 
Com efeito, em atenção à im-
portância do mercado financei-
ro na orientação da economia, 
tanto na França como na Itália 
e na República Federal Alemã, 
os juros bancários se regulam 
pelos usos, pela taxa habitual, 
ou seja, pelo próprio mercado." 
E a jurisprudência: 
Na cobrança de juros moratórios 
e de Juros compensatórios, não 
ocorre o anatocismo: ".... Os Ju-
ros moratórios decorrem do re-
tardamento no pagamento do 
capital devido e exigível, en-
quanto que os compensatórios, 
com razões econômicas e natu-
reza jurídica própria, têm por fi-
nalidade indenizar materializa-
da privação do uso da proprie-
dade privada. Cumulatividade 
conforme a Súmula 12 - STJ - e 
contagem obediente às Súmu-
las 69 e 70 - STJ, elidindo a 
capitalização - anatocismo". 
Recurso Provido STJ - Ac. unân. 
da 1.a T., publ. em 23.08.93 - 
RESP 34345-1-SP-Rel. Min. 
Milton Pereira - Companhia do 
Metropolitano de São Paulo x 
Nicodemos Rogério de Oliveira 
- Advs. Célio de Barros Gomes e 
Romeu Silva Júnior). 
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Assim a jurisprudência vem con-
solidando o entendimento no sen-
tido da possibil idade da incidência 

da contagem de juros sobre juros. 
É por estas razões que conheço 

do recurso e lhe nego provimento. 
                                        Belém, 05 de fevereiro de 1996 
                    Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Presidente   
               Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora                          
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ACÓRDÃO Nº 28.393 - RECURSO EX-OFFICIO DE HABEAS-
CORPUS DA COMARCA DA CAPITAL  
 
 
Recorrente:      Juizo de Direito da 6ª Vara Penal 
Recorrido:        Jean Audir da Silva 
Relatora:          Desembargadora Rutéa Valente do Couto Fortes 
 
 

Recurso ex-offício atendendo a que o Art. 574, 1, 
do C.P.P. não foi rev ogado pelo Art.129, 1, da C.F., 
posto que não incidem, "in concreto", nenhuma 
das hipóteses, prev istas no Art. 20, parágrafos 10 
e 20, da Lei de Introdução ao Código Civ il que na 
realidade é lei de introdução a todo o direito, con-
forme a boa doutrina; subsiste íntegro o recurso 
"ex officio" em nosso Direito Processual Penal e 
sua falta caracteriza a nulidade prev ista no Art. 
564, item III, letra "n", do aludido estatuto. Recur-
so conhecido, porém improv ido. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores mem-
bros da 2ª Câmara Penal Isolada, 
por maioria de votos, em conhecer 
do recurso, mas negar-lhe provi-
mento mantendo a decisão de 1º 
grau. 

 
Relatório 
O Bel. Ivan Leal impetrou Or-

dem de Habeas Corpus Preventivo 

em favor de Jean Audim da Silva, 
já qualificado nos autos, em razão 
do paciente se achar ameaçado no 
seu direito de ir e vir, por parte da 
autoridade policial    da    Delega-
cia    do Guamá sem que para tan-
to haja justa causa. 

Solicitadas informações, disse a 
autoridade tida como coatora que 
o Paciente está sendo intimado 
para prestar esclarecimentos sobre 
o arrombamento de um estabele-
cimento comercial conforme ocor-
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rência registrada naquela Delega-
cia. 

O MM. Juizo. "a quo" concedeu 
a Ordem, pelos fundamentos que 
fez inserir na sentença de fls. O8, 
mandando expedir o competente 
Salvo Conduto em favor do paci-
ente. 

O Procurador de Justiça opinou 
pelo conhecimento e improvimen-
to do Recurso. 

 
Voto 
Embora haja um entendimento 

jurisprudencial de que os artigos 
que obrigam ao recurso ex-officio,  
entre eles o Art. 574, item 1, do 
C.P.P., estejam revogados pelo 
Art. 129, item I, da Constituição 
Federal de 88, com   o   devido    
respeito      às opiniões contrárias, 
assim não entendo. 

É de se salientar dois fatos: pri-
meiro, que a jurisprudência não 
obriga o julgador. Somente a lei o 
obriga. 

Segundo, esta jurisprudência 
acima mencionada não é domi-
nante. Constitue-se em alguns jul-
gados oriundos do Rio Grande do 
Sul, estado onde surgiu a primeira 
vez, porém  não  adotados  pela 
grande maioria dos estados e dos 
Tribunais brasileiros, constituindo-
se, no todo, em decisões isoladas. 

Com efeito, a Lei de Introdução 

ao Código Civil, que na verdade é 
lei de introdução a todo o direito, 
assim o determina: 

Art. 2º - “Não se destinando a 
vigência temporária, a lei terá 
vigor até que outra a modifique 
ou revogue. 
§ 1º - A lei posterior revoga a 
anterior quando expressamente 
o declare, quando sela com ela 
incompativel, ou quando regule 
inteiramente a matéria de que 
tratava a lei anterior. 
§ 2º - A lei nova que estabeleça 
disposições gerais ou especiais 
a par das já existentes, não re-
voga nem modifica a anterior."  
Com efeito, assim dispõe o Art. 

129, inciso I, da atual Constituição 
Federal: 

Art. 129 - "São funções institu-
cionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a 
ação penal pública, na forma 
da lei." 
Analisando detidamente tal 

disposição, verifica-se então que o 
“parquet” é o "domus liti", na hipó-
tese retro aduzida, e em nada mo-
difica o Art. 574, item 1, do C.P.P., 

que assim se expressa: 
Art. 574 - “Os recursos serão vo-
luntários, excetuando-se os se 
guintes casos, em que deverão 
ser interpostos, de oficio, pelo 
juiz: 
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I - da sentença que conceder 
habeas corpus;  
II- da que absolver desde logo o 
réu com fundamento na exis-
tência de circunstância que ex-
clua o crime ou isente o réu de 
pena, nos termos udo Art.. 411." 
Voltando ao Art. 2º, parágrafos 

1º e 2º, da impropriamente cha-
mada "Lei de Introdução ao Códi-
go Civil”, porque na verdade, como 
bem o diz a doutrina, é a lei de in-
trodução a todo o direito, verifica-
se que o disposto no Art. 129, item 
I, da Constituiçao Federal, em na-
da modificou o       supracitado ar-
tigo. 

Assim vejamos: 
Da hermeneuse do § 1º, Art. 2º, 
da refetida Lei de Introdução, 
ressaltam três hipóteses de re-
vogação da Lei anterior, pela 
nova Lei: 
1ª hipótese - "A lei posterior re-
voga a anterior quando expres-
samente o declare." Entretanto, 
a Constituição - Art. 129, item I, 
assim não o fez, isto é, não 
declarou expressamente 
revogado o Art. 594, do C.P.P. 
2ª hipótese - “A lei posterior re-
voga a anterior quando seja 
com ela incompatível." Ora, o 
Art. 129, item I, da atual Carta 
Magna, declarando que são 
funções institucionais do Minis-

tério Público promover privati-
vamente, a ação penal pública, 
não é incompatível com o dis-
posto no Art. 594, do Estatuto 
Processual Penal, que determi-
na a obrigatoriedade do recurso 
de oficio. Ao contrário, ambas 
as disposiçoes "sub examen", da 
C.F., e do C.P.P., não sendo in-
compatíveis, subsistem. 
3ª hipótese - "A lei posterior re-
voga a anterior quando regule 
inteiramente a matéria de que 
tratava a lei anterior". 
Ocorre que o aludido dispositivo 

da Constituição não regulou a ma-
téria prevista no Art. 594, do C.P.P. 

Quanto a hipótese prevista no § 
2º, do Art. 2º da supracitada Lei de 
Introdução, também não se aplica 
ao dispositivo inquinado, posto 
que "a lei nova", no caso, a Consti-
tuição - Art. 129, I, não estabele-
ceu disposições, nem gerais, nem 
especiais, a par das já existentes 
no Art. 594, do diploma processual 
penal, e assim não o revoga, nem 
o modifica, subsistindo íntegro o 
referido dispositivo e, por tanto, 
subsistindo integro o recurso obri-
gatório "ex-offício". 

É verdade que Julio Fabrini Mi-
rabete, em sua excelente obra 
"Processo penal", Editora Atlas 
S/A, 2ª edição, revista e atualiza-
da, ano de 1993, portanto já em 
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vigor a nova Constituição, na pag. 
588, assim menciona: 

“Diante da Constituição Federal 
de 1988, que estabelece como 
função institucional do Ministé-
rio Público promover privativa-
mente a ação penal pública, já 
se entendeu que os dispositivos 
que obrigam ao recurso ex-
officio foram revogados". 
Todavia, o eminente e insígne 

mestre e processualista penal, as-
sim provando estar atualizado em 
tudo o que ocorre na matéria, ja-
mais, em tempo algum, ensinou, 
ou afirmou, que os dispositivos que 
obrigam ao recurso ex-officio foram 
revogados. 

Pelo contrário, na referida obra, 
a pag. 586, assim pontifica: 

"Mas a esse princípio, da volun-
tariedade do recurso, a lei abre 
exceções, prevendo o denomi-
nado recurso de oficio, (recurso 
obrigatório, recurso necessário). 
Apresenta-se o recurso ex-officio 
como uma providência imposta 
por lei no sentido do reexame 
de sentenças e decisões pelos 
órgãos judiciários superiores, 
quando    versem     determina-
das matérias e segundo a deci-
são adotada”.  
Como se vê, diz respeito ao se-

gundo grau de jurisdição, objeti-
vando a lei que o órgão monocrá-

tico não seja absoluto, sozinho e 
soberano, ao julgar as matérias 
passíveis de recurso ex-officio. 

Tal reexame faz parte da nossa 
sistemática processual, quer cível, 
quer penal, posto que diz respeito 
a teoria geral do processo. 

E assim houve-se bem a lei, 
posto que o ser humano é falível, e 
o juiz, como qualquer ser humano, 
também o é. 

Com efeito, não só o habeas 
corpus é passível de recurso de ofi-
cio. Também o é a decisão de 1º 
grau que absolve sumariamente o 
réu, nos casos em que ocorrer cir-
cunstância que exclua o crime ou 
isente de pena o acusado. 

É o que ocorre, por exemplo, 
em casos de homicídio em que o 
juiz absolve sumariamente o réu, 
acolhendo a excludente da legíti-
ma defesa. Se o juiz errou, se o ju-
iz se equivocou, sem a Superior 
Instância para  corrigí-lo,   através     
recurso ex offício, se outro não 
houve, existiria o grave perigo de 
ficar l ivre um indivíduo perigoso e 
nocivo a sociedade, que poderia 
matar novamente. 

Outrossim, considerar revogado, 
o dito recurso, seria um perigo, 
posto que há outras hipóteses de 
cabimento do mesmo, além dos 
mencionados no Art. 574, item I,  
do C.P.P. 
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Mirabete, em sua excelente o-
bra, retro citada, pag. 587, nos en-
sina que: 

"São também hipóteses de in-
terposição obrigatória de recur-
so as de sentença absolutórias 
referentes aos crimes contra a 
economia popular ou a saúde 
pública bem como os despa-
chos que determinarem o arqui-
vamento dos autos  do inquérito 
policial referentes a esses cri-
mes (Art. 7º da Lei nº 1.521, de 
26/12/51). Incluem-se nessa re-
gra os crimes referentes à incor-
poração imobiliária previstos na 
Lei nº 4.591, de 1964".   
e adiante, prossegue o mestre: 
"Também são hipóteses do ca-
bimento do recurso de ofício o 
indeferimento in l imine da revi-
são pelo relator que dará recur-
so para as Câmaras Reunidas 
ou para o Tribunal (Art. 625, § 
3º do C.P.P) e a decisão que 
conceder a reabili l i tação (Art. 
746 ao C.P.P) Quanto a esta úl-
tima hipótese, não têm razão os 
que o consideram abolido pela 
Lei no 7.210/84, já que ela não 
revogou o Art. 746 do C.P.P., 
apesar de se encontrar ele no 
Livro IV deste estatuto, que trata 
de execução penal, por serem 
compatíveis os dispositivos refe-
rentes à reabilitação: e a Lei de 

Execução Penal".  
Vale acrescentar que muitos 

não consideram o recurso ex-offício 
como recurso. De acordo com a 
Súmula 125, das "Mesas de Pro-
cesso penal", da Faculdade de Di-
reito da U.S.P., o denominado "re-
curso necessário não é recurso, 
mas sim condição de eficácia da 
decisão, que só transita em julga-
do após confirmada em segundo 
grau de jurisdição. 

Outrossim, o habeas corpus, por 
sua natureza jurídica, não é ação. 
Há impropriedade em assim cha-
má-lo, posto que, na verdade, o 
habeas corpus é um remédio cons-
titucional. 

Por derradeiro, vale lembrar 
que os habeas corpus podem vir 
cumulados com o pedido de tran-
camento do inquérito policial e, 
implicitamente da ação penal. 

Deixar a decisão somente ao ju-
ízo monocrático, o que aconteceria 
se fora real a revogação do recurso 
ex offício, poderia haver um grave 
erro, de danosas consequências 
para a aplicação da justiça, em ca-
so de erro ou desídia, do juízo de 
1º grau. 

Vale ainda lembrar, por oportu-
na, e também atual, a l ição minis-
trada por Francisco Campos, em 
sua exposição de motivos, a saber: 

"O recurso "ex-offício" da con-
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cessão de "habeas corpus" na 
primeira instância". 
"O projeto   determina    o   re-
curso ex-officio da sentença pro-
ferida pelos juizes inferiores 
concedendo habeas corpus. 
Não é exato que a constituição 
vigente tenha suprimido, impli-
citamente, essa providência de 
elementar cautela de adminis-
tração da justiça penal. A opi-
nião contrária levaria a admitir 
que tais sentenças são atual-
mente irrecorrigíveis. 
A constituição, em matéria de 
processo de habeas corpus, l imi-
ta-se a dispor que das decisões 
denegatórias desse remedium 
juris, proferidas "em última ou 
única instância” há recurso ordi-
nário para o S.T.F. 
A última instância, a que se re-
fere o dispositivo constitucional, 
é o Tribunal de Apelação, sen-
do evidente que, salvo os casos 
de competência originária des-
te, a decisão denegatória de 
habeas corpus, de que há recur-
so para o S.T.F., pressupõe um 
anterior recurso, do juiz inferior 
para o T. de A. Ora, se admitiu 
recurso para o T. de Apelação, 
da sentença do juiz inferior no 
caso de denegação do habeas 
corpus, não seria compreensível 
que a Constituição, visceral-

mente informada no sentido da 
incontrastável supremacia do in-
teresse social, se propusesse  à   
abolição  do  recurso  
ex-offício, para o mesmo Tribu-
nal de Apelação, da decisão 
concessiva do habeas corpus, 
tambem emanada do juiz infe-
rior, que passaria a ser, em tal 
caso, instância única. É facil-
mente imaginável o descon-
chavo que daí poderia resultar. 
Sabe-se que um dos casos taxa-
tivos da concessão de habeas 
corpus é o de não constituir in-
fração penal o fato que motiva 
o constrangimento a liberdade 
de ir e vir. E não se poderia 
conjurar, na prática, a seguinte 
sItuação aberrante: o juiz inferi-
or, errada ou injustamente, re-
conhece penalmente lícito o fa-
to imputado ao paciente, e, em 
consequência, não somente ser 
este posto em liberdade, como 
também impedido o prossegui-
mento da ação penal, sem o 
pronunciamento da segunda 
instância. 
Não se pode emprestar à Consti-
tuição a intenção de expor a 
semelhante desgarantia o inte-
resse da defesa social. O que 
ela fez foi apenas deixar bem 
claro que das decisões sobre 
habeas corpus, proferidas pelos 
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Tribunais de Apelação, como 
última ou única instância, so-
mente caberá recurso para o 
Supremo Tribunal quando de-
negatórias. No caso de decisão 
denegatória, não se tratando de 
habeas-corpus originário de tri-
bunal de apelação, haverá, ex-
cepcionalmente, três instâncias; 
se a decisão, porém, é conces-
siva da medida, duas apenas, 
segundo a regra geral, serão as 
instâncias." 
(C.P.P. atualizado, edição 34ª, 
ano 1995,  por Juarez de Olivei-
ra, pags. 14 e 15). 
Ora, a atual Constituição, em 

nada modificou esses conceitos. A 
única mudança é que o recurso 
não é mais para o S.T.F., e sim pa-
ra o S.T.J. Na verdade, a atual 
Carta Magna é mais abrangente, 
não falando mais em Tribunais de 
Apelação. Hoje, a Constituição 
menciona Tribunais dos Estados, 
do D.F., dos territórios e Tribunais 
Regionais Federais, do que resulta 
muito maior amplitude. 

É o que se infere da análise a-
tenta do disposto no Art. 105, item 
II, letra "a", da atual Carta Magna, 
a saber: 

"Art. 105 - Compete aoSuperior 
Tribunal de Justiça: 
II- julgar, em recurso ordinário: 
 a) os habeas corpus decididos 

em única ou última instância 
pelos Tribunais Regionais Fede-
rais ou pelos Tribunais dos Es-
tados, do Distrito Federal e Ter-
ritórios, quando a decisão for 
denegatória." 
Como se observa, a l ição do in-

signe  mestre Francisco Campos, 
na "Exposição de Motivos do 
C.P.P.", permanece íntegra, mes-
mo face a atual Constituição, a-
tendendo as disposições expressas 
no Art. 105, item II, letra "a". 

É importante ainda ressaltar 
que a falta do recurso ex officio 
constitue nulidade, nos termos do 
Art. 564, item III, letra "n", do 
C.P.P., in verbis: 

"Art. 564 - A nulidade ocorrerá 
nos seguintes casos: 
I   - .....  
II  - .....   
III - por falta das fórmulas ou 
dos termos seguintes: 
a) .....  
b) ..... 
n) o recurso de ofício, nos casos 
em que a lei o tenha es-
tabelecido.  
Outro fato importante a salien-

tar é que a nossa Federação adota 
o sistema da tri-participação dos 
Poderes conforme a Teoria de 
Montesquieu, segundo a qual os 3 
Poderes, Legislativo, Executivo e 
Judiciário, embora harmônicos en-
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tre si, como três círculos concêntri-
cos, são porém independentes. 

Tal princípio doutrinário foi es-
posado em nossa Constituição, em 
seu Art. 29, a seguir transcrito: 

"Art. 2º - São Poderes da União, 
independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Execu-
tivo e o Judiciário. " 
Do princípio da tri-partição de 

Poderes, do qual resulta a inde-
pendência dos mesmos, decorre 
que um não pode interferir na área 
do outro, e o contrário seria incons-
titucional. 

Destarte, não pode, pois, o ma-
gistrado "legislar", o que é compe-
tência do Legislativo. Cumpre-lhe 
aplicar  as leis. É vigente o Art. 
574, I, do C.P.P., como exaustiva-
mente demonstrado, subsiste ínte-
gro o recurso "ex-offício". 

Por todas estas razões, de fato e 
de direito, não estando revogado o 
recurso ex-officio do habeas cor-
pus, obrigatório que é na forma do 
Art. 574, item 17 do C.P.P., conhe-
ço do recurso e nego-lhe provimen-
to. 

 
                              Belém, 14 de dezembro de 1995. 
 
             Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente 
                 Desa. Rutéa Valente do Couto Fortes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.400 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE 
CASTANHAL 
 
Apelante:       José dos Santos Pereira 
Apelado:        A Justiça Pública 
Relator:         Desembargador Elzaman da Conceição Bitencourt 
 

Apelação Criminal - Condenação embasada na 
confissão extrajudicial - Prov a testemunhal con-
traditória - Ausência do laudo toxicológico - Nuli-
dade da sentença. I - Se a confissão em juízo não 
está em consonância com a prov a testemunhal 
arrolada pela acusação, não tem, por si só, v alia 
probatória, capaz de alicerçar um juízo condena-
tório. II - Por outro lado, é nula a sentença quando 
ausente o laudo toxicológico ou definitiv o, im-
prescindív el para prov a material em crime de en-
torpecente. Absolv ição que se impõe. Decisão 
unânime. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores, com-
ponentes da Segunda Câmara Cri-
minal Isolada, à unanimidade de 
votos em conhecer e prover a 
presente apelação, absolvendo o 
réu José dos Santos Pereira. 

Relatório 
José dos Santos Pereira, quali-

ficado nos autos, foi denunciado 
pelo Ministério Público nas san-
ções punitivas do Art. 12 da Lei nº 
6.368/76, por ter sido preso em 

flagrante delito confeccionando 
102 (cento e dois) cigarros e prepa-
rando 9 (nove) pacotes da erva 
cannabis sativa L., vulgarmente 
conhecida como maconha, perfa-
zendo um total de 500 gramas, 
conforme o laudo positivo de 
constatação. 

Na audiência de instrução e 
julgamento, foram ouvidas as duas 
testemunhas arroladas na denún-
cia, tendo as partes apresentado 
memoriais. O Promotor de Justiça 
entendendo que com a apreensão 
da citada erva e os depoimentos 
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das testemunhas, ficaram provadas 
a autoria e a materialidade das 
testemunhas, ficaram provadas a 
autoria e materialidade do delito, 
requereu a condenação do acusa-
do. O representante da defesa, a-
legando que o flagrante foi forja-
do, requereu a absolvição. 

A sentença “a quo”, constatando 
que, a autoria está perfeitamente 
caracterizada pelos testemunhos 
colhidos nos autos e que a materi-
alidade está comprovada pelo 
laudo de constatação de fls. 14, 
condenou o acusado a 4 (quatro) 
anos de reclusão e multa de Cr$ 
25,00 (vinte e cinco cruzeiros). 

Irresignado o réu apelou, adu-
zindo que as testemunhas não 
prestaram um depoimento convin-
cente, pois titubearam sobre pon-
tos cruciais da narrativa delituosa. 
Além disso, não foi carreado para 
os autos o laudo definitivo, que iria 
comprovar a materialidade do deli-
to. 

O Ministério Público manifes-
tou-se aduzindo que as alegações 
do apelante não merecem acolhi-
da, porque a sentença está fulcra-
da na prova dos autos. A falta de 
laudo definitivo é suprida pelo Art. 
67 do Código de Processo Penal, 
que preceitua o seguinte:  

“Não sendo possível exame de 
corpo de delito, por haverem 

desaparecido os vestígios, a 
prova testemunhal poderá suprir 
a falha”. 
A Procuradoria de Justiça opi-

nou pelo conhecimento e provi-
mento em parte do recurso, haja 
vista que sem o laudo definitivo 
não há comprovação da materiali-
dade do delito, para anular a sen-
tença. 

Voto 
A presente apelação tem tudo 

para prosperar no presente feito. Is-
to porque, a prova produzida na 
instrução criminal é frágil e a sen-
tença peca na fundamentação e 
na aplicação da pena, eis que não 
foi observado o Art. 69 do CP, na 
fixação da pena base. 

A acusação centrou suas razões 
na confissão extrajudicial do acu-
sado e nos testemunhos dos polici-
ais que efetuaram a prisão e tes-
temunharam o flagrante. 

A confissão do acusado na esfe-
ra do procedimento policial, tem 
que ser examinada com certo cui-
dado pelo julgador. A doutrina e 
jurisprudência tem orientado que a 
confissão no flagrante policial não 
repetida em juízo não faz prova. É 
certo que a confissão é reconheci-
da como meio de prova. Isto é, a 
confissão judicial, porém, para ter 
essa valor probante, é necessário 
que esteja acompanhada de outros 
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elementos de prova. Se essa não 
está em consonância com as pro-
vas material e testemunhal, não 
tem, por si só, valia probatória, ca-
paz de alicerçar um juízo condena-
tório. 

Segundo consta do flagrante, o 
acusado confessou a autoria do de-
lito, confissão, aliás, contestada 
pelo apelante, sob a alegação que 
não a fez, ficando tal confissão por 
conta da autoridade policial que 
lavrou o flagrante, cuja peça lhe 
foi entregue para assinar depois de 
elaborada, sem a presença de du-
as testemunhas extra-flagrante, 
condição "si ne qua non" para sua 
validade. 

Razão assiste à defesa nesse 
particular, eis que nenhum valor 
probante tem a cofissão extrajudi-
cial não assistida de duas testemu-
nhas. É entendimento jurispruden-
cial que  

"se o réu, sem a presença de 
testemunhas confessou extraju-
dicialmente a sua condição de 
traficante, condição essa por ele 
negada em seu interrogatório, 
inexiste prova de tráfico" 
(TJMG-AC 21.130 - Rel. Edel-
berto Santiago-JM. 102-
103/343). 
Assim, no caso sub judice a con-

fissão do acusado no flagrante po-
licial não foi repetida em juízo. Se 

a confissão fosse ratificada no in-
terrogatório, para ter valia probató-
ria, teria de estar acompanhada de 
outros elementos de provas que 
corroborassem esse depoimento. 

Por outro lado, as testemunhas 
ouvidas na instrução são os polici-
ais que efetuaram a prisão do au-
tuado e serviram de testemunhas 
no auto de flagrante. 

Suas declarações, tanto no pro-
cedimento policial como no judi-
cial são claudicante e contraditó-
rias, embora se esforcem em dar 
um testemunho consonante, essa 
consonância não se faz presente 
em suas declarações, principal-
mente no que respeita o momento, 
dia, hora da prisão e na apreensão 
do objeto do crime, na sua quanti-
dade e forma de apresentação. 

A jurisprudência, a seguir trans-
crita, reforça esse entendimento. 

"A prova do inquérito policial se 
destina, na sistemática proces-
sual vigente, a informar a de-
núncia. Assim, a confissão extra-
judicial, por si só, desacompa-
nhada de prova segura produzi-
da no contraditório, não justifica 
e nem legitima a prolação de 
decreto condenatório" 
(TACRIM-SP - Rev. - Rel. Weiss 
de Andrade - JUTACRIM 
52/412).  
Outra falha do processo é a au-
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sência do exame toxicológico. 
Nos autos não consta o laudo 

de exame definitivo, peça impres-
cindível para reforçar um juízo 
condenatório. 

A jurisprudência, mais uma vez, 
é incisiva nesse sentido. Se não 
vejamos. 

"Nos crime de tóxicos, os laudos 
de constatação, a que alude o § 
1º do Art. 22 da Lei 6.368, não 
possui eficácia para a prova da 
materialidade objetiva do deli-
to, cingindo-se sua função, nos 
expressos termos do dispositivo 
em questão, a dar lastro materi-
al à lavratura do auto de prisão 
em flagrante ou ao favoreci-
mento da denúncia. Em tais de-
litos, tal prova tem por suporte o 
auto de exame toxicológico. "o 
laudo definitivo" - como é quali-
ficado no § 2º daquele artigo - 
que deve ser trazido ao proces-
so "até a audiência de instrução 
e julgamento" (Art. 25), e sem o 
qual não se poderá ter como e-
videnciada a infração em sua 
substancialidade, sendo, portan-
to, nula a sentença condenató-
ria proferida sem a presença de 
tal peça processual nos autos." 
(TJRS - AC 686006990 - Rel. 
Jorge Alberto de Moraes Lacer-
da - RJTJRS - 120/127). 
"Não é suficiente, como prova 

da materialidade da infração, o 
simples laudo de constatação a 
que faz referência o § 1º do art. 
22 da Lei 6.368/76 e que é bas-
tante para a lavratura do auto 
de prisão em flagrante, e para o 
oferecimento da denúncia, a-
carretando a ausência do laudo 
definitivo de exame toxicológi-
co, o qual há de ser obrigatori-
amente juntado ao processo até 
a audiência de instrução e jul-
gamento. Nulidade de senten-
ça" (TJMG - AC -19.576 - Rel. 
José de Barros - JM 07/100-
342). 
Como se vê, esses senões são 

suficientes para absolver o acusa-
do. No entanto a MM. Juíza, houve 
por bem condená-lo não obstante 
a precariedade das provas constan-
tes nos autos. 

A decisão atacada, como ficou 
acima demonstrado, é nula de 
pleno direito, ainda porque não foi 
observado os requisitos do art. 69 
do CP, para a fixação da pena ba-
se. A MM. Juíza desprezou os ele-
mentos necessários para a dosa-
gem da pena, no que pecou, em 
total prejuízo ao acusado. 

Assim sendo, considerando a 
ausência do laudo toxicológico ou 
definitivo, prova imprescindível da 
materialidade do crime, e pela 
fragil idade da prova testemunhal, 
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e ainda por que inválida é a sen-
tença condenatória, voto pela ab-
solvição do réu, mandando que se 

expeça o alvará de soltura se por 
"al" não estiver preso. 

     
                                    Belém, 08 de fevereiro de 1996. 
                          Des. Werther Benedito Coelho - Presidente   
                    Des. Elzaman da Conceição Bitencourt - Relator 
 



166   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

ACÓRDÃO Nº 28.405 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:         Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN 
Apelado:          José Ferreira das Neves 
Relator:           Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 
 

I. Ação Ordinária de Indenização por Perdas e Da-
nos - Sentença "a quo" procedente - Apelação - 
Preliminar de nulidade da sentença e no mérito, 
inexistência de responsabilidade do réu em inde-
nizar - Contra-razões - Ministério Público instando 
em preliminar, pela sua impropriedade, e, no méri-
to, se fav oráv el às razões recursais. II. Preliminar 
de nulidade da R. sentença pela não interv enção 
na lide da Secretaria de Segurança (SEGUP) em 
razão da ausência de informação pela POLINTER 
ao DETRAN em tempo hábil, sobre a procedência 
ilegal do v eículo - Rejeitada, porque absolutamen-
te despicienda a atuação da SEGUP em instância 
recursal, quando neste sentido não diligenciada e 
acionada pelo apelante ainda em contestação. 
Ademais, segundo consta, inexiste a ocorrência 
de furto.Mérito - Constatada a aparente legalidade 
do documento de propriedade do v eículo, aferido 
pelo DETRAN, presume-se também a responsabi-
lidade do referido órgão de indenizar o dano sofri-
do,  porque não esclareceu a procedência anterior 
do v eículo. Inteligência do art 1518 do CCB. III. 
Recurso conhecido, porém rejeitado, à unanimi-
dade. 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores mem-
bros da Egrégia 1ª Câmara Civel 
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Isolada, em rejeitar a preliminar de 
nulidade da R. sentença atacada e 
no mérito, também à unanimidade 
de votos, conhecer do recurso, po-
rém denegá-lo, mantendo-se, em 
conseqüência a R. sentença ape-
lada em seu inteiro teor. 

Relatório 
Adoto e ratifico o relatório da r. 

sentença da MMª dra. Juíza da 15ª 
Vara Cível da capital, de fls.128 a 
133, ao qual acrescento o seguin-
te: 

I - A MMª Dra. Juíza "a quo" 
,julgou procedente a Ação Ordiná-
ria de Indenização por Perdas e 
Danos movida pelo autor, ora ape-
lado, contra o réu Raimundo Naza-
reno dos Santos, estendendo tam-
bém a responsabilidade ao Depar-
tamento de Trânsito do Pará-
Detran, que foi denunciado à lide, 
condenando os mesmos ao paga-
mento da indenização correspon-
dente à quantia de Cr$ 50.000,00 
(cinquenta mil cruzeiros) - valor do 
veículo adquirido à época, devi-
damente corrigido, mais custas 
processuais e honorários de advo-
gado na base de 20% sobre o valor 
da condenação, tudo na proporção 
de metade para cada suplicado; 

II - Após a sentença ter transita-
do em julgado, o juízo "a quo" re-
abriu o prazo recursal a pedido do 
Detran, por constatar erro na publi-

cação da sentença, tendo então 
somente aquele órgão estatal a-
presentado o apelo com as Razões 
respectivas (fls.150/152), aonde a-
lega, preliminarmente, a nulidade 
da sentença por falta de interven-
ção da Secretaria de Segurança-
Segup, na lide, pois, a Polícia In-
terestadual-Polinter, não informou 
ao Detran, em tempo hábil, a pro-
cedência i legal do veículo objeto 
da demanda, e, quanto ao mérito, 
improcede a r. sentença por não 
ter o Detran qualquer participação 
que enseje a responsabilidade de 
indenizar. 

III - Em contra-razões, sustenta o 
ora apelado, o acerto da decisão    
"a quo", afirmando que quer o ora 
apelante inovar ao apresentar no-
vo culpado, no caso a Polinter, e 
no mérito, ficou provada a culpa 
do Detran por sua própria defesa. 

IV - Manifestou-se o Ministério 
Público nesta Instância Superior 
através de seu Procurador de Justi-
ça, Dr. Antonio Cezar Borges que, 
em judicioso parecer, considera 
impertinente a preliminar de nuli-
dade do processo argüida pelo ora 
apelante, porém, no mérito, este 
tem razão, eis porque havendo ou-
tras pessoas pelo qual o veículo te-
ve como proprietários, nada mais 
correto que fosse chamado como 
litisconsorte passivo os primeiros 
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proprietários, regressivamente; 
sendo assim pelo provimento do 
recurso. 

 
Voto 
Preliminar de nulidade da r. 

sentença pela não intervenção na 
lide da Secretaria de Segurança 
(SEGUP), pois a Polícia Interesta-
dual (POLINTER) não informou ao 
DETRAN, em tempo hábil, a pro-
cedência ilegal do veículo objeto 
da demanda, suscitada pelo ora 
apelante. 

Data máxima vênia a rejeito, 
pelos seguintes fundamentos. Co-
mo bem salientou o dil igente Pro-
curador de Justiça, a atuação da 
Segup nos autos, embora desne-
cessária, já que não houve furto do 
veículo nesta capital, deveria ser 
acionada pelo Detran, quando de 
sua contestação, e não agora nesta 
fase recursal. Rejeito, pois, esta 
preliminar. 

 
Mérito 
Verifica-se que o Departamento 

de Trânsito do Estado do Pará, in-
conformou-se com a decisão que 
lhe alcançou na condenação de 
indenizar ao autor, ora apelado, a 
metade do que foi apurado por 
cálculo do contador, atualizado 
monetariamente. 

Alega para tal, que "embora te-

nha havido conluio para o registro 
do veículo objeto da ação naquele 
Departamento, até com uso de do-
cumento falso ", não lhe cabe cul-
pa, pois é um Órgão sério, mas sim 
ao réu Raimundo Nazareno dos 
Santos, que "esquentou o veículo, 
inclusive sendo constatado posteri-
ormente que o comprovante de re-
sidência que é exigido quando do 
licenciamento do veículo, é o da 
residência do réu Raimundo Naza-
reno dos Santos". Sustenta ainda 
que se a Polinter tivesse repassado 
a informação no tempo hábil a e-
le, Detran, de que o veículo era 
produto de furto, o autor , ora ape-
lado, não teria prejuízos, pois o 
Registro seria bloqueado. Finaliza 
atribuindo ao réu já mencionado a 
culpa total pelos prejuízo sofrido 
pelo autor, ora apelado. 

Em certo trecho da r. sentença 
ora "sub judice", no tocante à res-
ponsabilidade do Detran, assim se 
manifesta a digna magistrada "a 
quo":  

"...alegou o Detran que efetuou 
a três legalizações no tocante 
ao plaqueamento do veículo do 
autor, ora apelado, em vista da 
documentação apresentada, ou 
seja, o Documento Único de 
Trânsito (DUT) , onde constava 
no campo relativo à transferên-
cia (autorização), as assinaturas 
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do vendedor, o réu Raimundo 
Nazareno dos Santos e do com-
prador, autor, ora apelado, de-
vidamente reconhecidas nos 
Cartórios competentes, e que 
somente no último licenciamen-
to (29-08-91) foi que a Polin-
ter,...solicitou o cancelamento 
do registro, sob a alegação de 
que o veículo era produto de 
furto..." . E prossegue a magis-
trada : "... como um veículo de 
chapa VJ-9190 SP recebeu a 
chapa em Belém BU-7648 ?..." 
Por outro lado, compulsando-se 

os autos, verifica-se que apesar de 
reiterados pedidos do autor, ora 
apelado, e deferidos pela Drª Juíza 
"a quo", o Detran informou que 
não foi localizado naquele Órgão, 
o processo do primeiro emplaca-
mento do veículo BU-7648/PA. 

Constata-se pois, que se o réu 
Raimundo Nazareno conseguiu a 

documentação para aparentar le-
galidade da propriedade do veícu-
lo, deve ter recebido a colabora-
ção de alguém do Detran, órgão 
responsável de emitir tal documen-
to, e assim também lhe cabe a 
responsabilidade de indenizar o 
dano sofrido pelo autor, pois não 
esclareceu de quem o primeiro 
comprador adquiriu o veículo. 

Diz o Artigo 1.518 do Código 
Civil: 

" Os bens do responsável pela 
ofensa ou violação do direito de 
outrem ficam sujeitos à repara-
ção do dano causado, e, se tiver 
mais de um autor a ofensa, to-
dos responderão solidariamente 
pela reparação." 
Ante o exposto, conheço da 

Apelação, porém lhe nego provi-
mento, mantendo-se assim a r. sen-
tença apelada, em todos os seus 
termos. 

 
                                Belém, 26 de fevereiro de 1996. 
 
               Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 
                    Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator   
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ACÓRDÃO Nº 28.424 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:      Silvia Couto Cabral Soares 
Impetrado:     Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração do Estado       

do Pará 
Litisconsorte passivo necessário: Estado do Pará 
Relator:            Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

As preliminares argüidas pela autoridade impe-
trada foram rejeitadas. Quanto importa ao mérito a 
matéria esta pacificada, consoante inúmeros jul-
gados que tem proclamado ser direito líquido e 
certo dos serv idores públicos estaduais a incor-
poração do adicional prev isto na Lei do Regime 
Jurídico Único - RJU. Concorrentes as circustân-
cias aptas a ensejar a possibilidade da percep-
ção da v antagem (Art. 130 e parágrafos da Lei nº 
5.810/94, defere-se o benefício. Segurança con-
cedida. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores De-

sembargadores componentes das 
Câmaras Cíveis Reunidas, à una-
nimidade de votos, conceder a 
segurança irnpetrada. 

 
Relatório 
Trata-se de Mandado de Segu-

rança impetrado contra ato do Ex-

mo. Sr. Secretário de Estado de 
Administração. A impetrante pre-
tende pela via judicial o 
restabelecimento do adicional 
devido pelo exercício de cargo em 
comissão, nos termos do Art. 130 e 
seus parágrafos da Lei 5.810/94, e 
na proporção de 90% (noventa por 
cento) , cujo pagamento foi 
suspenso a partir do mês de junho 
de 1994. Referindo ao fato de que a Jus-
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tiça do Trabalho, em casos seme-
lhantes, tem decidido pela proce-
dência do benefício instituido em 
lei, con-   soante decisões que 
menciona na inicial, além de assi-
nalar que a supressão do paga-
mento do adicional, no seu caso, 
deva-se a súmula administrativa 
que distorceu o princípio da irre-
troatividade das leis, ao dispor que 
o benefício só pode ser pago aos 
servidores que exerceram cargo de 
confiança a partir de 24 de janeiro 
de 94, a impetrante procura de-
monstrar que essa interpretação 
não se coaduna com a lei, com a 
doutrina e com a jurisprudência, 
que tratam do tema, citando em 
apoio da sua pretensão opiniões 
de festejados autores e a Resolu-
ção nº 13.104 do E. Tribunal de 
Contas do Estado, além de acór-
dãos destas E. Câmaras Reunidas. 
Requereu a concessão do manda-
mus, visando o restabelecimento 
do pagamento do adicional recla-
mado, a partir de junho do ano em 
curso, quando cessou por força do 
ato impugnado o pagamento da 
vantagem. 

Juntou os documentos de fls.12 
e seguintes, à comprovação do a-
legado. 

Processado o pedido, sem limi-
nar, e prestadas as informações pe-
la autoridade apontada como coa-

tora (fls. 38/56), habilitou-se nos 
autos como litisconsorte passivo, e 
como tal foi admitido, o Estado do 
Pará, por intermédio de um de 
seus procu radores. 

Oficiou nos autos a douta Pro-
curadoria Geral de Justiça, em pa-
recer do ilustrado Procurador de 
Justiça, Dr. Carlos Ailson Peixoto, 
recomendando a concessao do 
“writ”. 

 
Voto 
Rejeitam-se as preliminares sus-

citadas pela autoridade impetrada. 
A primeira de ilegitimidade 

passiva “ad causam”, porque a Se-
cretaria de Estado de Administra-
ção é em realidade o órgão com-
petente, gerenciador da máquina 
administrativa do estado e respon-
sável pelo cadastro dos servidores 
públicos, cujo controle lhe perten-
ce; ressaltando dos autos que, em-
bora a requerente esteja lotada na 
Fundação do Bem Estar Social do 
Pará, entidade de direito público, 
percebe os seus vencimentos atra-
vés da Secretaria de Estado de 
Administração, Sistema de Recur-
sos Humanos, Diretoria de Assis-
tência Social, como se deflui da 
prova documental de fls. 14 e ss. 

A segunda, porque o “writ” não 
está sendo util izado para cobrar, 
diretamente, uma certa importân-
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cia ao erário público; a pretensão 
deduzida na inicial indica que o 
seu objeto é o de obter o “manda-
mus” para proteger direito líquido e 
certo, violado por ato da autorida-
de impetrada, podendo a senten-
ça, se for favorável, sanar lesões de 
natureza pecuniária, l igadas ao 
não pagamento do benefício re-
querido. Deste modo não há inci-
dência da Súmula 269, do STF -  

O mandado de segurança não é 
substitutivo de ação de cobran-
ça - como alegado pela argüin-
te. 
Quanto ao mérito: a interpreta-

ção conjugada dos dispositivos 
contidos nos Artigos 128, II e 130 e 
seus parágrafos, da Lei nº 
5.810/94, implica em considerar 
que não existe qualquer restrição 
imposta a que o servidor público, 
destinatário dessas normas, conte o 
seu tempo de serviço anterior à vi-
gência da lei aos efeitos declina-
dos pelo legislador. Pelo contrário 
a lei em aludiência, de efeito ge-
ral e imediato, ao estabelecer que 
o tempo de serviço apto a assegu-
rar o adicional pelo exercício do 
cargo em comissão ou de função 
gratificada, torna insustentável a 
alegada prescrição do fluido de di-
reito, sem ato indeferitório concre-
to da Administração, quanto ao ob-
jeto da pretensão deduzida judici-

almente. E na espécie em tela, a 
repercussâo prescricional l imita-se 
às prestações periódicas e sucessi-
vas anteriores à data da citação 
(Art 3º, Dec. nº 20.910/32) 

No RE 99.127, o e. Ministro Ra-
fael Mayer, do c. STF, assim se 
manifestou a respeito do tema: 

A prescrição do Art 1º do Dec. 
20.910/32, se refere ao próprio 
direito fundamental reclamado 
e atinge todos os direitos pesso-
ais contra a União, Estados e 
Municípios. Não se confunde 
com a prescrição relativa às 
prestações de trato sucessivo, o-
riginadas de um direito reco-
nhecido, ou de uma situação 
permanente, previstas no Art 30 
do mesmo Decreto (DJU, 
15.483). 
Com efeito, os autos noticiam 

que a autora foi exonerada do ul-
timo cargo de confiança que exer-
ceu, em 16.12.90, e requereu ad-
ministrativamente, com o advento 
da Lei 5.810/94, o adicional devi-
do, na proporção de 90% (noventa 
por cento), e corresponde a 09 (no-
ve) anos de exercício, como testifi-
cam os respectivos contra-cheques 
de pagamento de salários de fis. e 
sendo surpreendida com a abrupta 
redução de seus vencimentos, con-
substanciada na supressão do pa-
gamento do adicional, em afronta 
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ao seu direito adquirido, propôs es-
ta ação mandamental para que 
fosse restabelecida a vantagem. 

De conseguinte, tal situação ju-
rídica definitiva, relação jurídica 
entre o servidor e o Estado, cuja 
validade e eficácia cumpriram-se 
sob a incidência da lei no tempo, 
já implementados os requisitos le-
gais exigidos, inclusive, convém 
assinalar, em relação ao tempo de 
serviço por ela desempenhado no 
período anterior à vigência do 
RJU, não poderia ser-lhe recusado. 
Isso porque, na espécie, embora 
tal situação jurídica esteja resguar-
dada contra a retroatividade das 
leis novas, é ressalvada expressa-
mente, no que decorre de sua na-
tureza estatutária, a permitir alte-
rações que não atinjam a própria 
constituição da relação jurídica ou 
o fundo do direito, consoante, ali-
ás, orientação do Pretório Excelso 
(RE 108.410-3-RS 1ª Turma/STF-
DJ 16.05.86); pois, como já assina-
lara o saudoso mestre Themísto-
cles Brandão Cavalcanti, com a 
sua inconfundível autoridade:  

Deve-se distinguir a teoria do 
estatuto das demais teorias por-
que estas últimas pressupõem 
uma relação jurídica de pessoa 
a pessoa, e não relações decor-
rentes de uma manifestação u-
nilateral do Estado. O estatuto 

de funcionário cria também 
uma situação permanente que 
subsiste enquanto o funcionário 
fica em serviço e enquanto em 
vigor a lei que o criou. Mas so-
fre todas as transformações so-
fridas por esta lei. Se as normas 
do estatuto são modificadas ou 
suprimidas por uma lei nova, es-
ta se aplica a todos os funcioná-
rios que integram o serviço não 
somente em relação àqueles 
nomeados anteriormente e que 
estiveram em serviço ao ser 
promulgada a lei nova (in Tra-
tado de Direito Administrativo, 
v. IV, pags. 36/37). 
Aliás, o V. Acórdão nº 28.218, 

dessas e. Câmaras Cíveis Reuni-
das, de que foi relator o erninente 
Des. Nelson Rodrigues Amorim, 
S.Exa., em seu voto-condutor, su-
fragando o entendimento e. admi-
nistrativista citado, sublinhou o se-
guinte: 

Com todo o respeito que mere-
ce o entendimento da autorida-
de impetrada, a postulante tem 
direito ao que pleiteia, não 
porque a Lei 5.810/94 possa re-
troagir, ou porque tenha o efei-
to repristinatório. Mas porque a 
referida lei não é uma simples 
lei ordinária extravagante, mas 
sim, porque sendo esta lei o Es-
tatuto dos Funcionários Públicos 
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do Estado do Pará, tendo inclu-
sive revogado o estatuto antigo, 
materializado na Lei 749, de 
24.12.53, criou o "status" de to-
dos os funcioná-   rios e não a-
penas o de alguns. É ela a 
Constituição dos servidores pú-
blicos. 
Através dela, o Governo, unila-
teralmente, criou deveres, im-
pôs normas as mais diversas, 
que se impõe à obediência de 
todos, mas também criou direi-
tos para todos em igualdade de 
condições, inclusive para os que 
entraram no serviço público an-
tes e depois dela 
Por isso que, o l iame que regu-
la as relações entre o Poder 
Público e os funcionário não é 
de âmbito contratual, mas esta-
tutário. Não é possível pois que 
alguns servidores tenham de-
terminados direitos e outros 
não, em condições iguais, só 
porque ingressaram no serviço 
público antes ou após a vigên-
cia da nova lei. 
Mas ao revés, qualquer funcio-
nário público, seja de que cate-
goria for, que satisfizer os requi-

sitos previstos naquele estatuto, 
direito a perceber as vantagens 
ali previstas, independentemen-
te de os ter adquirido antes ou 
depois de sua vigência. 
Para exemplificar, seria um con-
tra-senso que a Consfituição vi-
gente, só tivesse contemplado 
as empregadas domésticas com 
direito a salário mínimo, a férias 
e 13º salário, as que se empre-
gassem após a sua vigência. 
Aplicando-se a lição ao caso 

vertente, pois, muito embora a im-
petrante tenha exercido os cargos 
de confiança em períodos sucessi-
vos anteriores ao RJU (Lei no 
5.810, de 24.01.1994), conforme 
testificado pela documentação que 
instrui a exordial, não resta dúvida 
que foi alcançada pelo novo regi-
me jurídico, fazendo, em conse-
quência, jus a incorporação aos 
seus vencimentos do adicional cor-
respectivo na forma prescrita na lei 
em menção e a partir de sua vi-
gência. 

Atento a tais imperativos, co-
nheço do “mandamus” e concedo a 
ordem impetrada. 

 
                                 Belém, 2 de fevereiro de 1996. 
 
                        Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
            Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.425 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrantes:     Eduardo Marques e Silva, Archimino Cardoso 
                        de Athaíde Neto e José Haroldo Ruffeil Farias 
Impetrada:      A Exma. Doutora Pretora da 1ª Pretoria Criminal da Comar-

ca da Capital 
Relator:            Desembargador Ary da Motta Silveira 
 
 

Mandado de segurança em matéria criminal. O-
missão de perícia em desabamento de prédio. 
Faz-se necessária a mesma, resolv ido o proble-
ma das custas ao final. Concedida a ordem por 
maioria de v otos. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos o 

presente Mandado de Segurança 
da Comarca da Capital, em que 
são impetrantes Eduardo Marques 
e Silva, Archimino Cardoso de A-
thaíde Neto e José Haroldo Ruffeil 
Farias. 

 
Relatório 
Os impetrantes são réus na A-

ção Penal de Desabamento, na 
modalidade culposa e pela forma 
qualificada de crime de perigo 
comum (Art. 256 e seu parágrafo, 
combinado com o Art. 258, segun-
da parte do Código Penal Brasilei-

ro), promovida pela Justiça Públi-
ca. 

Dizem os impetrantes que o 
presente Mandado de Segurança 
tem por objetivo resguardar os inte-
resses dos mesmos, levando em 
consideração os atos ilegais prati-
cados pela doutora Pretora, com 
abuso de poder.Os atos impugna-
dos se constituem em decisões in-
terlocutórias que dizem respeito à 
realização de perícia técnica por 
peritos não oficiais, impondo a 
dois (02) dos três réus na ação pe-
nal referida, o ônus de custeá-la e 
a pagar os honorários dos peritos 
nomeados. 
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Dizem ainda os impetrantes, 
que com a presente impetração, e 
o terceiro Mandado de Segurança 
em busca da realização de uma 
perícia, essencial e imprescindível 
para determinar com seriedade e 
precisão, a causa ou causas, do 
desabamento do Edifício "Rai-
mundo Farias".  

O primeiro Mandado de Segu-
rança foi deferido por maioria, cujo 
Acórdão nº 16.210, de 29 de maio 
de 1989, que está assim ementa-
do:  

"Nos crimes de desabamento de 
prédio, a perícia técnica proce-
dida sob a direção do juiz ou 
pretor criminal, assistida pelas 
partes, é salutar, embora já exis-
tam nos autos outros laudos fei-
tos por  ocasíão do desabamen-
to: o indeferimento da perícia 
importa em cerceamento de de-
fesa. Mandado de segurança 
concedido por maioria." 
Transitado em julgado, nenhu-

ma providência foi adotada pela 
doutora Pretora. 

O doutor Pretor Geraldo Cunha 
da Luz, a época, no exercício da 
1ª Pretoria Criminal, encerrou a 
instrução criminal, sem nenhuma 
providência, no que concerne a 
realização da perícia , ordenando 
as partes, para que as mesmas a-
presentassem as razões finais. Di-

ante desse despacho, os impetran-
tes pediram a reconsideração  do 
mesmo, o que foi indeferido pelo 
magistrado. 

Novo Mandado de Segurança 
foi impetrado, tendo o desembar-
gador relator, Desembargador Pe-
dro Paulo Martins, l iminarmente 
mandado sus- pender o despacho 
impugnado. Posteriormente, a u-
nanimidade de votos, as Câmaras 
Criminais Reunidas defiriram a se-
gurança. 

Agora mais uma vez, dizem os 
impetrante, voltam a bater a porta 
do Judiciário e pelo mesmo moti-
vo, a da não realização da perícia, 
requerendo a nulidade dos despa-
chos dos atos ilegais. 

Os autos inicialmente foram dis-
tribuídos ao Exmo. Des. Pedro 
Paulo Martins, e por não mais per-
tencer as Câmaras Criminais Reu-
nidas, os mesmos foram redistribu-
idos a este Relator. 

A douta Procuradoria de Justi-
ça, nesta instância superior, opinou 
pela concessão do "mandamus". 

 
Voto 
Conforme no bojo dos presentes 

autos, várias providências foram 
tomadas pela magistrada impetra-
da, no sentido de que se fizesse a 
perícia e tais tentativas foram ma-
logradas, acima de tudo, pelo cus-
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to dos honorários do perito, que, 
inicialmente arbitrado em cinco sa-
lários mínimos, foi depois aumen-
tado para vinte e cinqüenta, res-
pectivamente. Além disso, diante 
do alto custo da perícia, a doutora 
Pretora dirigiu-se a vários Órgãos 
Públicos, como Prefeitura Munici-
pal de Belém, Governo do Estado 
e a este próprio Tribunal, através 
de seu setor de engenharia, sem 
nada conseguir. Assim, o caso se 
apresenta, de um lado os impe-
trantes querendo a realização da 
perícia, e de outro as dificuldades 
encontradas pela magistrada. 

Esclareça-se que foram realiza-
das duas perícias por técnicos de 
São Paulo e do Rio de Janeiro, 
mas, no entender dos impetrantes 
falta-lhes valor probante, inclusive, 
porque são conflitantes, tendo, to-
davia, servido de base à denúncia. 

Dizem os impetrantes na defesa 
prévia de fls. 113 a 124, que o 
doutor Luiz Eloy Vaz, pessoa alta-
mente capacitada e chamada para 
opinar nos trabalhos periciais, de-
clarou contrariamente ao laudo da 
perícia técnica de São Paulo, ha-
vendo conflitos entre técnicos de 
alto gabarito. 

Dizem mais os impetrantes, que 
o técnico de São Paulo, em sua 
opinião, tornou certo o erro em 
que incidiram todos os técnicos 

convocados pela Construtora, no 
que diz respeito a identificação 
das causas das trincas que prece-
deram o desabamento, evidenci-
ando que eles a encontraram nas 
fundações, quando o problema ti-
nha origem no pilar p12. 

Cuidou-se, dizem os impetran-
tes, do reforço das fundações, 
quando era esse pilar que recla-
mava socorro.E ainda dizem, que 
não fora esse erro na identifitação 
na causa dás fissuras o Edifício Ra-
imundo Farias teria sido salvo, vis-
to ter havido tempo suficiente para 
a realização dos serviços que o a-
ludido pilar necessitava. 

Em cima das divergências des-
ses peritos e que os impetrantes 
construiram a sua defesa prévia, 
dizendo até não aceitarem a de-
núncia nos termos em que está 
formulada, eis que, escudada num 
inquérito policial despido de serie-
dade. 

Os impetrantes acusam de ile-
gais os despachos da magistrada, 
pelo fato de que lhes impõe o ô-
nus de depositar o custo orçado da 
perícia pelo seu valor total, o que 
inclui o pagamento do trabalho da 
perícia ou seja R$ 841.496,40 (Oi-
tocentos e Quarenta e Hum Mil, 
Quatrocentos e Noventa e Seis 
Reais e Quarenta Centavos) e mais 
quarenta salários mínimos e que se 
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o depósito não fosse feito não seria 
realizada a perícia. 

Concluíram os impetrantes, pe-
dindo a suspensão liminar dos 
despachos que pretenderam ver a-
tingidos pela nulidade de a ser de-
cretado por via deste Mandado de 
Segurança. 

É a terceira vez que os impe-
trantes batem a porta da Justiça 
por Mandado de Segurança com 
tal finalidade. Nestes autos, encon-
tra-se interessante manifestação da 
doutora 1ª Pretora Criminal, Maria 
Estella Castro Peixoto, prestando 
informações ao Exmo. Des. Pedro 
Paulo Martins, da qual destacamos 
o seguinte:  

"Para resguardar a responsabili-
dade deste Juízo sobre a quem 
compete o ônus desta prova, 
de- terminei que fosse oficiado 
ao presidente do T.J.E. inda-
gando da possibil idade da perí-
cia ser feita pela equipe técnica 
do setor de engenharia, tendo o 
T.J.E. respondido da impossibi-
l idade de atender o meu pedi-
do.Também determinei que 
fosse oficiado aos Exmos. Go-
vernador do Estado e o Prefeito 
Municipal de Belém, se poderi-
am arcar com as despesas da 
perícia, os quais não foram res-
pondidos até a presente data. 
Ademais, foi solicitado aos Dire-

tores da Construtora Marques 
Farias Ltda., que remetesse à 
Juízo, as plantas e demais do-
cumentos que se relacionassem 
com o projeto de construção do 
Ed. Raimundo Farias para pos-
sibil itar a análise do projeto es-
trutural, o que não foi atendido 
até a presente data, pois os en-
genheiros formaram a firma 
"Vegas Engenharia", à Travessa 
3 de maio, em total desapreço 
a administração da Justiça. 
Ocorre ainda Excia., que os pe-
ritos nomeados por este Juízo, 
apresentaram laudo de fls. 952, 
com o orçamento estimado nos 
trabalhos da perícia no valor de 
R$ 841.496,40 (Oitocentos e 
Quarenta e Hum Mil, Quatro-
centos e Noventa e Seis Reais e 
Quarenta Centavos), não tendo 
incluído a remuneração dos pe-
ritos. O que causa espécie a es-
te Juízo, é que tendo os acusa-
dos apresentado quesitos e As-
sistente Técnico, somente ago-
ra, marcada a perícia para o dia 
27 do corrente, impetraram o 
"mandamus" para não pagarem 
a despesa de perícia, determi-
nada pelo Egrégio Tribunal de 
Justiça, concorrendo com isso, 
para que este processo, que já 
tramita há sete anos e dez me-
ses, não possa chegar a seu fi-



JURISPRUDÊNCIA   179 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

nal e que ao invés dos acusa-
dos, seja condenada a Justiça 
paraense “. 
Da leitura dos autos, verifica 

que até o momento não foi reali-
zada a perícia pela qual tanto tem 
lutado os impetrantes, sendo, to-
davia, de observar, por outro lado, 
que a digna magistrada bem que 
esforçou-se para que as coisas to-
massem outro rumo. Assim, a con-
cessão do Mandado de Segurança, 
deve ter a finalidade de mandar a 
doutora Pretora, que marque dia 
para realização da perícia, inti-
mada a parte que a requereu, a 
depositar em Cartório os honorá-
rios, que a referida parte e o perito 

tiverem ajustados, aguardando-se 
o pagamento das custas para o fi-
nal do feito. 

Á vista de tais considerações, 
ACORDAM os Senhores Desem-
bargadores componentes das E-
grégias Câmaras Criminais Reuni-
das, à maioria de votos, em con-
ceder a segurança com a finalida-
de de determinar a doutora Preto-
ra, marque o dia para realização 
da Perícia, intimada a parte que a 
requereu, a depositar em cartório 
os honorários, que a referida parte 
e o perito tiverem ajustados, a-
guardando-se o pagamento das 
custas para o final do feito. 

 
                               Belém, 05 de fevereiro de 1996  
 
                  Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente-Relator  
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ACÓRDÃO Nº 28.434 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       João Henrique Carvalho Neto 
Apelada:        Mylene Pereira da Costa 
Relator:         Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 

Recurso. Apelação Cív el. Medida Cautelar de 
Busca e Apreensão de Menor. Filha natural reco-
nhecida pelos pais, v iv endo sob a guarda da 
mãe. Pedido destituído de qualquer fundamento 
v álido. Não ocorrência de prejuízo à menor. Me-
dida cautelar julgada improcedente. Decisão acer-
tada. Recurso improv ido. 

Vistos, etc... 
Relatório 
Cuida-se de Medida Cautelar 

de busca e apreensão de me-
nor,julgada improcedente, pela 
respeitável sentença de fls. 30/33, 
por entender a magistrada que não 
há motivos para que a menor, que 
se encontra em poder e sob a 
guarda da mãe, passe a viver em 
companhia do pai. 

Irresignado, o vencido interpôs 
recurso de apelação, alegando 
que a sentença recorrida deve ser 
reformada, por ser injusta e, inclu-
sive, porque, no feito, não houve a 
intervenção do Ministério Público. 

O recurso foi regularmente pro-
cessado, respondido e preparado, 
subindo os autos. Nesta Superior 

Instância, a douta Procuradoria de 
Justiça argüiu, preliminarmente, a 
nulidade do processo, por não ter 
intervido, em o mesmo, o represen-
tante do Ministério Público e, 
quanto ao mérito, opinou pelo não 
provimento do recurso, por consi-
derar correta á respeitável decisão 
recorrida. 

 
Voto 
Necessário se torna fazer, antes 

de tudo, um ligeiro histórico deste 
recurso, para, a final, se chegar a 
conclusão lógica que houve total 
perda de objeto dei todo o proce-
dimento ajuizado pelo apelante e 
isso pelo decurso tão longo de 
tempo. 

A medida cautelar de que se 
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trata foi proposta, no Juízo de Di-
reito dá Comarcal de Castanhal, a 
03 de junho de 1985, quando à 
menor Camila da Costa Carvalho, 
cuja posse veio de ser disputada 
entre o pai requerente e a mãe re-
querida, tinha, apenas, 03 anos de 
idade. O feito, no 1º grau de juris-
dição,tramítou em tempo razoável, 
sendo proferida a sentença a 16 de 
agosto de 1985. O recurso de ape-
lação interposto pelo requerente 
vencido foi, neste Egrégio Tribu-
nal, distribuído ao falecido e sau-
doso Desembargador Orlando Viei-
ra, a 23 de abril de 1986, tendo 
sua excelência encaminhado o 
processo, ao parecer da douta Pro-
curadoria de Justiça, a 20 de mar-
ço de 1987. Sete dias depois, ou 
seja, a 27 de março de 1987, o pa-
recer foi elaborado, voltando os 
autos ao gabinete do digno relator, 
ali permanecendo, sem qualquer 
tramitação, até depois de seu fale-
cimento, em razão do que o recur-
so me foi redistribuido, já a 17 de 
novembro de 1995. Agora, a me-
nor referenciada já conta com tre-
ze anos de idade, ocorrendo, in-
discutivelmente,perda de objeto 
da medida cautelar requerida pelo 
seu genitor. Apesar disso, e nosso 
dever apreciar e julgar o recurso, 
para que, embora a destempo, se 
possa dar uma satisfação às partes 

litigantes, embora desequilibrada 
e já inoportuna. 

Deixa de ter significado, agora, 
a preliminar arguida pelo culto 
Procurador de Justiça, Doutor Mo-
acir Bernardino Dias, pois houve, 
indiscutivelmente, nesta superior 
Instância o suprimento da falha 
ocorrida no processamento do fei-
to, em o juízo de 1º grau. 

É que não estando o feito pre-
judicado por qualquer i legalidade, 
em sua tramitação, que foi regular, 
apesar de não oficiar, nele, naque-
la Instância, o represente do Minis-
tério Público, o parecer ministerial, 
aqui colhido, restaura a validade 
do procedimento. 

Em tais condições, rejeita-se a 
preliminar em referência. 

Quanto ao mérito, é indiscútivel 
o acerto da respeitável sentença 
recorrida. 

O apelante, pretendendo a 
guarda de sua fi lha, usou, inadver-
tidamente, da medida cautelar de 
busca e apreensão da menor, me-
dida essa que é muita grave, so-
mente sendo deferível quando se 
constata, através de provas irrefu-
táveis, a ocorrência de prejuízo 
que atinge o menor. 

Na espécie, isso não se verifi-
cou, oportunizando, inapelavel-
mente, a improcedência de pedi-
do. 
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O conteúdo da postulação e do 
recurso do apelante são imponde-
ráveis, não se prestando ao defe-
rimento da pretensão que ele ex-
põe, sem qualquer sucedâneo. 

Por tais motivos, nego provi-
mento ao recurso, para que manti-
da fique a respeitável decisão re-
corrida. 

ACÓRDAM, assim, os Desem-
bargadores que integram a 2ª 
Turma Julgadora da 2ª Câmara 
Cível isolada do Tribunal de Justi-
ça do Estado, à unanimidade de 
votos, negar provimento ao recur-
so, de conformidade com o voto do 
relator. 

 
                               Belém, 15 de fevereiro de 1996. 
                                 
                        Des. Humberto de Castro - Presidente 
              Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.440 - REEXAME DE SENTENÇA DA COMARCA 
DE REDENÇÃO 
 
 
Sentenciante:        Juízo de Direito da Comarca de Redenção 
Sentenciada:         Indústria Cumaru Ltda. 
Relator:                 Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

ICMS. Antecipação do fato gerador do tributo. I-
nadmissibilidade. Entendimento do Art. 34, § 8º do 
ADCT da CF/88, firmado pelo STJ, por força do 
qual os estados, ainda que autorizados pelo ADCT, 
não podem legislar prov isoriamente sobre o fato 
gerador do imposto, mas somente a lei comple-
mentar podera fazê-lo (unif. de jurisp. suscitada 
no REO 900216057-7-STJ-pleno). Recurso impro-
v ido. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores De-

sembargadores componentes da 
Turma Julgadora da 3º Camara 
Cível Isolada, a unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, mas 
negar-lhe provimento. 

 
Relatório 
Trata-se de Mandado de Segu-

rança impetrado por Madeireira 
Cumaru Ltda. perante o douto Juí-
zo de Direito da Comarca de Re-
denção, contra o Sr. Delegado da 
7ª Região Fiscal da Fazenda do 

Estado do Pará, visando acabar 
com a substituição tributária para 
efeito de recolhimento antecipado 
de ICMS nas operações realizadas 
com seus produtos (madeiras em 
geral), inclusive madeiras serradas 
de diferentes tipos, cuja exigência 
é feita em decorrência do Dec. 709 
de 24/03/92, publicado no DOE de 
25/03/92 c/c o Convênio nº 
107/89. 

Aduz a impetrante que o Decre-
to e o Convênio acima menciona-
dos são inconstitucionais e i legais, 
pois, ferem direito líquido e certo 
dos contribuintes. 
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Juntou ao pedido os documen-
tos de fls. 22/73. 

O Dr. Juiz "a quo", denegou a 
medida liminar, e requisitou infor-
mações da autoridade coatora, 
que as prestou às fls. 84/91, defen-
dendo a validade da antecipação 
do tributo. 

Oficiou nos autos o digno repre-
sentante do Ministério Público, o-
pinando pela concessão do “man-
damus.” 

Decidindo a causa, o MM. Juíz 
de Direito julgou procedente o pe-
dido, concedendo o “writ” e recor-
rendo ex- officio, nos termos da le-
gislação aplicada. 

A Fazenda Estadual não recor-
reu da decisão, subindo, então, a 
esta e. Corte. 

A douta Procuradoria Geral de 
Justiça, em parecer do ilustrado 
Procurador Dr. Felício de Araújo 
Pontes opinou pelo conhecimento 
e indeferimento do pedido exordi-
al, a fim de ser reformada a r. sen-
tença. 

 
Voto 
Como já esclarecido no relató-

rio, a questão versada neste pro-
cesso é sobre a legitimidade da 
antecipação do fato gerador do 
ICMS nas operações realizadas 
com produtos da impetrante (ma-
deiras em geral, inclusive madeiras 

serradas, de diferentes tipos), em 
face do Decreto estadual nº 709, 
de 24.03.92 combinado com o 
Convênio 107/89. 

De acordo com o parecer emiti-
do pela douta Procuradoria Geral 
de Justiça, subscrito pelo culto 
Procurador de Justiça, Dr. Felício 
Pontes, a cobrança antecipada do 
tributo não se constitui em ilegali-
dade ou abusividade, uma vez que 
se acha arrimada nos Convênios 
66/88 e 107/89, que têm força de 
lei e se harmonizam com a dispo-
sição do Art. 34, p. 8º. do ADCT da 
CF/88. Concluiu opinando no sen-
tido de que seja conhecida a re-
messa, provendo-a, com a conse-
quente reforma da r. sentença “a 
quo”, indeferindo-se o pedido e-
xordial. 

Ouso discordar do douto parece-
rista, pois, se realmente a Constitu-
ição Federal ampliou o campo de 
incidência do antigo ICM, para al-
cançar também a prestação de ser-
viços, ela mesma prevê a sua re-
formulação, através de Lei Com-
plementar, que por certo derrogará 
toda a legislação ordinária perti-
nente ao assunto. Enquanto essa 
lei não for promulgada, nos termos 
do Art. 38, § 8º, do ADCT da 
CF/88, que foi citado no parecer 
rninisterial, compete às próprias 
unidades da federação, através de 
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convênios, baixar normas provisó-
rias regulando a matéria. Este en-
tendimento não tem sido pacífico, 
inclusive no C. STJ, onde há tur-
mas que repelem essa interpreta-
ção, abrangendo, evidentemente, 
toda a legislação pertinente, em 
que se inclui o decreto estadual 
atacado. 

Em face dessa divergência, re-
centemente, aquela Corte Superior 
de Justiça, através do seu pleno, 
acolhendo incidente de uniformi-
zação de jurisprudência que foi 
suscitada no REO n. 90 0216057-
7, preferiu adotar o entendimento 
seguido pelas 2a. e 3a.Turmas, por 
força do qual os Estados, ainda 
que autorizados pelo ADCT, não 

podem legislar provisoriamente 
sobre o fato gerador do imposto, 
mas somente a Lei Complementar 
poderá fazê-lo; não passando a au-
torização contida no pré-falado Art. 
34, § 8º, das mesmas disposições 
de caráter transitório da atual Carta 
Magna, texto adicional a esta, de 
mera extravagância do legislador 
constituinte. 

Deste modo, porque já adotei, 
em outros julgamentos de que par-
ticipei neste Tribunal, o entendi-
mento de que a legislação margi-
nália em causa, agora com susten-
tação na orientação do C Superior 
Tribunal de Justiça, a que me re-
portei, conheço da remessa, para 
improvê-la. 

 
                      Belém, 15 de dezembro de 1995. 
 
              Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
         Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.444 - APELAÇAO PENAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Hosana Alves Silva 
Apelada:       A Justiça Pública 
Relator:        Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 
 
 

Dosimetria da pena, Réu considerado reincidente 
com base na folha de antecedentes. Ausência de 
corpo de delito do instrumento usado como chav e 
falsa. Inv iabilidade das aplicações respectiv a-
mente da circunstância agrav ante e da qualifica-
dora. Imprescindív el se torna que tenha se com-
prov ado a condenação transitada em julgado an-
terior à data do delito para que haja a incidência 
da primeira, e, em relação à segunda, a perícia é 
conditio sine qua para a sua caracterização. Re-
curso conhecido e prov ido, em parte, para modifi-
car o quantum da pena, diminuindo-a. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores De-

sembargadores componentes da 
Egrégia 3º Câmara Criminal Isola-
da, à unanimidade de votos, em 
conhecer e dar provimento ao pre-
sente recurso de apelação penal, 
corrigindo em consequência a pe-
na aplicada, para desconsiderar o 
acréscimno de O1 (um) ano e 06 
(seis) meses, ante a não reincidên-

cia do réu, e, o não aumentativo 
do repouso noturno, tornando a 
pena-base de 06 (seis) anos de re-
clusão corno definitiva 

 
Relatório 
Hosana Alves Silva, em concur-

so de pessoas, foi denunciado co-
mo incurso nas sanções punitivas 
do Artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos III 
e IV do Código Penal. 

Recebida a peça preambular 
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acusatória, e interrogado, o advo-
gado do apelante, desistiu da de-
fesa prévia. 

Em alegações finais, o repre-
sentante do parquet sustentando 
em toda inteireza a peça inaugural 
da ação penal, manifestou-se pela 
condenação de Hosana, enquanto 
que a Defesa postulou a desclassi-
ficação do delito para o tipificado 
no Artigo 180, “caput” do Código 
Penal, ou quando não se reconhe-
cesse em seu favor o princípio do 
in dubio pro reo, absolvendo-o em 
consequência da imputação obser-
vasse o disposto no Artigo 65, inci-
so III, alínea "d", do enfocado esta-
tuto que lhe fez a Justiça Pública 
e, ainda, caso lhe sobreviesse urna 
condenação que se substantivo 
penal. 

A doutora Juíza “a quo”, des-
considerando a majorante do furto 
noturno, face à incompatibil idade 
entre esta e a qualificadora do 
concurso de pessoas, julgando par-
cialmente procedente a denúncia, 
condenou o apelante à pena de 
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de 
reclusão, a ser cumprida em regi-
me fechado. 

Irresignando com esse decisum, 
usou Hosana do apelo, em julga-
mento, fulcrando-o em triplice mo-
tivação: 

a) Descaracterização das quali-

ficadoras descritas nos incisos III e 
IV, do § 4º do Artigo 155 do Códi-
go Penal. 

b) Contradição da doutora Juí-
za, por isso que embora tenha des-
considerado a agravante do repou-
so noturno (ex-vi do § 1º do Artigo 
155 do Código Penal), terminou 
por incluí-la na pena-base, exarce-
bando conseqüentemente a repri-
menda em 1/3. 

c) Desconsideração da reinci-
dência reconhecida na sentença 
atacada, pois, ao perpetrar o cri-
me, em questão, o ora apelante 
era tecnicamente primário, posto 
que sem nenhuma condenação 
contra si em decorrência de sen-
tença transitada em julgado. 

Esteada nos motivos já referen-
ciados, pugnou a Defesa, final-
mente, a modificação da pena no 
seu quantum aplicada e, se dife-
rentemente entendessem os inte-
grantes desta Egrégia Câmara, que 
fossem, tanto a aludida qualifica-
dora quanto a declinada agravan-
te, devidamente excluídas. 

Contra-arrazoando, o represen-
tante do Ministério Público na infe-
rior instância, manifestou-se no 
sentido de ser mantida a sentença 
recorrida, por entender estar a 
mesma revestida dos pressupostos 
processuais exigidos. 

Nesta instância “ad quem”, a i-
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lustre Procuradora de Justiça Ana-
bela B. Viana, opinou pelo conhe-
cimento e provimento em parte do 
apelo, para reduzir de O1 (um) ano 
a pena aplicada, desconsiderando-
se, pois, a qualificadora contida no 
inciso III, do § 4º do Artigo 155 do 
Código Penal, por isso que, não 
resultou provado no bojo dos au-
tos, o uso de chave falsa, além do 
que nenhuma perícia nesse senti-
do foi realizada e, que seja manti-
da a qualificadora do concurso de 
pessoas, devidarnente comprova-
da, improcedendo, portanto a des-
classificação do crime para o capi-
tulado no Artigo 180 do mesmo 
diploma penal repressivo. 

 
Voto 
Analisando-se o quantum da 

pena aplicada ao recorrente Hosa-
na Alves Silva, observa-se que no 
seu cômputo foram consideradas 
tanto a agravante prevista no inci-
so I, do Artigo 61 do Código Penal 
(reincidência), quanto a qualifica-
dora do inciso III do § 4º do Art. 
155 do mesmo diploma legal (em-
prego de chave falsa). 

Ocorre, que Hosana até a data 
da perpetração do ilícito penal em 
referência, não havia sido conde-
nado por sentença transitada em 
julgado, (vide docs, de fls. 82 us-
que 83) pelos outros crimes come-

tidos. Logo, não poder-se-ia tê-lo 
como reincidente, unicamente 
com base nos seus antecedentes 
criminais. Nesse sentido, já decidiu 
o Tribunal de Alçada Criminal do 
Estado de São Paulo: 

Reincidência - “Ausência de 
comprovação de condenação 
com trânsito em julgado anteri-
or á data do delito - Comprova-
ção com base em mera folha de 
antecedentes - Inadmissibil ida-
de - Reincidência afastada" 
(Revista de Julgados e Doutrina 
do Tribunal de Alçada Criminal 
do Estado de São Paulo nº 7 - 
3º Trimestre - Julho/Setembro 
1990 - pág. 235). 
No que pertine ao emprego de 

chave falsa, inexiste no bojo dos 
autos qualquer perícia visando 
comprová-lo, ficando pois, desca-
racterizado o reconhecimento des-
sa qualificadora, como se vê do 
entendimento jurisprudencial a-
baixo: 

Emprego de chave falsa - “juris-
prudência - “Sem exame de 
corpo de delito direto ou indire-
to do instrumento usado como 
chave falsa para conhecer sua 
efi-    ciência desclassifica se 
para furto simples“. (STF RTJ 
86/529 TACrSP Julgados 
66/393) 
Destarte, tais critérios não pode-
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ríam ter sido levados em conta pa-
ra aumentar o quantum da pena 
que lhe foi imposta. Aliás, é a pró-
pria prolatora do decisum recorrido 
que neste, antes da sua conclusão 
afirma.  

"...Quanto à capitulação delitu-
osa prevista na denúncia, não 
se pode considerar a aplicação 
da majorante do furto noturno 
às qualificadora dos § 4º, con-
soante farta jurisprudên-
cia..."(textuais). 
Com efeito, não poderia ter 

considerado para fixação da pena-
base em 07(sete) anos a majorante 
prevista no Artigo 155, § 1º, por se 
tratar de aumentativo de pena do 
furto simples, o fazendo, no míni-
mo, laborou em contradição, aca-
bando por aplicar, in casu, o prín-
cipio latino do bis in idem, vez que 

o delito de furto já estava qualifi-
cado pelo concurso de pessoas. 

Igualmente, merece reparo a 
aplicação da agravante prevista no 
Artigo 61, inciso I, do Código Pe-
nal, em virtude de Hosana não ter 
sido condenado anteriormente por 
sentença transitada em julgado, o 
que vedava à magistrada fazê-lo 
embasada em mera folha de ante-
cedentes criminais. 

Em face do exposto, conheço 
do recurso e lhe dou provimento 
para corrigindo a pena aplicada, 
desconsiderar o acréscimo de 
O1(um) ano e 06 (seis) meses, ante 
a não reincidência do réu, bem as-
sim, o aumentativo do repouso no-
turno, tornando a pena-base de 
06(seis) anos de reclusão como de-
finitiva. 

 
                              Belém, 16 de fevereiro de 1996 
           
           Desa. Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz - Presidente                                                       
                  Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.447 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:      Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará - 

Sepub-Pa 
Impetrados:       Exmo. Sr. Governador do Estado e Outros 
Relator:             Desembargador Manoel de Christo Alves Filho 
 
 

A isonomia na remuneração dos serv idores pú-
blicos com o princípio constitucional. Postulação 
mandamental tendo por objetiv o o da igualdade 
de índices na rev isão geral de v encimentos do 
fun-     cionalismo (Art.37, X da Lex Mater). Rejei-
ção de preliminares suscitadas pela parte contrá-
ria e M.P. Improcedência das alegativ as da impe-
tração, em face do caso concreto. Decisão unâ-
nime. 

 
 

 
Vistos, etc... 
 
Relatório 
O Sindicato dos Servidores Pú-

blicos Civis do Estado do Pará - 
Sepub- Pa impetrou em 1993 
Mandado de Segurança contra o 
Exmo. Sr. Governador do Estado, 
Sr. Secretário de Administração e 
Conselho de Política de Cargos e 
Salários, alegando que em março 
do mesmo ano, o Poder Executivo 
concedeu reajustes salariais aos 

servidores da administração direta, 
indireta e funcional com oscilação 
de 36,37% a 196,31 % dos respec-
tivos índices, o que contraria fron-
talmente o Artigo 37, inciso X da 
Contituição Federal e Artigo 39, 
parágrafo 1º da Constituição Esta-
dual, quando ambas prescrevem a 
revisão geral da remuneração sem 
distinção de índices. E acrescenta 
que a não aplicação de índice i-
gual para todos constitui abuso de 
autoridade com violação do direito 
líquido e certo da categoria fun-
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cional que ele representa. Pede 
assim que sejam igualados os rea-
justes concedidos na forma do 
maior índice. 

O impetrante juntou a docu-
mentação indispensável, inclusive 
a listagem dos servidores fi l iados. 

Distribuída a impetração a emi-
nente Desa. Nazareth Brabo de 
Souza, S. Exa. pediu informações, 
deixando de manifestar-se sobre a 
liminar pleiteada. 

Respondeu em primeiro lugar o 
Sr. Governador do Estado argüindo 
a ilegitimidade do impetrante por 
não apresentar a autorização de 
seus fi l iados. Sustenta a má fé do 
Sindicato com pedidos conflitantes 
e tentativas de aumentos cumula-
tivos, referindo-se a litispendência 
em virtude de pleitos iguais na Jus-
tiça Trabalhista e na Comum, bem 
assim a incompetência desta face 
pendência perante aquela. Justifi-
ca os dispositivos constitucionais 
em relação aos servidores civis e 
militares e que a desigualdade se 
explica face a complexidade de si-
tuações, de tal sorte que a diversi-
dade de índices tem por objetivo 
corrigir as distorções ocorrentes. 
Comenta os vários pleitos do mes-
mo Sindicato em ocasiões diversas 
sobre o mesmo tema perante os 
desembargadores- relatores. Frisa, 
ainda, o descabimento do Manda-

do de Segurança em substituição a 
Ação de Cobrança de acordo com 
súmula do STF. Fala, por fim, da 
ausência de direito líquido e certo 
e de provas pré constituídas ilus-
trando com citações doutrinárias, 
concluindo por pedir a denegação 
do “mandamus”. 

Igual pronunciamento é do Dr. 
Secretário de Administração que 
acumula a função de Dirigente  do 
Conselho de Política Salarial. 

Em anexo cópias das diversas 
formulações a respeito do mesmo 
assunto. 

Segue-se a manifestação da 
Procuradoria Geral de Justiça, 
subscrita pelo Dr. Ismaelino Valen-
te, por denegação. 

Em seu parecer o Órgão opi-
nante rebate todas as preliminares, 
com invocação de administrativis-
tas de renome, acolhendo, porém, 
a prefacial de decadência por ter 
sido a impetração datada 
15/07/93, quando as respectivas 
tabelas foram publicadas em janei-
ro e fevereiro do referido ano. No 
mérito, diz que o pleito vem sendo 
decidido pela negativa em outras 
oportunidades mencionando al-
guns julgados deste Tribunal. Fina-
liza com o pedido de denegação 
do pleito. 

A relatora originária, Desa. Na-
zareth Brabo de Souza, tendo em 
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consideração a nova competência 
regimental deste Tribunal devol-
veu os autos à Secretaria, sendo 
designado Relator o Signatário. 

 
Voto 
O objetivo deste feito vem sen-

do desacolhido sucessivamente pe-
rante vários relatores, versando so-
bre a mesma tese, isto é, a diversi-
dade de índices nos reajustes que 
tem sido dados pelo Executivo. 

Antes de abordar o mérito da 
questão, há cinco preliminares a 
decidir. 

A primeira diz respeito a i legi-
timidade do impetrante por falta 
de autorização de seus fi l iados pa-
ra a impetração. Tal, porém, não 
subsiste porque diversamente do 
que expressa o Art. 5º, inciso XXI 
da Constituição, quando exige a 
autorização, o item LXX que cuida 
do Mandado de Segurança não 
fez o mesmo. Por isso, rejeita-se 
esta preliminar. 

A segunda preliminar é a da li-
tispendência, em face de igual 
pleito formulado perante outro re-
lator, no caso, o Des. Maia. A ma-
téria, todavia, é resolvida regimen-
talmente, cuja solução assim não 
prejudica o conhecimento deste 
"mandamus", isto quer dizer que 
regimentalmente teriam que ser 
feitos dois relatórios para um só 

julgamento. Sendo matéria regi-
mental, não vem ao caso decidir 
se há litispendência. Assim, rejeita-
se dita preliminar. 

A terceira, a da incompetência 
da Justiça Comum, em virtude de 
inúmeros fi l iados do impetrante es-
tarem em litígio por direitos traba-
lhistas na justiça própria. Isso não 
impede que a Justiça Comum co-
nheça e julgue a situação dos an-
tigos estatutários. Também despre-
za-se esta preliminar. 

A última refere-se a inidoneida-
de do "mandamus" por não ser es-
te ação de cobrança, conforme 
prescreve a súmula 269, tal, entre-
tanto, será resolvida com a decisão 
sobre o mérito. 

Finalmente, não merece aco-
lhida a prefacial de decadência 
levantada pelo M.P., posto que, da 
última tabela publicada em 25/3 á 
data da impetração 15/07, ainda 
não decorrera o prazo de 120 dias, 
conforme prevê a lei especifica. 

Como já se disse, o pleito obje-
to destes autos em sua temática é 
idêntico ao decidido em acórdão 
de 18/08/93, exarado pelo Eg. Tri-
bunal Pleno e da lavra do signatá-
rio, daí reproduzir-se a seguir o 
mesmo "decisum", que assim diz: 

"Com base na isonomia salarial, 
instituída pela vigente Carta 
Magna do País, o impetrante 
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desenvolve a sustentação de 
seu pleito, sob dois aspectos: o 
da igualdade dos índices, na 
revisão geral dos vencimentos 
do funcionalismo (Art. 37, n.X 
da CF), o que não tem sido o-
bedecido pelo Executivo, no 
reajuste dos fi l iados do impe-
trante, e o da idêntica aplica-
ção do índice concedido à Ma-
gistratura pela Res. nº 16/92. 
Embora pareça superada a ma-
téria agüída, ante a concessão 
de reajustes posteriores, impõe-
se, contudo, analisá-la, visando 
a decisão almejada. 
Em primeiro lugar, vale dizer 
que a invocada isonomia tem 
sido objeto de acesa controvér-
sia pela complexidade em tor-
ná-la efetiva, em face da varie-
dade de situações dos servido-
res públicos, daí ainda não ter 
sido inteiramente regulada no 
âmbito estadual, mas apenas 
eventualmente assegurada em 
determinados casos, o que por 
si só já seria suficiente para 
descaracterizar o pretendido di-
reito líquido e certo reclamado 
pelo impetrante. 
Ainda assim, cumpre examinar 
aqueles argumentos, um a um, 
de acordo com o entendimento 
predominante. 
O da igualdade de índices na 

revisão geral não tem pertinên-
cia com o caso dos autos, posto 
que, os reajustes diferenciados 
de que se queixa o impetrante 
têm sido praticados, para corri-
gir distorções salariais, como in-
forma a autoridade coatora, a 
exemplo do que ocorre com 
quem ganha o salário mínimo 
que é também a menor remu-
neração do servidor, cujo reajus-
te há de ser em percentual su-
perior ao dos que percebem a 
maior. 
É ilustrativo para o caso a lição 
de Celso Ribeiro Bastos, nestes 
termos: 
"No caso presente, tantas dife-
renças de regime remunerató-
rio, sobretudo, de um lado, os 
servidores estatutários e, de ou-
tro, os contratados que, se apli-
cado o inciso em sua literalida-
de, emergeriam violências e re-
frações insuportáveis a um de-
les, qual seja a um dos contra-
tados pela CLT que violariam, 
no fundo, regras fundamentais 
da sua condição" (Comentários 
à Constituição do Brasil - 3º vo-
lume). 
No que concerne à pretendida 
extensão aos fi l iados do impe-
trante do percentual concedido 
à Magistratura, sabe-se que tal 
não lhes é aplicável, visto que, 
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ela, a Magistratura foi contem-
plada pela atual Lex Mater do 
País com a sua autonomia fi-
nanceira, em consequência da 
que recebe um tratamento pró-
prio, dadas as peculiaridades de 
suas funções, abrangendo as 
dos seus servidores e tendo por 
competência, conforme assinala 
a Procuradoria Geral da Justiça 
- "elaborar sua proposta orça-
mentária, de acordo com os li-
mites estipulados pela Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, tam-
bém limitadora das propostas 
do Executivo e Legislativo. As-
sim, dentro da proposta aprova-
da, o Poder Judiciário adota os 
índices compatíveis com a sua 
realidade orçamentária, etc." 

Como já se fez sentir, o proble-
ma da isonomia salarial, justa 
aspiração do funcionalismo pú-
blico em geral, haverá de ser 
caso a caso resolvido, através 
de lei, como vem sucedendo 
com algumas categorias funcio-
nais, observado o cuidado que 
a sua complexidade oferece, 
diante de situações dispares. 
Logo, não se afigura líquido e 
certo, característica da ação 
mandamental, o direito pelo 
impetrante ora pIeiteado". 
Nestas condições, 
ACORDAM, á unanimidade, os 

desembargadores que compõem o 
Eg. Tribunal de Justiça deste Esta-
do, em sessão plenária, denegar a 
segurança impetrada. 

 
                        Belém, 19 de outubro de 1994. 
 
             Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Presidente 
             Des. Manoel de Christo Alv es Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.450 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrantes:    Jorcy Pantoja, Izidoro Alves Oeiras e Arnaldo Ladeira da 

Costa 
Impetrado:       Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Administra-

ção 
Relator:            Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 

 
Mandado de Segurança. ObjetIv o. Concessão de 
incorporação percentual, em os prov entos dos 
impetrantes, que são serv idores militares estadu-
ais reformados, de adicional de interiorização. In-
teligência dos Artigos 4º e 5º, da Lei Estadual nº 
5.652, de 1991. Inocorrência de direito líquido e 
certo. Segurança denegada. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Mandado de Segu-
rança da Comarca de Belém, em 
que são impetrantes Jorcy Pantoja, 
Izidoro Alves Oeiras e Arnaldo La-
deira da Costa, sendo Impetrado o 
Excelentíssimo Senhor Secretário 
de Estado de Administração. 

ACORDAM os Desembargadores 
que integram as Câmaras Cíveis 
Reunidas do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, por unanimi-
dade de votos, denegar a seguran-

ça impetrada. 
 
Relatório 
Os sargentos reformados da Po-

lícia Militar do Estado do Pará, se-
nhores Jorcy Pantoja, Izidoro Alves 
Oeiras e Arnaldo Ladeira da Costa, 
inconformados com o ato do Exce-
lentíssimo Senhor Secretário de 
Estado de Administração, consis-
tente no despacho indeferitório da 
incorporação, nos proventos dos 
Impetrantes, do Adicional de Inte-
riorização, regulamentado pela Lei 
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Estadual nº 5.652, de 1991, impe-
tram o presente mandado de segu-
rança, objetivando a anulação de 
tal decisão e a consequente de-
terminação para que tal vantagem 
lhes seja atribuída. 

Alegam que é Inconteste o di-
reito líquido e certo que lhes assis-
te, eis que, comprovadamente, 
prestaram serviço no interior do 
Estado. 

Negada a liminar, foram presta-
das, pela digna autoridade, ora 
Impetrada, as informações devidas, 
sendo nelas alegada, em síntese, a 
inocorrêncla do direito líquido e 
certo dos impetrantes, na percep-
ção da vantagem por eles colima-
da, eis que os três, muito antes do 
advento da referida lei, serviram 
em destacamentos do interior do 
Estado, não podendo ocorrer o e-
feito retroativo do diploma legal 
referenciado. 

Em o judicioso parecer de fls. 
72/73, da lavra do culto Procurador 
Luiz Ismaelino Valente, a douta 
Procuradoria de Justiça manifesta-
se pelo indeferimento do "writ". 

 
Voto 
O parecer ministerial, ainda me-

lhor doque as informações presta-
das pela autoridade dita coatora, 
expressa, com muita clareza, os 
motivos pelos quais deve a segu-

rança ser denegada, por absoluta 
inocorrência de direito líquido e 
certo a amparar a pretensão dos 
impetrantes. 

Nessa linha de entendimento, 
ressaltam-se os seguintes pontos: 

1- os impetrantes serviram,em 
destacamentos do interior do Esta-
do, muito antes do advento da Lei 
Estadual nº 5.652, de 1991, a sa-
ber: 

o primeiro, até agosto de 1982; 
o segundo, até julho de 1974: 
o terceiro, até agosto de 1978; 
2- pelo disposto no Artigo 4º, da 

Lei Estadual de que se trata, a 
concessão do adicional, por ela 
previsto no Artigo 1º, será feito au-
tomaticamente pelos órgãos com-
petentes das instituições militares 
do Estado quando da classificação 
do Policial Militar na unidade do 
interior; ora, inexistindo tal lei, 
quando da classificação dos impe-
trantes em unidades do interior do 
Estado, não poderia o benefício 
ser concedido, aos mesmos,tantos 
anos depois; 

3- Dispõe o Artigo 5º, da referi-
da Lei, que "a concessão da van-
tagem prevista no Artigo 2º desta 
lei, será condicionada ao requeri-
mento do militar a ser beneficiado, 
após a sua transferência para a ca-
pital ou quando da passagem para 
a inatividade"; ora, tal condição 
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impositiva não veio de ser adotada 
pelo simples fato de que, quando 
os impetrantes regressaram para 
Belém, não existia, ainda, a lei 
que util izam como supedâneo do 
seu suposto direito, razão pela 
qual não podem ser eles contem-
plados com a vantagem objetiva-
da. 

Por outro lado, necessário se 
torna ressaltar que os três impetran-
tes vêm percebendo, comprova-
damente (fls. 24), a gratificação de 
localidade especial, instituida pela 
Lei Estadual nº 4.491, de 1973, e 
regulamentada pelo Decreto nº 
1.461, de 05 de março de 1981, 
vantagem essa que tem o mesmo 
fundamento do referido "adicional 
de interiorização", ou seja o deslo-
camento do Policial Militar para 
servir em unidades do interior do 
Estado, situação essa que caracte-
riza a pretensão dos impetrantes, 
exposta neste "mandamus", como 
de duplo benefício sob o mesmo 
fundamento, o que é vedado pelo 

inciso XIV do Artigo 37, da nossa 
Carta Magna, assim expresso: 

"Art. 37- .......... 
XIV- Os acréscimos pecuniários 
percebidos por servidor público 
não serão computados nem a-
cumulados, para fins de conces-
são de acréscimos ulteriores, 
sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento". 
É indiscutível, também, que, na 

situação que se examina, a Lei Es-
tadual nº 5.652, de 1991, não 
retroage para amparar a pretensão 
dos impetrantes, eis que não se 
confronta ela com direito existente 
mas sim com direito a ser adquiri-
do. 

Sintetizando, por todos os ângu-
los que se examine, a pretensão 
dos impetrantes esbarra no óbice 
maior que é, exatamente, a falta 
de direito líquido e certo a ampa-
rá-la. 

Em tais condições, denega-se a 
segurança impetrada. 

 
                             Belém, 13 de fevereiro de 1996 
   
                      Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 
             Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 

 



198   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

ACÓRDÃO Nº 28.453 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:           Waldir Fernando Accarino Grobério e 
                             Giane Waldéia Rosa de Lima Salzer 
Impetrado:            Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração 
Relatora:               Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

Mandado de Segurança. Isonomia Salarial. I - Pre-
liminar de Ilegitimidade Passiv a ad Causam. A 
omissão do Secretário de Estado quando a pedido 
de serv idor é suficiente para caracterizá-lo como 
autoridade coatora. II - Mérito. Serv idor contratado 
para cargo indev idamente qualificado de adv oga-
do na Administração Pública não possui atribui-
ções iguais a de consultor jurídico, não fazendo 
jus, em conseqüência, à isonomia de v encimen-
tos. Ordem denegada à unanimidade.  

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Exmos. Desem-

bargadores componentes das Câ-
maras Cíveis Reunidas, à unanimi-
dade de votos em conhecer da a-
ção e denegar a segurança. 

 
Relatório 
Waldir Fernando Accarino Gro-

bério e Giane Waldéia Rosa De 
Lima Salzer impetram Mandado 
de Segurança contra ato do Exmo. 
Sr. Secretário de Estado de Admi-

nistração por não lograrem êxito 
no pleito de isonomia salarial com 
o cargo de Consultor Jurídico do 
Estado do Pará. 

Alegam os impetrantes que fo-
ram contrados em novembro de 
1990, pelo período de 2 (dois) a-
nos, junto à Secretaria de Justiça 
do Estado para desenvolveram 
funções de advogados na Superin-
tendência do Sistema Penal. 

Em setembro de 1991, o primei-
ro impetrante formulou pedido de 
isonomia salarial, tendo em vista 
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que dois outros contratados tempo-
rariamente para a mesma função 
percebiam remuneração corres-
pondente a de Consultor Jurídico. 

Ingressando na via administrati-
va, seu pedido foi negado, apesar 
de ter recebido pareceres favorá-
veis, posto que apoiado no Art. 3º 
da Lei Complementar nº 07/91 
que regulamentou o Art. 36, da 
Constituição do Estado do Pará. 

A autoridade coatora, a seu tur-
no, alega, preliminarmente, i legi-
timidade “ad causam” passiva, por 
ter o pleito como fator originário 
simples parecer daquela secretaria. 
No mérito, aduz que não se confi-
gura direito líquido e certo dos im-
petrantes a isonomia pleiteada, 
uma vez que não há ilegalidade 
na remuneração dos impetrantes, 
além de invocar a Súmula 339, do 
STF. 

Estado do Pará, ingressa na li-
de, na qualidade de litisconsórte 
passivo necessário. 

Intimado, o d. Procurador de 
Justiça, opina pela denegação da 
ordem, forte na impossibil idade de 
isonomia para funções diferentes e 
temporariedade dos contratos. 

 
Voto 
Preliminar de ilegitimidade 

passiva “ad causam”. 
Esta corte vem presenciando e 

repelindo sistematicamente argüi-
ção de ilegitimidade “ad causam” 
em mandado de segurança contra 
secretário de Estado que alega 
não ter participação no ato, embo-
ra fruto de sua Secretaria. 

Trata-se aqui de mais um des-
ses casos. Houve comunicação aos 
impetrantes de indeferimento de 
seus pedidos, embora não pela la-
vra do titular da Secretaria. 

Ora, é irrelevante saber se hou-
ve a participação concreta do titu-
lar ou de seus subordinados. Se es-
se argumento fosse válido, estaria 
ferido de morte o mandado de se-
gurança, já que às autoridades co-
atoras bastava lavar as mãos, não 
tomar conhecimento do pleito, a-
pesar de devidamente protocola-
do, para que não dessem ensejo a 
ações deste tipo. 

Ainda que se infira não ter ha-
vido participação direta do Exmo. 
Secretário de Estado, esta omissão 
é, por si só, suficiente para ensejar 
o presente “mandamus”. 

Isto posto, rejeito a preliminar 
de ilegitimidade passiva ad cau-
sam. 

 
Mérito 
A questão de mérito tem como 

centro saber se as atribuições entre 
os cargos de advogado e consultor 
jurídico são assemelhadas. 
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Para se chegar a solução desse 
caso, necessário se torna saber em 
que consiste a função de advoga-
do para a qual os impetrantes fo-
ram contratados temporariamente. 
Uma pesquisa pela Administração 
Pública Estadual permite concluir 
que há impropriedade técnica na 
qualificação de "advogado" para 
os cargos que os impetrantes ocu-
pam. Em verdade, esse termo não 
deve existir, sob pena de haver 
confusão com aqueles possuidores 
de prerrogativas de mandatários 
estaduais, vale dizer, os procurado-
res do Estado. 

Assim sendo, a função ocupada 
pelos impetrantes é, na realidade, 
de Assistentes Judiciários do Sis-
tema Penal. É entre essa função e 
a de Consultor Jurídico que deve 
ser analisada a possibil idade de 
exercício assemelhado. 

A alegação dos impetrantes es-
tá fundamentada no fato de haver 
dois outros contratados na mesma 
situação funcional que percebem 

remuneração de consultor jurídico. 
Não está embasada no fato das a-
tribuições serem semelhantes. Os 
documentos trazidos aos atos de-
monstram que dois de seus colegas 
estão a receber remuneração mai-
or pelo mesmo trabalho. 

Esse fato demonstra a i legali-
dade do recebimento de remune-
ração maior pelos colegas dos im-
petrantes que serviram de para-
digma para esta ação. Não a sua 
equiparação aos salários irregula-
res de seus colegas. Isso porque 
são flagrantes as diferenças das 
funções exercidas por Assistente 
Judiciário do Sistema Penal e 
Consultor jurídico, não se coadu-
nando com isonomia determinada 
pela Lei Complementar nº 7/91. 

Assim, assiste razão ao d. Procu-
rador de Justiça quando não en-
xerga direito líquido e certo no 
presente feito. 

Isto posto, conheço da ação e 
denego a segurança pleiteada. 

 
 
                               Belém, 13 de fevereiro de 1996. 
                     
                       Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 
                 Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.455 - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA COMARCA 
DA CAPITAL  
 
 
Excipiente:      Lúcio Flávio de Faria Pinto 
Excepto:         Dra. Ruth de Nazaré do Couto Gurjão - Juíza 
                       de Direito da 16ª Vara Penal da Capital 
Relator:          Desembargador Elzaman da Conceição Bitencourt 
 

 
Exceção de suspeição - Retroação de suspeição 
anteriormente firmada - Inadmissibilidade. O Juiz 
que se deu por suspeito para presidir o feito, não 
pode retroagir para considerar-se isento de sus-
peição no mesmo processo ou em outro que figu-
re as mesmas partes interessadas. Decisão unâ-
nime. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de votos 
em julgar procedente a presente 
Exceção de Suspeição. 

 
Relatório 
Lúcio Flávio de Faria Pinto, já 

qualificado nos autos de Queixa-
Crime de Imprensa nº 93201490 
como querelado, e como querelan-
te Rosângela Maiorana Kzan, com 
fundamento no art. 98 do Código 
de Processo Penal, c/c art. 135, V, 

do Código de Processo Civil, ar-
güiu a presente Exceção de Sus-
peição da Exma. Sra. Juíza da 
16a. Vara Penal, Dra. Ruth de Na-
zareth do Couto Gurjão, pelo moti-
vos a seguir expostos.  

O excipiente fundamentou seu 
pedido no fato de haver a douta 
juíza, em outro processo de mesma 
natureza e partes, ter-se firmado 
suspeita por motivos de foro ínti-
mo, comunicando inclusive dessa 
decisão à Corregedoria Geral de 
Justiça, para nos mesmos autos 
que lhe foram conclusos, inusita-
damente tornar sem efeito dita 
suspeição, retomando o comando 
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do processo e mandando citar Ro-
sângela Maiorana. 

Diz ainda o excipiente, que a 
excepta ao declarar sem efeito a 
sua anterior suspeição, no mínimo 
cometeu uma contradição, imagi-
nando que ao revogar o ato, can-
celaria o seu efeito, porém, não se-
rá sanado o erro inicial que a en-
focada Juíza anulará o fato gera-
dor dessa suspeição, que além de 
permanecer, se reforça. 

Em conclusão, o excipiente a-
lega que provado está, que a dou-
ta Magistrada estaria interessada 
no julgamento da causa em favor 
da parte contrária, o que a torna 
suspeita de parcialidade e legitima 
a exceção de suspeição. Reque-
reu, a final, que procedesse na 
forma do art. 99 do CPP, ou, não 
aceitando a suspeição, desse sua 
resposta, após autuando em apar-
tado a petição, para que em se-
guida, enviasse os autos de exce-
ção à esta Colenda Corte. 

Nesta Instância Superior, o dig-
no Procurador de Justiça opinou 
pela procedência da “exceptio sus-
peicionis”.  

  
Voto 
O presente feito é de exceção 

de suspeição argüida por Lúcio 
Flávio de Faria Pinto, contra a 
MM. Juíza da 16ª Vara Penal da 

Capital, Bela. Ruth de Nazaré do 
Couto Gurjão. 

Leciona o festejado processua-
lista penal, Júlio Fabbrini Mirabe-
te, que:  

"Pode-se argüir a suspeição pa-
ra se recusar o juiz sempre que 
as partes entendam haver moti-
vo que impeça de julgar com 
imparcialidade ou quando há 
motivos relevantes para suspei-
tarem de sua isenção em decor-
rência de interesses ou senti-
mentos pessoais (ódio, amor, 
temor cobiça etc...). Exige o e-
xercício da jurisdição que o juiz 
não mantenha sentimentos pes-
soais que possam influir no jul-
gamento. Deve o juiz dar-se por 
suspeito, nessa hipótese, e, se 
não o fizer, poderá ser recusado 
por qualquer das partes nas hi-
póteses mencionadas no Art. 
254". 
No caso em exame, o digno 

Procurador de Justiça. Bel. Benedi-
to de Miranda Alvarenga, em pre-
ciso e bem elaborado parecer, con-
tribui de forma decisiva para o des-
linde da questão. 

Diz S. Exa.: 
"A fundamentação deduzida 
pelo excipiente não deixa mar-
gem à qualquer dúvida quanto 
a procedência da exceção de 
suspeição oposta contra a Juíza 
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Ruth de Nazaré do Couto Gur-
jão. 
Com efeito, em hipótese ne-
nhuma poderia a aludida Ma-
gistrada revogar o despacho em 
que afirmou a própria suspei-
ção, para dar-se como apta a 
continuar presidindo o respecti-
vo processo. 
Razão jurídica assiste ao exci-
piente em sua pretensão, como 
já decidiu o Tribunal de Alçada 
Criminal do Rio Grande do Sul. 
Impossibil idade e exercer a ju-
risdição em relação a determi-
nada pessoa - "Não pode o Juiz 
que afirmou suspeição em todos 
os processos em que determi-
nada pessoa tenha interesse, vir 
a excepcionar a regra genérica 

que se impôs, ex-offício, e jul-
gar um só que fosse" (RT. 
524/364). No mesmo senti-
do,TARS; JTAERGS 85/114-5). 
No caso vertente, após ter a ex-

cepta proferido sentença de que 
houve recurso, sponte própria, deu-
se por suspeita para presidir outro 
feito e, de modo inusitado, retroa-
giu para considerar-se não suspei-
ta, tudo isso, no mesmo processo, o 
que se revela mais grave, daí en-
tender o “parquet” que o aresto su-
pra se encaixa com maior proprie-
dade ao caso "sub examen". 

Como forma de decidir, adoto 
plenamente o douto parecer, para 
julgar procedente a exceção ar-
güida. 

 
                               Belém, 05 de fevereiro de 1996. 
  
                         Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                Des. Elzaman da Conceição Bitencourt - Relator    
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ACÓRDÃO Nº 28.461 - REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE IN-
TERVENÇÃO ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA 
 
 
Requerente:      Ministério Público  
Requerida :       Prefeitura Municipal de Ananindeua 
Relator :            Desembargador Calistrato Alves de Mattos 
 
  

Embargos de declaração - Interposição v isando 
efeito modificativ o - Julgamento ultra petita e di-
v ergência entre o acórdão e as notas taquigráfi-
cas - Inocorrência - Embargos rejeitados - Deci-
são por maioria.   

   
   

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Embargos de 
Declaração da Comarca da Capi-
tal, em que é Embargante Prefei-
tura Municipal de Ananindeua e 
embargado o Venerando Acórdão 
nº 28.049, de l3 de dezembro de 
l995. 

 
Relatório  
    O Acórdão embargado ao 

julgar a Representação com Pedi-
do de Intervenção Estadual no 
Município de Ananindeua, apre-
sentada pelo Ministério Público, 
deu-lhe provimento para que fosse 
decretada a Intervenção naquele 
Município, de acordo com as nor-

mas vigentes nos Artigos 36, §§ 1º, 
3º, 4º e 5º da Constituição Estadu-
al. 

     Vem, agora, a Prefeitura 
Municipal de Ananindeua e pre-
tende afirmar a existência de jul-
gamento “ultra petita” e divergên-
cia entre o Acórdão e as notas ta-
quigráficas. 

   
Voto  
Não houve julgamento "ultra 

petita" na análise do Tribunal ao 
apreciar novamente o pedido de 
Intervenção no Município de Ana-
nindeua, mas apenas a informação 
e a constatação de que "o não pa-
gamento dos valores objeto de vá-
rios Precatórios Requisitórios", 
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constitui-se, realmente motivo sufi-
ciente para a decretação da Inter-
venção no Município por "descum-
primento de decisão judicial transi-
tada em julgado", principalmente 
porque a partir da Constituição Fe-
deral de 88, passou o Poder Judi-
ciário a exigir o pagamento prévio 
do bem desapropriado, obedecen-
do às determinações do inciso 
XXIV do art. 5º, o que não fazia 
antes, apesar de determinação 
constante da Constituição Federal 
anterior.  

   Assim, o que foi decidido por 
expressiva maioria dos Desembar-
gadores presentes à Sessão do jul-
gamento sob estudo, foi que a 
Intervenção fosse decretada pelo 
não atendimento dos Precatórios 
Requisitórios, que determinavam o 
"Pagamento da Desapropriação"e 
não apenas sua "orçamentação", 
de vez que o simples fato de or-
çamentar determinado crédito, não 
implica na garantia da efetivação 
de seu pagamento. 

 Note-se ainda, que a discussão 
sobre a nomenclatura da Rubrica 

Orçamentária, é absolutamente 
pertinente e o que se pretendia 
não era fazer constar nominalmen-
te seu destinatário, mas apenas a 
expressa destinação do crédito or-
çamentado, como por exemplo 
"Precatórios Judiciários", já que 
sob a rubrica de "Sentenças Judi-
ciais", poderão ser desviadas para 
outros pagamentos que não aque-
le que originou o presente feito. 
Tanto assim é verdade, que apesar 
de anteriormente orçamentado 
mais de CR$ 40.000.000,00 (qua-
renta milhões de cruzeiros), sob a 
rubrica de Desapropriação, expli-
cada por ofício como sendo para 
"atendimento do precatório", so-
mente foi pago ao expropriado 
Fernando Capucho, um exercício e 
um precatório depois, aproxima-
damente 10% do montante orça-
mentado. 

Por tais motivos: 
ACORDAM os Juízes compo-

nentes do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça do Estado, em Sessão Plená-
ria, à    maioria de votos, em rejei-
tar os Embargos Declaratórios. 

    
                               Belém, 14 de fevereiro de l996. 
 
                 Des. Manoel de Christo Alv es Filho - Presidente 
                         Des. Calistrato Alv es de Mattos - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.467 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Raimundo Augusto Teixeira Campos 
Apelada: A Justiça Pública 
Relator:   Desembargador Ricardo Borges Filho 
 
 

Apelação cív el. Infração administrativ a. Prelimi-
nar de nulidade do auto de infração. A utilização 
de fórmula impressa não acarreta a nulidade do 
auto infracionário. Preliminar unanimemente rejei-
tada. Mérito constatada a infringência a dispositi-
v o do Estatuto da Criança e do Adolescente de 
ser confirmada a decisão que puniu o infrator. Re-
curso improv ido. Decisão unânime. 

 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Apelação da Comarca 
da Capital em que a apelante Ra-
imundo Augusto Teixeira Campos 
e apelada a Justiça Pública. 

ACORDAM os Desembargadores 
da 1ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado, em Turma, a 
unanimidade de votos, rejeitar a 
Preliminar de Nulidade do Auto de 
Infração e no Mérito ainda unani-
memente, negar provimento à A-
pelação. 

Custas na forma da lei. 
Relatório 

Em 28 de março de 1992, às 21 
horas, o Comissário da Infância e 
da Juventude, Antonio Gomes 
Mendes, autuou a Boite e Motel 
Chamego, na pessoa do seu pro-
prietário Raimundo Augusto Tei-
xeira Campos, por ter constatado a 
presença de uma adolescente no 
referido estabelecimento de nome 
Patrícia Rodrigues da Silva, 17 
anos, conforme se verifica no Auto 
de Infração, às fís 03 e verso destes 
autos. 

Oliveira Campos & Cia. Ltda", 
firma comercial com título de, fan-
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tasia "Chamego-Hospedagem, Bar 
e Restaurante", estabelecido nesta 
cidade através de advogado le-
galmente constituído,em sua defe-
sa de fls. 04/06, suscita, prelimi-
narmente, a nulidade de auto de 
infração, por ser vago e genérico, 
sem informar qual a infração co-
metida, especificando a sua natu-
reza e as circunstâncias, como exi-
gia o § 1º do Art. 194 da Lei nº 
8.069 de 13 de julho de 1990 e 
que contém as infrações em seus 
Arts. 245 e 258. 

No mérito, que não ficou prova-
do ser a adolescente menor de 18 
anos, além de que, seu estabele-
cimento é uma casa de espetácu-
los públicos freqüentado por fami-
lias. 

Com vista ao Ministério Público 
o Promotor de Justiça requereu a 
de- signação da audiência de ins-
trução e julgamento (fls.09, verso). 
Marcada esta, consta a realização 
às fls. 12/16, sendo ouvidos o au-
tuante, o autuado e as testemu-
nhas do auto de infração. 

No termo da audiência constan-
te às fls.16 a doutora Juíza, após 
lhe ser apresentada a adolescente, 
determinou que fosse juntada aos 
autos a cópia do procedimento de 
encaminhamento da mesma: ao 
Centro de Acolhimento Provisório 
(CAP) e devolvida para a compa-

nhia de seus pais, em Abaetetuba. 
No memorial apresentado pelo 

representante do Ministério Públi-
co às fls.17, o 39º Promotor de Jus-
tiça da Comarca da.Capital requer 
a condenação do estabelecimento. 
autuado nas penas previstas no Art. 
258, combinado com o Art.149 da 
Lei nº 8.069/90. 

O advogado da firma autuada, 
no memorial de fls.18/19 ratifica o 
pedido de nulidade do auto de in-
fração pela falta de prova da me-
nor idade da suposta adolescente, 
visto constar nos autos dois nomes, 
Patrícia Rodrigues da Silva e Luísa 
Rodrigues e, caso não prevaleça 
esta alegação, está provado que a 
adolescente estava acompanhada 
de uma irmã, maior de 18 anos e 
de outras pessoas maiores, confor-
me depoimentos de testemunhas. 

A doutora Juíza, em sentença 
de fls. 32/34, concluiu:  

”Pelo exposto, estando compro-
vada a infração administrativa 
as normas de proteção a criança 
e ao adolescente, acolho as ra-
zões do doutor Promotor de Jus-
tiça às fls. 17 e julgo proceden-
te o auto de infração de fls. 03, 
para condenar a autuada Boite 
e Motel Chamego, na pessoa 
de seu proprietário Raimundo 
Augusto Teixeira Campos ao 
pagamento da multa de 03 
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(três) salários mínimos, seja re-
colhida no Banco do Estado dá 
Pará, Agência Palácio, em Ca-
derneta de Poupança, à dispo-
sição deste Juízo, até ulterior 
deliberação, tendo em vista. a-
inda não ter sido regulamenta-
do o fundo gerido pelo Conse-
lho Municipal os Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
Cumpra-se, expedindo-se as 
guias de recolhimento, na for-
ma da lei.” 
Raimundo Augusto Teixeira 

Capos, proprietário da firma Olivei-
ra de Campos & Cia Ltda., incon-
formado com a respeitável deci-
são, interpôs o recurso de Apela-
ção para o Egrégio Tribunal de 
Justiça, oferecendo as razões de 
fls. 37/45,  

"não podendo a mesma subsistir 
pois está baseada em um auto 
de infração completamente nu-
lo, (preliminar) em fatos sem 
provas e uma pena de multa in-
constitucional" (mérito). 
Recebida a Apelação em seu 

efeito devolutivo, com vista ao A-
pelado a representante do Ministé-
rio Público manifestou-se pelo im-
provimento do recurso(fls. 47/48). 

Encaminhados os autos a esta 
Superior Instância, foram os mes-
mos distribuídos a Egrégia 1ª Câ-
mara e a nós sorteados para rela-

tar. Remetidos à audiência do or-
gão do Ministério Público o Dr. 
Claudio Bezerra de Melo, Promo-
tor de Justiça, convocado, em pa-
recer de fls.., opinou no sentido de 
que deva ser o recurso conhecido, 
porém, pelo não acolhimento da 
preliminar e no mérito, negado o 
seu provimento. 

Voto 
Preliminar de nulidade no auto 

de infração. 
Argumenta o apelante Raimun-

do Augusto Teixeira Campos que a 
respeitável sentença não pode 
prosperar de vez que tem por base 
um auto de infração que é nulo de 
pleno direito por lhe faltar requisi-
tos da lei. 

Em sua defesa de fls.04/06, diz 
o ora apelante: 

“Como se verifica, trata-se de 
um auto de infração bastante 
vago e genérico, sem informar 
qual a infração cometida, o que 
torna, Preliminarmente, uma 
peça nula pela Impossibil idade 
de uma defesa específica, como 
específica deve ser a natureza e 
as circunstâncias da infração, 
como exige o 5 12 do Art.194, 
da Lei 8.069, de 13-07-90.” 
Sobre mencionada preliminar 

assim manifestou-se a digna juíza 
“a quo". 

“Preliminarmente, não assiste 
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razão ao estabelecimento autu-
ado, quando argüi a nulidade 
do auto de infração por não ter 
sido lavrado em consonância 
com o Art. 194, § 1º da Lei nº 
8.069/90, porque, na verdade, 
foi usada fórmula impressa con-
forme se pode ver às fls. 03, as-
sim como, para estar configura-
da a infração prevista no 
Art.258, da Lei acima referida, 
basta tão somente serem encon-
trados em estabelecimentos 
como os da categoria do autua-
do, crianças ou adolescentes.” 
A formula impressa e admitida 

pela lei e “In Casu” o auto de infra-
ção atacado diz que na boite em 
aprêço foi constatado a presença 
de uma menor no dia e na hora 
constantes do documento. 

 
Mérito 
A Apelação não pode convales-

cer. Efetivamente, a menor Patrí-
cia Rodrigues da Silva, na noite de 
28 de março de 1992, estava na 
"boite Chamego” em companhia 
de outras pessoas que não seus 
responsáveis. Aliás o proprietário 
do estabelecimento não nega o fa-
to e procurou atenuá-lo em suas 
declarações de fls. 14, dizendo: 

"Que na opinião do depoente a 
casa não deu sorte nesse dia, 
porque logo que abriu as portas 

para o movimento, às 21.00 ho-
ras, entraram os primeiros fre-
gueses entre os quais estava a 
menor e logo em seguida en-
trou a equipe de fiscalização, 
não havendo nem tempo e nem 
condições para uma fiscaliza-
ção a respeito”. 
Além de estar presente no esta-

belecimento apenado Patrícia Ro-
drigues da Silva estava tomando 
bebida alcoólica, isto é, cerveja, o 
que também lhe estava interdito, o 
que levou a magistrada "a quo" a 
lamentar não fosse o proprietário 
do estabelecimento autuado, ago-
ra, com base na Lei das Contra-
venções Penais. 

A infração de que trata os pre-
sentes autos e formal e se consubs-
tancia, unicamente, com a presen-
ça de menor em lugares que lhe 
são proibidos desacompanhados 
por responsáveis. 

Conforme ressalta o parquet: 
“Não obstante, é sabido e ressa-
bido que a Boite "Chamego" 
não é lugar de encontro de fa-
mílias, e sim, estabelecimento 
que abriga e promove a prosti-
tuição.” 
É, sem dúvida, acolhedor de jo-
vens que vem do interior para 
tentar a "vida fácil". 
Por isso não merece nenhuma 
contemplação do Estado. Ao 
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contrário, deve ser sempre in-
vestigado pelo poder público, 
pois são locais como esses que 

germinam as atividades crimi-
nosas."    

 
                            Belém, 05 de fevereiro de 1996. 
      Des. Nelson Silv estre  Rodrigues Amorim - Presidente 
                       Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.472 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Consorbrás - Consórcio Nacional de Veículos Ltda. 
Apelado :      Waldir de Jesus Bezerra 
Relatora:       Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
 

 
Apelação cív el - Ação ordinária de prestação de 
fato com preceito cominatório cumulada com res-
tituição de indébito. Contrato de adesão - Consór-
cio - Obrigações contraídas e dev idamente resga-
tadas - Prestações complementares exigidas a-
trav és da portaria ministerial nº 377/86 MF - Ato 
administrativ o sem eficácia para alterar situação 
v alidamente constituída. Confirmação da senten-
ça que julgou procedente a ação reconhecendo o 
cumprimento das obrigações contraídas.  

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Exmos. Srs. De-

sembargadores componentes da 2ª 
Câmara Cível, à unânimidade de 
votos, conhecer do recurso, entre-
tanto negar-lhe provimento, con-
firmando em todos os seus termos 
a R. decisão prolatada. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Ação Ordi-

nária de Prestação de Fato com 
Preceito Cominatório cumulada 
com Restituição de Indébito, pro-
posta por Waldir de Jesus Bezerra 

contra CONSORBRÁS - Consórcio 
Nacional de Veículos, feito que 
tramitou na 7ª Vara Cível desta 
Comarca. 

Alega o Autor, que firmou Con-
trato de Adesão com a Ré 
objetivando o auto-financiamento 
de um veículo marca Ford, modelo 
Escort STD, cujo plano consorcial 
teria a participação de 80 
consorciados e 40 meses de 
duração. Ocorre que, após quitar as 40 
prestações originariamente aven-
çadas, foi induzido em erro a pa-
gar mais 4 parcelas suplementares 
e, ao solicitar da ré o competente 
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recibo de quitação e a transferên-
cia plena do veículo adquirido, es-
ta negou-se a outorgar-lhe tais di-
reitos sob a alegação de que a Au-
tora ainda achava-se em débito 
em 10 (dez) parcelas, escudando-
se para tal posicionamento na Por-
taria n. 377/86 do Ministério da 
Fazenda. 

Ressalta o autor que, o contrato 
de adesão sub judice, devido sua 
natureza jurídica, não pode ser u-
nilateralmente modificado em suas 
cláusulas e prazo de duração, sob 
pena de subversão da ordem jurí-
dica, não se podendo da mesma 
maneira admitir que uma portaria 
ministerial tenha o condão de alte-
rar o ato jurídico perfeito e já con-
sagrado segundo a Lei vigente ao 
tempo em que se consumou. 

Citada regularmente, a ré con-
testa a inicial alegando que res-
paldou-se para o aumento de 14 
prestações do referido veículo, no 
Art. 12 do Regulamento Geral do 
Consórcio e do Contrato de Ade-
são, que trata dos casos de reajuste 
das contribuições, e na Portaria do 
Ministério da Fazenda - GB n. 
377/86, que o autoriza em função 
da elevação verificada no preço do 
bem. 

Em contra-razões o Autor ratifi-
ca a Inicial e enfatiza que a pror-
rogação das prestações pretendida 

pela Ré, além de abusiva, contra-
ria o Princípio da Intangibil idade 
dos Contratos. 

A MMª Juíza Processante, às fls. 
171/183, julgou procedente o pe-
dido do Autor e condenou o reque-
rido a efetivar a quitação plena, 
geral e irrevogável do preço do ve-
ículo, bem como ao pagamento de 
pena pecuniária por dia de atraso 
no descumprimento da sentença. 

Inconformada, a suplicada in-
terpôs Recurso de Apelação sob os 
mesmos argumentos da Contesta-
ção, ressaltando que as parcelas 
complementares visam o paga-
mento integral do preço do bem 
adquirido, referindo-se a cobrança 
do valor da diferença das presta-
ções pagas a menor pelo consorci-
ado por força da portaria Ministeri-
al em questão, face ao malogro do 
Plano Cruzado. 

Citou decisões jurisprudenciais, 
e protestou pelo provimento do 
Apelo. 

Intimado para responder, o Ape-
lado omitiu-se em formalizar qual-
quer manifestação. 

Contados, vieram os autos a es-
ta Egrégia Corte e, mediante dis-
tribuição, coube-me relatar. 

 
Voto 
Inconformado com a sentença 

prolatada pelo douto Juízo da 7ª 
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Vara Cível desta Comarca que 
concluiu pela procedência da pre-
sente Ação, impondo-lhe conde-
nação no sentido de efetuar a qui-
tação plena geral e irrevogável do 
preço do veículo, como também, a 
proceder a devolução do valor que 
recebera referente as prestações 
complementares, sob pena pecu-
niária por dia de atraso além do 
ônus de sucumbência a firma Su-
plicada formalizou o presente Re-
curso de Apelação. 

Alega a Apelante que a decisão 
prolatada à fls. 171/183 não pode 
prosperar, pois não se harmoniza 
com o Contrato celebrado entre as 
partes já que, as prestações com-
plementares a ele se enquadram 
pois dele consta como limite 60 
(sessenta) meses de duração, con-
tados da 1ª assembleia conforme 
consta da cláusula 8ª do Contrato. 

Ressalta ser inegável que o 
plano do Consórcio a que foi vin-
culado o Apelado, foi fixado origi-
nariamente em quarenta (40) quo-
tas partes e ampliado em quatorze 
quotas complementares. 

Esclarece que o Contrato prevê 
a superveniência de atos adminis-
trativos como forma legal de cons-
tituição e funcionamento do con-
sórcio o que daria respaldo à am-
pliação do plano de consórcio es-
tabelecida em função da autoriza-

ção para a elevação do preço do 
bem pela Portaria Ministerial 
nº377/86, ampliando o prazo de-
terminado para a duração dos gru-
pos no período de tempo necessá-
rio até o integral pagamento do 
bem a ser adquirido. 

Ressalta com a devida venia, 
que a autoridade judiciária não 
poderia declarar quitada uma o-
brigação de consórcio pelo número 
de prestações pagas, nem pelo va-
lor de notas fiscais relativas à veí-
culos entregues , mas sim pelo 
quantum representado através das 
prestações quitadas em correspon-
dência com o preço do bem.  

Invocando disposições da Lei 
5.768/71 e Dec. 70.951/72, além 
de citações doutrinárias reitera os 
fundamentos da Contestação insis-
tindo na improcedência da Ação. 

A prova documental introduzida 
pelo A., evidencia que a avença 
dispôs sobre o auto financiamento 
do veículo em quarenta (40) parce-
las que foram devidamente honra-
das além de mais quatro (04) tota-
lizando portanto 44 parcelas sem 
que a Suplicada concordasse em 
formalizar a quitação devida e e-
xigindo-lhe outras 10 (dez) suple-
mentares. 

A invocação dos efeitos da Por-
taria Ministerial nº377 de 
23/12/86, não pode servir de fun-
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damento para a Suplicada esqui-
var-se da formalização da quitação 
do veículo vez que o Contrato foi 
celebrado entre as partes em 
16/12/85, ou seja um ano antes da 
referida Portaria Ministerial, por-
tanto, época em que o grupo já es-
tava formalizado com as obriga-
ções sendo resgatadas regularmen-
te. 

Cabe observar ainda, que o ato 
administrativo invocado não procu-
rou resguardar os preceitos consti-
tucionais, e, impor ao A. 14 (qua-
torze) parcelas complementares 
sem adesão prévia do contratante 
e sem deliberação da Assembléia 
de participantes o que constituem 
violação ao direito positivo, com 
modificação do ato jurídico perfei-
to e inatacável resguardado pela 
Constituição Federal. 

Alio-me à corrente jurispruden-
cial desta Corte no sentido de que: 

"Ação Ordinária de prestação 
de fato com preceito Cominató-
rio - Contrato de Adesão - Con-

sórcio - Acréscimo de prestações 
com base na Portaria Ministerial 
nº 377/86 do MF, improcedên-
cia do Apelo. 
O procedimento que se estabe-
lece mediante Portaria não po-
de alterar Contrato de Adesão 
que embora possua objeto su-
jeito à disciplina estatal, foi de-
vidamente assinado e sacra-
mentado pelas partes . 
Apelação conhecida e provida " 
Ac 26.072 - Apel Cível 1ª Câ-
mara Isol. Rel. Des. Stélio de 
Menezes 
 Formalizo a conclusão de que 

a R. Sentença analisou minucio-
samente a prova documental e 
seus efeitos no litígio, apoiou seus 
fundamentos na doutrina prepon-
derante sobre a relação consorcial 
e não merece censura, por esses 
motivos conheço a Apelação mas 
nego-lhe provimento mantendo 
em todos os seus termos a decisão 
recorrida. 

 
                               Belém, 29 de fevereiro de 1996. 
 
                         Des. Humberto de Castro - Presidente 
                    Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.475 - RECURSO EX-OFFÍCIO DE HABEAS 
CORPUS DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente :      Juizo de Direito da 6ª Vara Penal 
Recorrido :        Maria do Socorro Conceição Rodrigues  
Relator :            Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 
 

Recurso "Ex-officio" de Habeas Corpus - Manda-
mus concedido com espeque no texto do Art. 153, 
XX, da rev ogada Carta Política de 1967, garantin-
do ao paciente o direito de ir e v ir liv remente. Co-
nhece-se do recurso para "ïn fine" lhe ser negado 
prov imento, com prev alência da decisão recorri-
da. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargado-

res do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, pertencentes a 
3ª Câmara Criminal Isolada, à u-
nanimidade, conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento. 

 
Relatório 
A Belª Jacineide Reis Souza, 

impetrou ordem de habeas corpus 
em face de Maria do Socorro Con-
ceição Rodrigues, devidamente 
qualificada nos autos, com funda-
mento no art. 153, XX, da Constitu-
ição Brasileira de 67, alegando ao 
Juízo da 6ª Vara Criminal da capi-
tal, para onde fora distribuído o 

"writ"; isto em data de 09.02.84, 
estar sendo ameaçada a sobredita 
Paciente em sua liberdade de ir e 
vir, temendo ainda, vir a ser identi-
ficada criminalmente. 

Solicitadas as devidas informa-
ções à autoridade tida como coato-
ra, in casu o delegado da Seccio-
nal Urbana da Sacramenta, deixou 
este de prestá-las no prazo legal, 
como sói evidenciar a Certidão de 
fls. 06, dos presentes autos. 

O MM. Juízo “a quo”, reconhe-
cendo da ameaça ao direito de 
ambulação da paciente e ante o 
silêncio injustificado da autoridade 
coatora, através da respeitável sen-
tença ora recorrida, veio por con-
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ceder a ordem em favor da mes-
ma, para que munida do compe-
tente Salvo Conduto, pudesse 
comparecer à presença da sobredi-
ta autoridade policial, l ivre de ser 
presa e identificada pelo processo 
dactiloscópico, ipso facto recorren-
do ex- offício de sua decisão para 
este Tribunal. 

O Órgão Ministerial, primeira-
mente através do Procurador de 
Justiça Dr. Carlos Peixoto, opinou 
favoravelmente pelo acolhimento 
e provimento do presente recurso. 

Redistribuídos os presentes au-
tos em virtude da Resolução nº 
025, de 15.12.93 do Pleno deste 
Tribunal, coube por redistribuição 
ao Des. Pedro Paulo Martins, rela-
tá-los em substituição ao Des. Ca-
listrato Mattos, que, em data de 
22.09.94, veio por submeter no-
vamente os presentes autos à a-
preciação do M.P. para emissão de 
parecer, levando-se em considera-
ção o tempo decorrido desde a da-
ta da 1ª distribuição. 

Destarte, instado novamente o 
Órgão Ministerial, desta feita atra-
vés do Procurador de Justiça Dr. 
Manoel Castelo Branco, opinou 
pelo conhecimento e improvimen-
to do presente recurso, face o pre-
sumido equívoco laborado no pa-
recer Ministerial datado de 
10/06/85, quando pugna pelo pro-

vimento recursal. 
Por não mais integrar às Egré-

gias Câmaras Criminais, ordenou o 
então relator Des. Pedro Paulo 
Martins, fossem os presentes autos 
redistribuídos em data de 
12/12/95, vindo a mim conclusos 
em data de 8/2/96, pelos que os 
dou como vistos e relatados. 

 
Voto 
Da análise dos presentes autos, 

verifica-se que a concessão do re-
médio heróico pelo Juízo a quo se 
deveu ao fato da presumida ame-
aça por parte da autoridade tida 
coatora ao direito sagrado de ir e 
vir da Paciente, que segundo cons-
ta da exordial, fora presa e interro-
gada no dia 08/2//84, tendo ficado 
à disposição da Seccional Urbana 
da Sacramenta no período de 
8:00h às 18:00h do dia 08.02.84 
próximo-passado. 

Através do ofício nº 024, datado 
de 10.02.84, o MM. Juiz a quo so-
licitara as devidas informações à 
autoridade tida como coatora, as-
sim como, que informasse a respei-
to da instauração do competente 
inquérito policial, e em caso posi-
tivo, fosse remetida ao juízo a có-
pia da portaria que autorizou a ins-
tauração do mesmo. 

Exaurido o prazo de lei, não lo-
grou a sobredita autoridade polici-
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al em prestar as necessárias infor-
mações, como sói evidenciar a 
Certidão de fls. 06, dos presentes 
autos. 

A concessão da presente ordem 
de habeas corpus atende aos re-
quisitos mínimos legais exigíveis 
no texto do art. 153, XX, da revo-
gada Carta Política de 1967, assim 
como, aqueles constantes da Nor-

ma Penal Adjetiva, razão pela 
qual imerece o menor retoque, pe-
lo que somos favorável pelo co-
nhecimento do presente recurso 
ex-offício por esta Egrégia 3ª Câ-
mara Criminal Isoladada, para que 
in fine lhe seja negado provimento 
com a consequente prevalência da 
decisão recorrida. 

 
                              Belém, 13 de fevereiro de 1996. 
 
             Desa. Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz - Presidente 
                        Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator. 
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ACÓRDÃO Nº 28.477 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante:     Estado do Pará 
Embargados:   V. Acórdão nº 28.247 de 13/02/96 das Câmaras Cíveis Reu-      

nidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e 
Luiz Antonio Mattos Fleury da Fonseca 

 Relator:           Desembargador Pedro Paulo Martins 
 

 
Embargos de declaração - Contra decisão prece-
dente já esclarecida em embargos declaratórios, 
não cabem outros embargos. Se assim ocorrer, 
estará sendo admitido o “bis in idem“, não permi-
tido pelo direito processual civ il. Embargos não 
conhecidos. Unanimidade de v otos. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores Mem-
bros Das Câmaras Cíveis Reunidas 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, à unanimidade de votos, 
em não conhecer os Embargos de 
Declaração.  

 
Relatório 
Adotamos o Relatório de fls. 66 

e 67, dos autos, esclarecendo que 
estes são Embargos sobre Embar-
gos e Declaração, ao V. Acórdão 
nº 28.247, de 13 de Fevereiro de 
1996, julgado à unanimidade de 

votos por esta Egrégia Câmara Cí-
vel. Acrescentamos que os primei-
ros Embargos foram opostos ao V. 
Acórdão Nº 28.008/95, julgado 
também por esta Egrégia Câmara 
Cível, com unânime decisão.  

 
Voto 
Verifica-se ao compulsar os au-

tos que os Embargos de Declara-
ção são a repetição dos primeiros 
Embargos, já respondidos pelo vo-
to que assinei, em julgamento à 
Unanimidade de Votos, efetuado 
dia 13 de fevereiro de 1996, sendo 
o V. Acórdão nº 28.247, publicado 
no Diário da Justiça de 16 de Fe-
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vereiro de 1996. O Embargante 
pretende forçar a Câmara a um 
novo julgamento, uma revisão in-
cabível e inviável, estando passível 
da sanção do Artigo 538, parágrafo 
único, do CPC. 

Repetimos que os fundamentos 
nos quais se baseou a decisão do 
Mandado de Segurança, foram su-
ficientes para formar o convenci-
mento, não estando obrigado este 
Julgador a responder todos aque-
les enumerados pelo Embargante. 

A RJTJESP 115/207 assim se 
refere: 

“O juiz não está obrigado a res-
ponder todas as alegações das 
partes, quando já tenha encon-
trado motivo suficiente para fun-
damentar a Decisão, nem se 
obriga a ater-se aos fundamen-
tos indicados por elas e tam-
pouco a responder um a um to-
dos os seus argumentos.” 
No RE nº 94.847 - SP - RTJ 

102/767, frizou o eminente Min. 

Cunha Peixoto em seu voto:  
“Não conheço do recurso. Os 

fundamentos destes Embargos já 
foram todos respondidos no primei-
ro, e inexistem Embargos Declara-
tórios de Embargos Declaratórios. 

Não Conheço dos Embargos.” 
Atualmente os eminentes Juris-

tas deste País, em suas obras jurí-
dicas e em palestras nos Congres-
sos, frizam sempre a necessidade 
da celeridade processual, e a Ju-
risprudência Pátria também é unâ-
nime neste sentido. Devemos sem-
pre considerar que o processo deve 
ser julgado de acordo com a Lei. 

 Contra decisão precedente, já 
esclarecida mediante Embargos 
Declaratários, não cabem outros 
Embargos, pois se assim ocorrer, 
estará sendo admitindo o “bis in 
idem”, não permitido pelo Direito 
Processual Civil. 

Por tais motivos, considero os 
embargos não conhecidos. 

 
                               Belém, 12 de março de 1996. 
 
                      Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                          Des. Pedro Paulo Martins - Relator     
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ACÓRDÃO Nº 28.483 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       Líder - Supermercados e Magazine S/A 
Apelada:        Maria Auxil iadora Martins Rodrigues 
Relator:          Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 
 

I. Sentença "a quo" que julgou procedente Ação 
Sumaríssima de Indenização - Agrav o Retido re-
pisando preliminares já lev antadas em contesta-
ção, de nulidade do feito por impropriedade do rito 
processual adotado e, conseqüentemente, extin-
ção sem julgamento do mérito - Apelação - Contra-
razões suscitando preliminar de intempestiv idade 
do recurso. II. Preliminar de intempestiv idade do 
recurso rejeitada - Ambas as preliminares lev an-
tadas em agrav o retido nos autos também rejeita-
das por se coadnunar a matéria ao art. 275,II,"i" 
do CPC e env olv erem questões cuja apreciação 
se remonta ao mérito. Entendimento do art. 173 do 
CPC. Mérito - Impõe-se condenação à indenização 
a supermercado que, inescusav elmente, possui o 
"munus" de depositário atrav és da oferta de esta-
cionamento para v eículo, ainda que gratuito, por-
que responsáv el pela guarda e v igilância da coi-
sa depositada em caso de furto comprov ado. Ju-
risprudência reiterada de nossos Tribunais pá-
trios. III. Recurso conhecido e denegado, à una-
nimidade. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores mem-
bros componentes da Egrégia 1ª 
Câmara Cível Isolada, reunidos em 
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turma, à unanimidade , em rejeitar 
as preliminares levantadas e no 
mérito, também por unanimidade, 
denegar o recurso de Apelação in-
terposto para, em conseqüência, 
confirmar indenização estabeleci-
da na R. sentença atacada, ratifi-
cando-a em todos os seus termos. 

  
Relatório 
Adoto e ratifico o relatório da R. 

sentença da MMª Dra. Juíza em 
exercício na 5ª Vara Cível da capi-
tal, de fls. 41 a 47 dos autos, ao 
qual acrescento o seguinte: 

I - A MMª Dra. Juíza "a quo", 
julgou procedente a ação de inde-
nização proposta contra a ré - Líder 
Supermercados e Magazine S/A, 
responsabilizando-a pelo furto do 
automóvel da autora ocorrido nas 
dependências de seu estaciona-
mento e, em consequência, con-
denou-a ao pagamento da quantia 
de CR$-2.500.000,00 (dois milhões 
e quinhentos mil cruzeiros), valor 
do veículo furtado à época, devi-
damente atualizada, assim como 
nas custas processuais e honorários 
do advogado da autora arbitrados 
em 15% sobre o valor da condena-
ção; 

II - Inconformada, a ré apelou, 
apresentando suas razões (fls. 48 a 
53), alegando, preliminarmente, a 
nulidade do processo a partir das 

fls. 31 para determinar-se a adoção 
do rito ordinário, preliminar esta 
que fôra arguida na contestação 
juntamente com outra de extinção 
do processo sem julgamento do 
mérito e, como foram rejeitadas 
pelo juízo    "a quo" em audiência, 
ficaram consignadas como argu-
mento de nulidade do processo em 
recurso de Agravo de Instrumento 
que ficara retido nos autos, ou 
mesmo em apelação, como ora se 
apresenta. Quanto ao mérito, des-
cabe a ação por inexistência de 
prova do furto, bem como, de con-
trato de depósito, não havendo 
responsabilidade. Juntou jurispru-
dência; 

III - Em contra-razões, a autora 
ora apelada sustenta, como preli-
minar, a intempestividade do ape-
lo, e, no mérito, a sentença "a qu-
o" por suas próprias razões, ratifica 
os fundamentos da inicial e não 
merece quaisquer reparos; 

 
Voto  
Preliminar de intempestividade 

da apelação, argüida pela ora a-
pelada. 

Como a ação é de procedimen-
to sumaríssimo, e sendo a R. sen-
tença publicada no Diário de Justi-
ça em 25 de janeiro de 1993, que 
recaiu quinta-feira, o prazo come-
ça a fluir de sexta-feira, dia 26 (vin-
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te e seis), e sendo o prazo de 5 
(cinco) dias, ao teor da parágrafo 
único do Art. 508 do Código de 
Processo Civil, o prazo iria até o 
dia 30-01-93, sábado, que neste 
caso prorrogado estava para o pri-
meiro dia úti l, segunda-feira, 1º de 
fevereiro, o que não ocorreu. 

Argumenta também que ainda 
que o prazo fosse de 15 (quinze) 
dias, este se exauriu em 09-02-93, 
que era terça-feira, e somente a 
10-02-93, conforme o Protocolo, 
deu entrada de sua apelação. 

Data vênia, do entendimento 
do brilhante advogado da apela-
da, rejeito a preliminar. A uma, 
porque o mencionado parágrafo 
único do Código de Processo Civil 
de há muito foi revogado, passan-
do a ser o prazo também de 15 
(quinze) dias. A dois, porque o Ar-
tigo 173 do Código de Processo 
Civil diz que durante as férias e 
nos feriados não se praticarão atos 
processuais. 

Ora, o mês de janeiro é de fé-
rias coletivas, e assim o prazo para 
apelação começa a fluir a 1º de 
fevereiro, e sendo protocolado a 
10 (dez), estava dentro do prazo a 
apelação interposta. 

Rejeito pois, esta preliminar. 
Agravo Retido conhecido como 

preliminar suscitado pela ré, ora 
apelante quando de sua contesta-

ção e reiterado quando da Apela-
ção, no sentido de "nulidade" do 
processo por ter adotado o rito su-
maríssimo em vez de ordinário, e 
em conseqüência, a extinção do 
processo sem julgamento do méri-
to, pois deveria a autora provar o 
furto do seu veículo no estaciona-
mento da ré. 

Ambas as preliminares foram re-
jeitadas na R. sentença pela sua 
digna prolatora. A primeira, porque 
a ação de reparação de danos está 
consubstanciada no Artigo 275, in-
ciso II, alínea "i", e é, com efeito, 
de rito sumaríssimo, e a segunda 
porque envolve mérito. Com efei-
to, nada a reparar no decidido pe-
la digna Drª Juíza "a quo", razão 
pela qual rejeito as preliminares 
argüidas no Agravo Retido. 

 
Mérito 
Trata-se na espécie de ação 

sumaríssima para "cobrança da 
quantia devida, a título de retribui-
ção ou indenização à depositário 
ou leiloeiro". 

"In casu", a autora ao efetuar 
compras no Supermercado Líder, 
situado na Avenida Alcindo Cace-
la, esquina da Conselheiro Furta-
do, no dia 09 de fevereiro de 
1991, às 19:30 horas, deixou no 
estacionamento do referido Su-
permercado, seu veículo de marca 
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V.W. ano 1979, cor bege, placa 
AM 4676-Pa, chassi RJ916679, 
como sempre fazia. Ao retornar das 
compras, não encontrou seu veícu-
lo, e ninguém no local informou-
lhe sobre o paradeiro do veículo, 
inclusive o vigia. Então, dirigiu-se 
à Delegacia Especializada e regis-
trou a ocorrência, conforme Certi-
dão acostada aos autos, e após 01 
(um) ano sem ter de novo seu au-
tomóvel, e nem obter qualquer 
providência da ré, resolveu ingres-
sar em juízo com a Ação de Inde-
nização contra a mesma, que em-
bora proporcione estacionamento 
gratuito aos seus clientes, o faz de 
forma incompleta e danosa, agin-
do assim com culpa "in vigilando". 

Temos assim que analisar o fato 
de ser ou não o referido estabele-
cimento comercial "depositário" de 
veículos que ficam em seu esta-
cionamento reservado aos seus 
clientes. 

O assunto é interessante, e co-
mo matéria nova, é estudado à luz 
da nossa jurisprudência pátria. 

Assim é que temos os seguinte 
arestos: 

"Estacionamento de Supermer-
cado - Furto - Indenização - 
Contrato de Depósito para 
guarda de veículo - Comprova-
da a existência de depósito, a-
inda que não exigido por escri-

to, o depositário é o responsável 
por eventuais danos à coisa. 
Depositado o bem imóvel (veí-
culo), ainda que gratuito o esta-
cionamento em Supermercado, 
se este se danifica ou é furtado, 
responde o depositário pelos 
prejuízos causados ao deposi-
tante, por ter aquele agido com 
culpa "in vigilando ", eis que é 
obrigado a ter na guarda e con-
servação da coisa depositada, o 
cuidado e dil igência que cos-
tuma com o que lhe pertence 
(Ac. Unânime da 3ª Turma, 
S.T.J., Rel. Ministro Waldemar 
Zveiter, 16-10-90 DJ de 19-11-
90)."  
Outro: 
"Responsabilidade Civil - Esta-    
cionamento gratuito para veícu-
los em Supermercado - Dever 
de vigilância e guarda - Carro 
roubado - Obrigações de inde-
nizar - Recurso provido - A firma 
proprietária de Supermercado é 
responsável por furto de auto-
móvel deixado por freguês em 
estacionamento gratuito que a 
este é destinado, porque lhe 
compete arcar com o ônus de 
vigilância e guarda conquanto 
o oferecimento do local tem por 
escopo captar preferência com 
intuito lucrativo. (Ac. Unânime 
da 1ª Câmara Cível do T.J.Pr, 
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Relator designado Juiz Altair 
Paritucci/D.J. Pr )". 
Assim sendo, é considerado o 

Supermercado como depositário 
do veículo deixado em seu esta-
cionamento, ainda que gratuito, 
devendo pois, arcar com a indeni-
zação quando o mesmo é furtado. 

Por outro lado, houve o provado 

furto, pela Certidão fornecida pela 
Delegacia Especializada, de modo 
a assegurar à apelada a indeniza-
ção estabelecida na R. sentença 
ora "sub judice", de modo a ser 
confirmado em todos os seus ter-
mos, denegando-se assim a apela-
ção. 

 
                               Belém, 26 de fevereiro de 1996. 
 
            Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 
                  Des. Steleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.484 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelante:       Raimundo Ferreira da Silva 
Apelada:        A Justiça Pública 
Relator:          Desembargador Ary da Motta Silveira 
 

Apelação criminal da comarca da capital. Incon-
formação do apelante quanto à pena acessória de 
proibição para dirigir v eículos automotores, prazo 
de 2 (dois) anos, a contar da data do transito em 
julgado da decisão de primeiro grau. Recorrente 
já beneficiado com a substituição da pena priv a-
tiv a de liberdade pela de multa. Comprov ada a 
sua imprudência ao dirigir v eículo na contra-mão 
e abandono imediato do local do crime, sem pres-
tar socorro à v ítima. Negado prov imento ao apelo 
e confirmada a sentença de primeiro grau. Unâni-
me.  

 
 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Apelação Cri-
minal da Comarca da Capital, em 
que é apelante Raimundo Ferreira 
da Silva e, apelada, a Justiça Pú-
blica.  

Relatório 
Inconformado com a decisão da 

titular da 1ª Pretoria Criminal da 
Capital, que o condenou a pena 
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses 
de detenção, convertida em multa 
de dois salários mínimos e suspen-
são da habilitação para dirigir veí-

culos automotores pelo prazo de 
dois anos, a contar do trânsito em 
julgado daquela decisão, Raimun-
do Ferreira da Silva, apelou a esta 
Superior Instância, a fim de que 
fosse isentado da entrega de sua 
habilitação para dirigir, sob o ar-
gumento de que era motorista pro-
fissional - funcionário da SETRAN - 
e que sem a habilitação perderia o 
emprego e dificilmente encontraria 
outra ocupação, uma vez que já 
tinha 50 (cinqüenta) anos. 

Em Contra-Razões, o doutor 
Procurador de Justiça lembrou 
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que, ao atropelar e matar a vítima 
- Antonio Carlos Oliveira do Carmo 
- o acusado trafegava na contra-
mão da Av. Pedro Álvares Cabral, 
além do que se recusou a prestar 
socorro à vítima, um homem jo-
vem, de 36 anos, que também ti-
nha família para sustentar; ainda 
lembrando que o ora apelante já 
possuía antecedentes criminais.  

Nesta Superior Instância, o dou-
tor Procurador de Justiça, Bel. Jor-
ge Ferreira Cortes, opinou pelo 
improvimento do recurso.  

Mérito 
O recorrido insurge-se contra 

parte da pena que lhe foi imposta 
na douta Pretoria, justamente a-
quela que o proíbe de dirigir veícu-
los automotores, pelo prazo de 02 
(dois) anos, a contar da data do 
trânsito em julgado da decisão de 
primeiro grau. O recorrente já foi 
beneficiado naquela decisão, com 
a substituição da pena privativa de 
liberdade de 01 (um) ano e 08 (oi-
to) meses de detenção, pela pena 
de multa de 02 (dois) salários mí-
nimos da região, totalizando a im-
portância de R$ 140,00 (cento e 
quarenta reais). A perda temporá-
ria de sua habilitação para dirigir, 
seria mais um benefício, mas de 
difícil aceitação, isso porque o Réu 

dirigia um veículo pesado em ple-
na contra-mão da Av. Pedro Álva-
res Cabral, quando atropelou e 
matou um jovem de 36 anos de 
idade, que tinha família para sus-
tentar, cabendo-lhe inteiramente a 
culpa; isto porque ele dirigia na 
contra-mão, conforme depoimento 
das testemunhas José Sérgio Alves 
(fls. 39) em Juízo, e, igualmente, 
José Ribamar Serra, que disse con-
firmar o seu depoimento na Polí-
cia, onde já fizera aquela afirma-
ção. Agravou ainda a ação do réu, 
o fato de retirar-se imediatamente 
do local sem prestar socorro à víti-
ma. Além disso, o Réu não registra 
bons antecedentes, como se vê da 
Certidão de fls. 44, onde consta 
que ele foi condenado em 01 de 
fevereiro de 1991, por infração aos 
Arts. 129 e 213 do Código Penal 
Brasileiro. 

Em face do exposto, conhece-se 
da Apelação, mas nega-se-lhe pro-
vimento, para confirmar a r. sen-
tença apelada. 

À vista de tais considerações, 
ACÓRDAM os senhores Desembar-
gadores membros da 1ª Câmara 
Penal Isolada, à unanimidade de 
votos, em negar provimento ao re-
curso, para confirmar a sentença 
de primeiro grau. 

 
                              Belém, 27 de fevereiro de 1996. 
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               Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente-Relator  
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ACÓRDÃO Nº 28.490 - RECURSO PENAL EX-OFFÍCIO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente:        A Doutora Juíza de Direito da 2ª Vara Penal 
Recorrida:          Maria José Silva dos Santos 
Relator:              Desembargador Ary da Motta Silveira 
 
 

Absolv ição sumária de crime doloso contra a v i-
da. Recurso penal ex-offício, conhecido por maio-
ria de v otos, ao qual se negou prov imento. 

 
 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Recurso Penal 
Ex-Offício da Comarca da Capital, 
em que é recorrente a doutora Juí-
za de Direito da 2ª Vara Penal e, 
recorrida, Maria José Silva dos 
Santos. 

 
Relatório 
Em 03 de maio de 1994, o Mi-

nistério Público denunciou Maria 
José Silva dos Santos, já qualifi-
cada nos autos, por esta haver pra-
ticado o crime capitulado no Artigo 
121, "caput", do Código Penal 
Brasileiro, na pessoa de seu com-
panheiro, João Batista de Aquino. 

No transcurso da instrução cri-
minal ficou comprovado que a de-
nunciada atingiu a vítima com 
uma barra de ferro de cerca de 1 

metro de altura, que era util izada 
como tranca de porta, isto após ter 
sido agredida por João Batista, 
que ameaçava atingí-la com um 
botijão de gás, assim como de to-
car fogo na casa, local onde tam-
bém se encontravam os quatro fi-
lhos do casal. O fato foi presencia-
do pela fi lha mais velha, de nome 
Gabriela, que, inclusive, foi pedir 
auxílio à sua avó, mãe da vítima, 
que morava às proximidades. 

Os vizinhos do casal confirma-
ram ter ouvido discussão entre o 
casal, além de ouvirem o barulho 
de objetos quebrados e sentirem 
um forte cheiro de gás. A mãe da 
vítima, Srª Maria José Azevedo de 
Aquino, em depoimento prestado 
em Juízo, declarou que o fi lho se 
transformava em pessoa violenta 
quando bebia, e que "caçava bri-
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ga", ressaltando, por outro lado 
que sempre teve um bom relacio-
namento com a nora, e que a acu-
sada era "pessoa decente, que vi-
via para o lar". Confirmou também 
que foi procurada pela neta, Ga-
briela, na noite do crime, e que es-
ta chegou em sua casa dizendo 
que o pai estava batendo na mãe, 
mas que quando chegou na resi-
dência do casal seu fi lho já estava 
morto. 

Em alegações finais, o repre-
sentante do "parquet" pede a ab-
solvição sumária da acusada, uma 
vez que esta estava amparada pe-
lo instituto da legítima defesa. 

Em 02 de agosto de 1995, a 
Desª Yvonne Santiago Marinho, à 
época Juíza da 2ª Vara Penal, ab-
solveu a denunciada Maria José 
Silva dos Santos, da acusação con-
tra si imputada nos autos, com ful-
cro no Artigo 411 do Código de 
Processo Penal e nos Artigos 23, 
inciso II e 25, do Código Penal 
Brasileiro, recorrendo Ex-Offício a 
este Tribunal. 

Nesta Superior Instância, a dou-
tora Procuradora de Justiça, Belª 
Anabela Viana, opinou pelo im-
provimento do recurso. 

 
Voto 
Conforme dispõe o Art. 23 e seu 

inciso II, do Código Penal, não há 

crime quando o agente pratica o 
fato em legítima defesa. Assim en-
tendeu a doutora Juíza e, com ful-
cro no Artigo 411, do CPP, absol-
veu suma-    riamente Maria José 
Silva dos Santos, recorrendo de o-
fício de sua decisão. 

A sentença recorrida está data-
da de 02 de agosto de 1995 e é da 
lavra da então MMª Juíza de Direi-
to Yvone Santiago Marinho, hoje 
integrando este Egrégio Tribunal. 

Como se observa dos autos, a 
história é suscinta. A vítima, João 
Batista de Aquino, e sua esposa 
Maria José, discutiam freqüente-
mente, quando o marido ameaça-
va espancá-la. No dia do fato deli-
tuoso, ao longo de uma discussão, 
o marido ameaçou matar a mulher 
atirando-lhe um botijão de gás. 
Nessa situação, a ameaçada man-
dou que uma sua fi lha fosse avisar 
a avó, mãe do marido, a respeito 
do que estava acontecendo. A ver-
são é confirmada em depoimento 
de Maria José Azevedo de Aquino, 
mãe da vítima, a qual em Juízo 
declarou que o fi lho se transforma-
va em pessoa violenta quando be-
bia e que "caçava briga", ressal-
tando, por outro lado, que sempre 
teve um bom relacionamento com 
a nora, sendo esta pessoa decente, 
que vivia para o lar. A mencionada 
senhora, que morava nas proximi-
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dades da residência do casal, ain-
da confirmou que foi procurada pe-
la neta, Gabriela, na noite do cri-
me, a qual dizia que o pai estava 
batendo na mãe, mas quando ao 
lá chegar já encontrou o fi lho mor-
to. Tal depoimento que se reputa 
insuspeito, comprova a alegação 
de que a recorrida agiu em legíti-
ma defesa própria. Daí o entendi-

mento da magistrada sentenciante, 
que se apoia na prova dos autos.  

Por tais razões, é de ser confir-
mada a sentença em apreciação.  

À vista de tais considerações, 
ACORDAM os senhores Desembar-
gadores membros da 1ª Câmara 
Penal Isolada, por maioria de vo-
tos, em conhecer do recurso e ne-
gar-lhe provimento. 

 
                             Belém, 13 de fevereiro de 1996. 
 
                Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente-Relator  
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ACÓRDÃO Nº 28.493 - RECURSO EX-OFFÍCIO DE HABEAS-
CORPUS DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente:       Juízo de Direito da 5ª Vara Penal 
Recorrido:         Raimundo Carlos de Lima Souza 
Relatora:           Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 
 
 

Habeas-Corpus Liberatório. Prisão. Aplicação do 
Artigo 129, inciso I da Carta Magna. Recurso não 
conhecido, por incabív el na espécie.  
 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Recurso Ex-Offício de 
Habeas Corpus da Capital em que 
é recorrente o Juízo de Direito da 
5ª Vara Penal e recorrido Raimun-
do Carlos de Lima Souza. 

ACORDAM, os Juízes da 1ª 
Câmara Penal Isolada do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado, à 
unanimidade de votos, não conhe-
cer do recurso, por incabível na es-
pécie. 

 
Relatório 
Trata-se de Habeas Corpus Li-

beratório em que a MMª. Juíza de 
Direito da 5ª Vara Penal recorreu 
da sua decisão a esta Superior Ins-
tâncias, com fundamento no Artigo 
574, inciso I do Código de Proces-
so Penal, face ter considerado pre-

judicado o pedido impetrado em 
favor de Raimundo Carlos de Lima 
Souza, pois fora colocado em li-
berdade logo após ter sido ouvido 
em depoimento prestado perante a 
autoridade policial da Seccional 
Urbana da Cremação. 

Para o impetrante, Bel. Arcelino 
Ferreira Côrrea, o paciente encon-
tra-se preso ilegalmente, naquela 
unidade policial face inexistir or-
dem expressa de autoridade Judi-
ciária competente e nem ter ocor-
rido flagrante delito, constituindo 
assim violação em seu direito 
Constitucional à l iberdade de lo-
comoção. 

A Procuradoria de Justiça, em 
parecer da lavra do Dr. Luiz César 
Tavares Bibas manifestou-se pelo 
não conhecimento da ordem, visto 
que, considerou tal recurso incabí-
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vel na espécie, conforme o previsto 
no dispositivo legal supra mencio-
nado. 

 
Voto 
O Artigo 129 e incisos da Carta 

Magna enumera as funções institu-
cionais do Ministério Público, entre 
elas no inciso I a de promover, pri-
vativamente, a ação penal públi-
ca, na forma da lei. 

Coerente com as decisões da 4ª 
Câmara Criminal do Egrégio Tri-
bunal de Alçada Criminal do Rio 
Grande do Sul e da 4a Câmara 
Criminal do Tribunal de Alçada 
Criminal de São Paulo, em várias 
decisões, têm entendido que o re-
curso ex-offício foi afastado do nos-
so sistema processual, com o se-
guinte argumento:  

"constituindo a apelação de ofí-
cio forma iniciativa da ação pe-
nal, e sendo esta, quando pú-
blica, privativa do Ministério 
Público, segue-se como tendo 
revogadas pelo Artigo 129, inci-
so I da Constituição Federal as 
normas que obrigam os Juízes a 

recorrer de ofício (RT, 
659/305)". 
Realmente, se cabe privativa-

mente ao Ministério Público a ini-
ciativa da ação penal pública, de-
ve-se lhe também atribuir a inicia-
tiva recursal como prolongamento 
do princípio da legalidade. 

O tema é polêmico, havendo 
vários pronunciamentos a favor e 
contra. 

Ademais, o recurso ex-offício, 
trata-se de um recurso sem recor-
rente, porque o Juiz recorre de sua 
própria decisão, sem ser parte, sem 
ser vencido e sem ter interesse na 
causa, o que vem demonstrar ne-
nhum sentido prático tem em pro-
veito do paciente e para racionali-
zação processual. 

Com estas breves considerações 
não conheço do presente recurso, 
porque não mais cabível na espé-
cie, com a devolução dos autos ao 
Juízo de origem a fim de que seja 
o Promotor de Justiça, intimado da 
decisão recorrida, e recorrer da 
mesma se quiser. 

 
                                Belém, 05 de março de 1996. 
 
                      Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente 
                 Desa. Yv onne Santiago Marinho - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.503 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:       Humberto Machado de Mendonça 
Impetrado:        Exmo Sr. Secretário de Administração do 
                        Estado do Pará 
Litisconsorte passivo necessário: Estado do Pará 
Relatora:          Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 
 

1. Mandado de Seguranca - Objetiv o - Incorpora-
ção de Adicional maior, aos v encimentos do Im-
petrante, dev ido exercício de cargo comissiona-
do, anteriormente concedido e após suprimido. 2. 
Preliminar de Impossibilidade Jurídica do Pedido - 
Aplicação da Súmula 269 do S.T.F. Inexistência no 
caso em exame, de suposta Ação de Cobrança, 
pelos argumentos contidos no Acórdão. Rejeitada 
à unanimidade. 3. Preliminar de Carência do Direi-
to de Ação - Via jurisdicional que dev e ser apoia-
da em prov a pré-constituida - Não admissão da di-
lação probatória. Acolhida, por maioria de v otos. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Desembargadores 

componentes das Colendas Câma-
ras Cíveis Reunidas, à unanimida-
de de votos, rejeitar a preliminar 
de Impossibil idade Jurídica do Pe-
dido e, por maioria de votos, aco-
lher a preliminar de Carência do 
Direito de Ação, julgando o Impe-
trante carecedor do direito de a-

ção, declarando Extinta a Ação 
Mandamental (Art. 267, IV do Có-
digo de Processo Civil) e, conse-
quentemente, cassando a liminar 
anteriormente concedida, nos ter-
mos do voto da Desembargadora 
Relatora. 

 
Relatório 
Humberto Machado de Men-

donça, brasileiro, casado, advoga-
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do, Consultor Jurídico Ad 14, AB, 
Ad, ABC, nivel II, lotado na Secre-
taria de Estado de Transportes - 
SETRAN, domicil iado e residente 
nesta cidade, através advogado 
legalmente habilitado, com fulcro 
no Art. 1º da Lei nº 1533 de 
31.12.51, combinado com o Art. 
5º, ítens XXXIV e LXIX e Art. 7º, 
inciso VI da Constituição Federal, 
impetra o presente Mandado de 
Segurança contra ato, que diz ser 
injusto, do Exmo. Sr. Secretario de 
Administração do Estado do Pará 
sob as alegações a seguir expostas. 

Que o impetrante é funcionário 
público estatutário efetivo do Esta-
do, sendo Consultor Jurídico Ad. 
14, AB.AD, ABC, Nivel II, lotado na 
Secretaria de Transportes - 
SETRAN, admitido em 16.06.53, 
atualmente com 42 (quarenta e 
dois anos), 02 (dois) meses e 23 
(vinte e três) dias de Serviço Públi-
co, dos quais, durante os últimos 
vinte e cinco (25) anos sempre o-
cupou cargos em comissão, sendo 
o de maior padrão de Assessor Es-
pecial do Governador, DAS-6, con-
forme demonstram os Decretos a-
nexos, datados de 14.04.87 e os 
dois últimos de 03.02.88, havendo 
sido exonerado desse cargo por 
Decreto de 18.03.91 (Docs. 2, 3, 4 
e 5 - fls. 08 a 11) e ainda certidão 
de tempo de serviço expedida pela 

Diretoria de Recursos Humanos da 
Governadoria do Estado do Pará 
(Doc. 06 fls. 14 e 15), cuja remune-
ração correspondia à época ao pa-
drão DAS 6, cargo ocupados pelos 
Secretários de Estado, e hoje em 
dia pelo Secretário Adjunto dos di-
versos Secretários de Estado. 

Esclarece que, pelo processo nº 
3878/94 - SEAD, requereu e lhe foi 
deferido, a partir de dezembro/94, 
o Adicional pelo exercício do Car-
go em Comissão de Assessor Espe-
cial, na base de 100%, conforme 
demonstra o ofício circular nº 1653 
de 15/12/94 (doc.7 fl.22) no valor 
de R$ 768,77 (Setecentos e ses-
senta e oito reais e setenta e sete 
centavos). Ocorre que, devido en-
quadramento errôneo do seu DAS, 
pois deveria ter sido feito na base 
de seu maior padrão DAS-6, de As-
sessor Especial do Governador e 
não, no que foi deferido, o Impe-
trante pelo processo 1970 de 
21.02.95, solicitou junto a SEAD a 
Revisão da Incorporação do DAS 
que lhe tinha sido deferido, para o 
DAS-6 de Assessor Especial do Go-
vernador, que foi o maior padrão 
de DAS por si exercido, encontran-
do-se o mencionado Processo de 
Revisão de DAS, ainda em trami-
tação na SEAD, sem qualquer so-
lução. 

Todavia, para surpresa do Impe-
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trante a partir de 30.06.95, a refe-
rida gratificação no valor mensal 
de R$ 768,77 (Setecentos e ses-
senta e oito reais e setenta e sete 
centavos) que vinha recebendo a-
dicionada aos seus vencimentos 
desde dezembro/94, foi retirada do 
seu contra cheque (docs. de fls. 23 
a 31). 

Arrimado na existência de farta 
jurisprudência deste Egrégio TJE e 
ainda no que determina o Art. 130 
da Lei nº 5810 de 24.01.94 - Re-
gime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Estado do Pará, no senti-
do de mandar pagar em casos se-
melhantes ao presente, o adicional 
de cargo de comissão de maior 
padrão, no caso em espécie, o 
DAS-6 do Cargo de Assessor Espe-
cial do Governador, sustentando 
que o seu direito l iquido e certo es-
tá completamente demonstrado 
pelos documentos exibidos e que 
acompanham a exordial do pre-
sente "Writ"; sendo assim, relevan-
te o fundamento do pedido e dos 
atos impugnados resulta cada vez, 
maior prejuízo financeiro para o 
impetrante que, mensalmente, 
vem deixando de receber o seu a-
dicional de DAS-6, diz justificar-se 
plenamente a medida liminar soli-
citada, determinando ao Exmo. Sr. 
Secretário de Administração que 
restabeleça a concessão de paga-

mento do mencionado adicional - 
padrão DAS-6 ao Impetrante, a 
partir de seu pedido administrativo 
de Revisão, feito em 21/02/95, pe-
lo processo nº 1970-SEAD. 

Juntou documentos de fls. 07 a 
31. 

Processado foi o pedido, com a 
concessão da medida liminar, pela 
Exma. Dra. Juíza convocada, Mar-
ta Inez Antunes Lima, então Rela-
tora do feito (fls. 36/37). 

Solicitadas as informações de 
praxe à digna autoridade adminis-
trativa apontada como coatora, es-
ta as prestou no prazo e forma da 
lei (fls. 58 a 72) arguindo duas pre-
liminares: Impossibil idade jurídica 
do pedido e Carência da Ação, re-
querendo em consequência a ex-
tinção do feito nos termos do art. 
267, inciso VI do Código de Pro-
cesso Civil. No merito defende a 
legalidade do ato atacado, a au-
sência de direito líquido e certo 
por parte do impetrante a percep-
ção da pretendida incorporação da 
gratificação pelo exercício do car-
go comissionado ou função gratifi-
cada, com base nas disposições do 
Art. 130 § 1º, da Lei nº 5810/94, 
de vez que se trata de um benefí-
cio novo, nada tendo a ver com os 
benefícios assemelhados, anteri-
ormente vigentes. Fez referência 
as leis de nºs. 5020/82, 5232/85 e 
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que os benefícios de que tratavam 
tais leis deixaram de existir no 
mundo jurídico com o advento da 
Lei nº 5378/87, daí se poder afir-
mar que, no período compreendi-
do entre a Lei nº 5378/87 e a Lei 
nº 5810/94, inexistiu direito a in-
corporação das gratificações por 
exercício de cargos em comissão e 
funções gratificadas. Que a partir 
da Lei nº 5378/87 não poderia se 
contemplar nenhum servidor com o 
referido benefício, a não ser aque-
les que já tivessem de fato adqui-
rido à referida vantagem à época 
da edição da lei revogada. Conclui 
caber ao caso em exame a aplica-
ção da Súmula 473 do STF e que 
a inexistência de prévia dotação 
orçamentária impede o pagamen-
to de beneficio indevido, sob pena 
de responsabilidade pessoal do 
administrador público. Finaliza re-
querendo que seja reconsiderada a 
liminar concedida e a final dene-
gada a segurança requerida. 

O Estado do Pará, pessoa jurí-
dica de direito público interno, ci-
entificado, à ordem da Exma. Dra. 
Juíza convocada, para integrar a 
l ide, no prazo legal, por intermé-
dio de sua Procuradoria Geral, re-
quereu ingresso na lide, na quali-
dade de litisconsorte passivo ne-
cessário, aderindo a todas as in-
formações prestadas pela suposta 

autoridade coatora. 
Cessando a atuação da Exma. 

Dra. Marta Inez Antunes Lima, co-
mo Juiza convocada, foi o presen-
te redistribuido a esta Relatora. 

Submetido os autos à audiência 
da douta Procuradoria de Justiça, 
o digno Procurador de Justiça Car-
los Ailson Peixoto, em seu parecer 
de fls. 100 a 102, não se refere às 
preliminares argüidas, concluindo 
pelo conhecimento e concessão da 
segurança ante a existência de di-
reito líquido e certo devido ao Im-
petrante. 

 
Voto 
Alega o Impetrante ser funcio-

nário público estatutário efetivo do 
Estado, sendo consultor jurídico 
Ad.14, AB.AD, ABC, Nível II, lota-
do na Secretaria de Transportes - 
SETRAN, admitido em 16.06.53 e 
durante os últimos vinte e cinco 
(25) anos, ocupado cargos em co-
missão, sendo o de maior padrão 
de Assessor Especial do Governa-
dor. 

Esclarece que de 14.04.87 a 
16.07.87 - exerceu o cargo de As-
sessor Especial; de 16.07.87 a 
01.02.88 - Assessor de Gabinete I e 
de 01.02.88 a 18.03.91 - quando 
foi exonerado - o de Assessor Es-
pecial, lotado na Governadoria do 
Estado. 
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Em virtude de tal fato afirma ter 
direito líquido e certo à incorpora-
ção inerente aos cargos ocupados 
no período supra aludido, relativos 
- DAS-06, o de maior padrão , na 
proporção de 100%, nos termos do 
art. 130, inciso I e § (parágrafos) da 
Lei Estadual nº5810/94 (Regime 
Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos Civis do Estado do Pará). 

Ressalta ainda mais, que pelo 
processo nº 3878/94 - SEAD, re-
quereu e lhe foi deferido, a partir 
de dezembro/94, o Adicional pelo 
exercício do cargo em comissão de 
Assessor Especial na base e 100% 
e devido enquadramento errôneo 
do seu DAS - que deveria ter sido 
feito na base de seu maior padrão 
DAS-06 solicitou junto a SEAD, em 
21.02.95, a Revisão da Incorpora-
ção do DAS; no entanto sem qual-
quer solução, além do que, para 
sua surpresa, a partir de 30.06.95, 
a referida gratificação que vinha 
recebendo, adicionada dos seus 
vencimentos, desde dezembro/94, 
foi retirada do seu contra cheque. 

Busca o impetrante, com a pre-
sente ação mandamental, ver res-
tabelecido a vantagem de DAS, 
que havia sido incorporado em 
seus vencimentos, e que foi poste-
riormente suprimido de seu contra-
cheque, conforme comprova em o 
exórdio instrumentário. 

A autoridade administrativa im-
petrada alega duas Preliminares: 
1ª- Impossibil idade jurídica do pe-
dido e 2ª - Carência de ação, me-
recendo apreciação inicial. 

1- Com relação a Impossibil ida-
de Jurídica do pedido - diz que o 
Impetrante laborou em lastimável 
equívoco ao util izar Mandado de 
Segurança, como meio para co-
brança de quantias que julga lhe 
serem devidas. Assim é que, requer 
em sua peça vestibular - "o resta-
belecimento do pagamento do a-
dicional em tela, na proporção de 
100% do valor do adicional relati-
vo ao cargo maior padrão DAS-6, a 
partir do seu pedido administrativo 
de Revisão de DAS feito em 
21.02.95 pelo Proc. 1970 - SEAD". 

Afirma não ser tal pedido com-
patível com a finalidade do Man-
dado de Segurança: correção de 
possíveis i legalidades praticados 
através de ato de autoridade. O 
Writ não se presta à condenações 
pecuniárias. Ressalta ainda ser a-
plicável à espécie, a súmula nº 
269 do Supremo Tribunal Federal. 

Busca a autoridade impetrada 
arrimo na Súmula supra aludida 
que afirma não ser o mandado de 
Segurança substituto de Ação de 
Cobrança. 

Tal argumento improcede, pois 
não há como confundir o efeito de 
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uma possível concessão de segu-
rança impetrada com a Ação de 
Cobrança. 

Assim é que no caso de conces-
são da Segurança, ensejaria o re-
conhecimento de ilegalidade do 
ato da autoridade que suprimiu de 
seu contra cheque o pagamento 
do adicional relativo ao cargo em 
comissão de Assessor Especial do 
Governador, na base de 100%, 
que vinha recebendo adicionado 
aos seus vencimentos desde de-
zembro/94, e consecutivamente 
acarretaria a sua volta a legalida-
de. 

Em momento algum foi pedido 
a cobrança do "quantum" devido. 
Não há no caso em exame, uma 
suposta ação de cobrança, não e-
xistindo por conseguinte afronta à 
Súmula nº 269 do Supremo Tribu-
nal Federal -, daí porque rejeito a 
preliminar de Impossibil idade Jurí-
dica do pedido. 

2- Preliminar - Carência e Ação 
- Impossibil idade de dilação proba-
tória em sede de Mandado e Se-
gurança, na Falta de Comprovação 
de Exercício Efetivo dos Cargos. 

Questiona ainda, a autoridade 
tida como coatora, ao prestar as in-
formações solicitadas da possibil i-
dade do prosseguimento da 
impetração, argumentando ser 
pacífico a não aceitação de 
dilação probatória em Mandado 

tória em Mandado de Segurança, 
pois a garantia não se coaduna 
com procedimento complexo. 
Prossegue dizendo ser cabal que o 
impetrante não comprovou de pla-
no o cerne de seu pretenso direito; 
o tempo de exercício nos cargos 
em comissão - todos DAS 4 e 6, 
l imitando-se apenas, quando na 
inicial a se pronun-  ciar, diversas 
vezes, quanto ao exercício de car-
gos em comissão de DAS-4. Os fa-
tos são incertos, precisando de 
comprovação, porque o petitório se 
fez acompanhar apenas de porta-
rias de nomeação e históricos fun-
cionais, além de documentos di-
versos, porém sem que houvesse 
uma certidão que atestasse o perí-
odo de efetivo exercício dos cargos 
em comissão de DAS-4; trouxe a-
penas a documentação do DAS-6, 
afrontando o pedido exordial, dire-
tamente o Art. 286 do Código de 
Processo Civil. 

Acresce ainda, face os docu-
mentos apresentandos não se en-
contrarem revestidos das formali-
dades exigidas em lei, pois não es-
tá autenticada, constituindo-se em 
documentos inválidos. 

Conclue dizendo que tal omis-
são dificulta o julgamento do feito, 
vez que o impetrante não se de-
sincumbiu de seu ônus: provar o fa-
to constitutivo do seu direito. 
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Indo aos autos é de se admitir 
assistir razão à autoridade impe-
trada quanto a preliminar argüida. 

A via jurisdicional do Mandado 
de Segurança - necessariamente 
pressupondo suporte fático inques-
tionável -, vem apoiado em prova 
pré-constituida. 

O impetrante realmente não 
comprovou de plano, como deve-
ria, o seu pretenso direito - o tem-
po certo de exercício nos cargos 
em comissão - todos DAS-4 e 6. 

Conforme comprovação nos au-
tos, apresentou como documenta-
ção probatória do seu pedido ape-
nas o seguinte: Decreto de nomea-
ção para o cargo de Assessor Espe-
cial do Governador datado de 
14.04.87. Decreto de nomeação 
para o Cargo de Assessor Especial 
do Governador datado de 
14.04.87. Decreto de nomeação 
para o Cargo de Assessor Especial 
do Governador datado de 03 
02.88. Decreto de nomeação para 
o cargo de Assessor de Gabinete I, 
lotado na Casa Civil da Governa-
doria do Estado, datado também 
de 03.02.1988; Diário oficial de 
21.03.91, comprovando ter sido 
exonerado do cargo de Assessor 
Especial lotado na Governadoria 
do Estado em 18.03.91; Certidão 
de tempo de serviço expedido, pe-
la Diretoria e Recursos Humanos 

da Governadoria do Estado do Pa-
rá (fls. 14 e 15), datada de 
29.08.95 certificando que o inte-
ressado ora impetrante, conta 1540 
dias de serviço, ou seja, 04 anos e 
80 dias e finalmente contra-
cheques de dezembro/94 a mai-
o/95 constando a representação 
incorporada e contra cheques de 
junho a agosto/95 constatando sua 
supressão de tal vantagem. 

Juntando apenas tal documen-
tação com a exordial, alega ter 
ocupado cargos em comissão du-
rante os últimos (25) vinte e cinco 
anos e afirma ter direito líquido e 
certo à incorporação inerente aos 
cargos ocupados no período supra 
aludido, relativos a DAS-6, de 
maior padrão, na proporção de 
100%, nos termos do Art. 130 inci-
so I e parágrafos da Lei Estadual 
nº 5810/94. 

Ora, o que se tem como com-
provado de imediato é apenas que 
no período de abril/87 a março/91 
o impetrante ocupou realmente 
cargos em comissão relativos a 
DAS-6, e nada mais. 

Na hipótese dos autos não há 
prova de que o impetrante exerceu 
realmente nos últimos vinte e cin-
co anos cargo em comissão, desde 
quando e até quando, tendo por 
conseguinte direito adquirido a 
pleitear. 
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Esse particular aspecto da ques-
tão reveste-se de grande relevo ju-
rídico - processual, eis que incum-
be ao impetrante da ação man-
damental o dever de ministrar ao 
juízo os elementos documentais 
necessários à constatação inequí-
voca dos fatos subjacentes ao pe-
dido por ele formulado. 

A disciplina ritual da Ação de 
Mandado de Segurança não admi-
te dilação probatória. A ação 
mandamental, na realidade, cons-
titui-se um verdadeiro processo do-
cumental, em que incumbe ao im-
petrante do “writ” produzir a prova 
pré-constituida dos fatos pertinen-
tes à situação jurídica subjacente à 
pretensão por ele próprio deduzi-
da. 

A omissão constatada dificulta 
realmente o julgamento do feito 
de vez que o impetrante não com-
provou desde logo, o fato constitu-
tivo do seu direito. Não dizemos 

que não existe esse direito, mas 
sim, que da maneira como foi do-
cumentalmente comprovado nos 
autos, não há como analisá-lo na 
ação mandamental, sob a forma 
de liquidez e certeza. 

Direito líquido e certo é o direi-
to que se apresenta com todos os 
requisitos para seu reconhecimento 
e exercício no momento da impe-
tração. É o direito comprovado de 
plano 

 Dependendo de comprovação 
posterior, não é líquido. 

Verifica-se portanto, que o pre-
sente "writ" não preenche os pres-
supostos legais para o atendimento 
à pretensão deduzida, daí acolher 
a Preliminar de Carência de Ação 
e julgar o Impetrante carecedor do 
direito de Ação, declarando extinta 
a Ação Mandamental (Art. 267, IV 
do Código de Processo Civil) e 
conseqüentemente, cessando a li-
minar anteriormente concedida. 

 
                              Belém, 27 de fevereiro de 1996. 
 
                       Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
               Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.506 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DA 
CAPITAL PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU A REVO-
GAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 
 
Paciente:         Francisco Rogênio Vasconcelos Martins e Rogério Vascon-

celos  
                       Martins 
Relator :          Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 

 
Habeas Corpus - Fundamentos: Trancamento da 
ação penal ou rev ogação da prisão prev entiv a, 
ambos por falta de justa causa - Quanto ao pri-
meiro, já rev ogado pelo Juízo "a quo" o decreto 
cautelar, tem-se como prejudicado - Quanto ao 
segundo, admitindo os pacientes no sumário de 
culpa a procedência da peça preambular acusató-
ria, conhece-se do pedido por esse fundamento, 
denegando-o, contudo, por constituir crime o fato 
descrito na exordial acusatória e, sendo as decla-
rações acostadas aos autos prov a de defesa dos 
pacientes, somente dev em ser apreciadas no de-
fluir da instrução processual, nunca nas estreitas 
paredes do remédio heróico. Pedido conhecido e 
denegado à unanimidade. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Senhores De-

sembargadores integrantes das 
Câmaras Criminais Reunidas do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Es-
tado, à unanimidade de votos, em 
conhecer do remédio heróico, jul-
gando-o, entretanto, prejudicado 
quanto ao primeiro fundamento, 
em virtude da perda de seu objeto, 

denegando-o ao segundo, por 
constituir crime o fato descrito na 
peça preambular acusatória. 

Relatório  
O advogado José Will iam Coê-

lho Dias, esteado nos Artigos 5º, 
inciso LXVIII da Constituição Fede-
ral, 647 e 648, inciso I do Código 
de Processo Penal, impetrou em 
favor de Francisco Rogênio Vas-
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concelos Martins e Rogério Vas-
concelos Martins, a ordem de Ha-
beas Corpus "sub examen", sob a 
alegação de que estes vêm sofren-
do constrangimento ilegal por par-
te da Juíza de Direito da 7ª Vara 
Penal desta Capital. 

Assevera, que os pacientes na 
condição de vendedores da Passa-
porte Brasil - Club, Hotéis, Turismo, 
venderam à Maria de Fátima 
Guimarães Ayres e Antonio 
Fernando Alves Guimarães, 
funcionários deste Tribunal cartões 
da empresa em referência, para 
pagamento em quatro parcelas, 
representadas por buletas de 
cartões de créditos e, como a cada 
um deles coubesse a primeira 
parcela referente, também, à cada 
uma das vendas realizadas, como 
forma de remuneração pelo 
trabalho prestado, descontaram-
nas, uma na Recapagem Líder e a 
outra na Art Couro Personal. 

Acontece, que no mês subcon-
sequente, ao receberem o extrato 
mensal de seus cartões de crédito 
American Express e Credicard, res-
pectivamente, verificaram Maria 
de Fátima e Antonio Fernando, 
que a primeira buleta dada por 
cada um como forma de pagamen-
to da primeira parcela à Passapor-
te Brasil, tinha sido usada, a de 
Maria de Fátima para comprar al-

go na dita recapagem e, a de An-
tonio Fernando, à aludida Art Cou-
ro Personal, fato que gerou tre-
menda confusão no entendimento 
dos compradores, principalmente 
no de Maria de Fátima, que pre-
sumindo-se lesada registrou ocor-
rência na Polícia, dando origem, 
assim, à instauração do inquérito 
policial, no desenrrolar do qual fo-
ram eles pacientes indiciados por 
infração ao crime tipificado no ar-
tigo 171, caput, combinado com o 
Artigo 29 do Código Penal. 

Ocorre que Maria de Fátima e 
Antonio Fernando encontram-se 
devidamente cadastrados como 
associados à Passaporte Brasil, 
tendo havido apenas demora na 
remessa dos documentos 
comprobatórios, pois a tramitação 
se faz via Manaus, conforme 
alegam, daí resultando o 
constrangimento ilegal que sofrem, 
agravado com a prisão preventiva 
que lhes decretou a autoridade 
indicada como coatora, que sequer 
se dignou a apreciar o pedido de 
revogação que fizeram dessa 
medida extrema. Fundamentam o pleito na au-
sência de justa causa, tanto para a 
instauração do inquérito policial 
quanto para a decretação da pri-
são, transcrevendo um aresto que 
segundo a ótica do advogado José 
Will iam, se aplica à pretensão de-
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duzida - cessação do alegado 
constrangimento ilegal a que estão 
submetidos os pa-    cientes - o que 
seria obtido com a ordem de soltu-
ra de ambos. 

Instruem o remédio heróico 
quatro declarações, nas quais bus-
cam guarida para comprovarem os 
pa-    cientes a licitude de seu pro-
cedimento. 

Instada a manifestar-se, esclare-
ce a Doutora Juíza que 12.12.95 
foi decretada a prisão preventiva 
dos pacientes, pelo crime capitu-
lado no Artigo 171 do Código Pe-
nal e, denunciados pelo Órgão 
Ministerial em 27.12.95, recebida 
a peça vestibular, foi designado o 
interrogatório para 05.02.96, às 
09:30 horas, em virtude do recesso 
forense, anexando fotocópias do 
decreto cautelar e da denúncia. 

Nesta Instância "ad quem" o i-
lustre Procurador de Justiça Geral-
do de Mendonça Rocha, em escor-
reito parecer, depois de interpretar 
a norma inserta no Artigo 316 do 
Código de Processo Penal, conclui 
que ao Juíz compete: "em primeiro 
plano, apreciar o pedido de revo-
gação do decreto cautelar e, caso 
indefira o pedido, aí sim, poderá 
ser impetrado Habeas Corpus".. 

Visando respaldar seu entendi-
mento, socorre-se da doutrina de 
Julio Fabbrini Mirabete, segundo 

qual "não havendo recurso previsto 
contra o indeferimento do pedido 
de revogação ou contra a redecre-
tação, pode-se impetrar habeas 
corpus ". 

Continuando, afirma o douto 
fiscal do exato cumprimento da lei: 
"É bom lembrar, ainda, que ao Ju-
iz da 1ª Instância é dado certo ar-
bítrio na apreciação da prova e, 
conseqüentemente, ao mesmo é 
confiada a apreciação da conveni-
ência da prisão preventiva do acu-
sado, o que é facilmente compre-
ensível, pois encontrando-se com o 
processo criminal, o Juíz tem me-
lhor condição de analisar a prova e 
decidir a respeito da necessidade 
de manter a prisão ou não mais 
mantê-la, caso em que decidirá 
pela revogação da mesma. A 2ª 
Instância examina o aspecto de 
legalidade da prisão". 

Por derradeiro, aduz que o Juí-
zo "a quo" não havia ainda apre-
ciado o pedido revogação da pri-
são preventiva dos coatos, porque 
os autos do inquérito policial não 
tinham sido encaminhados à Justi-
ça, o que o impedia de analisar as 
provas e outras circunstâncias in-
dispensáveis ao seu convencimen-
to a respeito da necessidade ou 
não da mantença da medida ex-
cepcional, ressaltando também, 
que no tocante à falta de justa 
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causa, não se pode perder de vista 
que para o oferecimento da de-
núncia basta que contenha o "fu-
mus boni juris", a suspeita ou a "o-
pinio delicti", o que somente será 
melhor apreciado através da análi-
se dos autos do respectivo processo 
criminal, terminando, opina pela 
denegação do “mandamus”. 

 
  Voto 
Fundamenta-se o remedium ju-

ris "sub examen" na alegada falta 
de justa causa:  

a) Para o prosseguimento do 
inquérito policial em que estão os      
coatos indiciados, daí pleitear o 
seu trancamento. 

b) Para a continuidade da pri-
são preventiva, cuja revogação é 
pedida. 

Invertendo a ordem cronológica 
dos pedidos, passo a apreciar o es-
pecificado na alínea "b", isto é, o 
referente a revogação do decreto 
cautelar. 

Na busca de subsídios para me-
lhor fundamentar o voto a proferir, 
compulsei os autos da ação penal 
a que respondem os pacientes e 
neles encontrei, tanto o despacho 
que revogou a prisão preventiva, 
quanto os respectivos alvarás de 
soltura, ficando pois, prejudicado o 
remédio heróico no que tange a 
este pleito, face à perda de seu ob-

jeto. 
Quanto à pretensão referida na 

alínea "a" conheço do pedido co-
mo trancamento da ação penal, 
tendo em vista o oferecimento da 
exordial acusatória, o seu recebi-
mento e a designação do interro-
gatório dos acusados, que se não 
houve adiamento, deu-se no dia 
02 do mês em curso. 

Os pacientes ao venderem os tí-
tulos de sócios da Passaporte Brasil 
- Club, Hotéis Turismo, disseram 
aos adquirentes Maria de Fátima 
Guimarães Ayres e Antonio Fer-
nando Alves Guimarães, que em 
poucos dias estariam recebendo os 
seus cartões de credenciamento. 

O tempo se passava e os cartões 
não chegavam e, nesse ínterim , 
ao receberem os extratos mensais 
de seus cartões de crédito, notaram 
que a primeira parcela tanto de 
uma , quanto de outro, vinha com 
desconto não em favor da Passa-
porte Brasil, mas, de Recapagem 
Líder e da Art Couro Personal, 
sendo que em favor desta, repetiu-
se o aviso de débito no mes se-
guinte, portanto, da segunda par-
cela. 

Sentindo-se, lesados, visto que, 
não chegavam os respectivos cre-
denciamentos como associados da 
Passaporte Brasil e, lembrando-se 
da omissão dos vendedores no to-
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cante ao recebimento por parte 
destes, da primeira parcela , como 
forma de remuneração pelo traba-
lho por eles prestados à enfocada 
Empresa, outra alternativa não 
lhes restou, senão, procurarem a 
polícia e pleitearem a instauração 
do competente inquérito policial, 
no defluir do qual foram os acusa-
dos devidamente indiciados e com 
eles, também, Maria José da Costa 
Macedo, gerente da Recapagem 
Líder, pessoa que possibil itou a 
Francisco Rogênio Vasconcelos 
Martins a passagem da buleta nº 
665455, para o Cartão American 
Express de Maria de Fátima Gui-
marães Ayres, o que foi possível 
por constar o número do citado car-
tão, na referida buleta; ao assim 
proceder, Maria José reconhece 
que não agiu corretamente, pois 
afirmou, que o proprietário da em-
presa em que trabalha não tomou 
conhecimento da operação, di-
zendo, ainda, que se este soubesse 
não a autorizaria. Diz-se, também, 
prejudicada já que adquiriu o car-
tão Passaport Brasil. 

Induvidoso é que esse depoi-
mento comprova terem os pacien-
tes pisado no núcleo do tipo penal 
em que os enquadrou na denúncia 
o representante do Ministério Pú-
blico. 

Como se não bastasse os paci-

entes quer na Polícia, como no 
sumário de culpa, admitiram pro-
cedente a denúncia, confessando 
o desconto que fizeram das parce-
las de que se dizem com direito, 
sem que por ocasião da transação 
tivessem esclarecido a esse respei-
to, as vítimas, mantendo-as, por-
tanto, em erro quanto a esse des-
conto. 

O buscado trancamento da a-
ção penal fulcra-se nas declara-
ções que os pacientes arrastaram à 
impetração, contudo, o seu exame 
não é admitido em sede de habe-
as corpus, por envolver o mérito da 
ação penal que tem curso no Juízo 
Monocrático, onde tais declarações 
certamente serão sopesadas no 
momento da prolação da senten-
ça. Nesse sentido inclina-se a juris-
prudência:. 

Falta de justa causa e exame 
de prova em habeas corpus - STJ:  

"A fundamentação de inexis-
tência de justa causa não se 
presta à concessão do remédio 
heróico a não ser quando nem 
mesmo em tese o fato constitui 
crime, ou, então, quando se ve-
rificar, prima facie, que não se 
configura o envolvimento do 
acusado no fato tido como deli-
tuoso, independentemente da 
apreciação de provas capazes 
de se produzirem somente no 
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decorrer da instrução criminal " 
(RT 668/334). No mesmo senti-
do, STJ: JSTJ 49/293-4. 
Tendo em vista os fundamentos 

expendidos denego o Writ, deven-
do por conseguinte prosseguir 
normalmente a ação penal a que 
respondem os pacientes. 

                             Belém, 26 de fevereiro de 1996. 
                      Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 28.513 - RECURSO EX-OFFÍCIO DE HABEAS 
CORPUS DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente:     MM  Juiz de Direito da  9º Vara Penal 
Recorrido:       José Maria Aleixo 
Relatora:         Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza 
 
 

Habeas corpus prev entiv o. Rev ogação dos inci-
sos I e II do Art. 574 do CPP. Interpretação do Art. 
129,I 
da C.F., cabendo priv ativ amente ao Ministério 
Público a iniciativ a da ação penal pública, dev e-
se-lhe também atribuir a iniciativ a recursal como 
prolongamento do princípio da legalidade. Recur-
so não conhecido. Decisão unânime. 

 
 
 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Recurso Ex-
Offício de Habeas Corpus Preventi-
vo da Comarca da Capital, em que 
é recorrente MMº Juízo de Direito 
da 9ª Vara Penal e recorrido José 
Maria Aleixo. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes da 
Primeira Câmara Criminal Isolada, 
do Tribunal  de Justiça  do Estado 
do Pará, à unanimidade de votos, 
em náo conhecer o presente recur-
so por não mais cabível na espé-
cie. 

 
Relatório 
Trata-se de Recurso Ex-Officio 

de Habeas Corpus proveniente do 
Juízo da 9º Vara Criminal da Capi-
tal, que concedeu Ordem de Ha-
beas Corpus Preventivo, em favor 
de José Maria Aleixo qualificado 
às fls. 02, por encontrar-se amea-
çado de sofrer constrangimento i-
legal por parte de policiais da Uni-
dade Policial do Guamá. 

Solicitadas informações, a auto-
ridade indicada como coatora dei-
xou de prestá-las. 

Nesta Superior Instância, a  
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douta Procuradoria de Justiça opi-
nou pelo improvimento do recurso. 

 
Voto 
Seguindo a nova orientaçào 

dos Tribunais (TACSP: RT 
677/374, 684/336; TJMG: RT 
698/384, esta Egrégia Câmara 
vem se posicionando no sentido de 
não conhecer dos Recursos Ex-
offício de Habeas Corpus, por se-
rem os mesmos uma forma de ini-
ciativa de Ação Penal Pública, 
que de acordo com a Constituição 
Federal, é privativa do Ministério 
Público. 

Com efeito. O Artigo 129, em 
seu 

inciso I da atual Constituição 
Federal, revoga as normas que o-
brigam os Juizes a recorrerem de 
ofício (Artigo 574, incisos I e II do 
Código de Processo Penal, e artigo 
7º da Lei 1.521/51). 

Assim sendo, deixo de conhecer  
do presente recurso por incabível 
na espécie, e recomendo à Exmª 
Magistrada recorrente, que seja 
dado ciência ao representante do 
Ministerio Público das decisões 
que  concederem ordem de habe-
as-corpus 

 
                              Belém, 27 de fevereiro de 1996 
 
                        Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente 
               Desa. Maria De Nazareth Brabo De Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.516 - RECURSO EX-OFFÍCIO DE HABEAS 
CORPUS DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente:     Juízo de Direito da 1ª Vara Penal 
Recorrido:       Rosalino Moraes da Silva 
Relatora:         Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 
 
 

Habeas Corpus Prev entiv o. Prisão. Aplicação do 
Artigo 129, inciso I da Carta Magna. Recurso não 
conhecido, por incabív el na espécie.  
 
 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Recurso Ex-Offício de 
Habeas Corpus da Capital em que 
é recorrente o Juízo da 1ª Vara 
Penal e recorrido Rosalino Moraes 
da Silva. 

ACORDAM, os Juízes da 1ª 
Câmara Penal Isolada do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado, à 
unanimidadede votos, não conhe-
cer do recurso, por incabível na es-
pécie. 

 
Relatório 
Vera Lúcia Ximenes Ponte, De-

fensora Pública, impetrou Ordem 
de Habeas Corpus Preventivo, em 
favor de Rosalino Moraes da Silva, 
já qualficado nos autos perante o 
MM. Juízo da 1ª Vara Penal da 

Capital, pelas razões seguintes: 
"Que o paciente encontra-se 
procurado por policiais da Sec-
cional de São Braz, sob acusa-
ção de ter praticado crime de 
homicídio, querendo apresen-
tar-se ao Sr. Delegado para 
prestar esclarecimentos, sem so-
frer violência". 
O MM. Juízo "a quo" concedeu 

a ordem, recorrendo de ofício a es-
ta Superior Instância. 

A Procuradoria de Justiça opina 
pelo improvimento e confirmação 
da R. decisão. 

 
Voto 
O Artigo 129 e incisos da Carta 

Magna enumera as funções institu-
cionais do Ministério Público, entre 
elas no inciso I a de promover, pri-
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vativamente, a ação penal públi-
ca, na forma da lei. 

Coerente com as decisões da 4ª 
Câmara Criminal do Egrégio Tri-
bunal de Alçada Criminal do Rio 
Grande do Sul e da 4a Câmara 
Criminal do Tribunal de Alçada 
Criminal de São Paulo, em várias 
decisões, têm entendido que o re-
curso ex-offício foi afastado do nos-
so sistema processual, com o se-
guinte argumento: "constituindo a 
apelação de ofício forma iniciativa 
da ação penal, e sendo esta, 
quando pública, privativa do Minis-
tério Público, segue-se como tendo 
revogadas pelo Artigo 129, inciso I 
da Constituição Federal as normas 
que obrigam os Juízes a recorrer 
de ofício (RT, 659/305)". 

Realmente, se cabe privativa-
mente ao Ministério Público a ini-
ciativa da ação penal pública, de-

ve-se lhe também atribuir a inicia-
tiva recursal como prolongamento 
do princípio da legalidade. 

O tema é polêmico, havendo 
vários pronunciamentos a favor e 
contra. 

Ademais, o recurso ex-offício, 
trata-se de um recurso sem recor-
rente, porque o Juiz recorre de sua 
própria decisão, sem ser parte, sem 
ser vencido e sem ter interesse na 
causa, o que vem demonstrar ne-
nhum sentido prático tem em pro-
veito do paciente e para racionali-
zação processual. 

Com estas breves considerações 
não conheço do presente recurso, 
porque não mais cabível na espé-
cie, com a devolução dos autos ao 
Juízo de origem a fim de que seja 
o Promotor de Justiça, intimado da 
decisão recorrida, e recorrer da 
mesma se quiser. 

 
                               Belém, 27 de fevereiro de 1996.  

 
                              Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente 
                          Desa. Yv onne Santiago Marinho - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.519 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL  

 

 
Apelante: Cleonice Rabelo Lima 
Apelada: Maria de Nazaré Costa Miranda 
Relator: Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recurso. Apelação Cív el. Ação ordinária ajuizada 
para a cobrança de multa contratual. Rasura pra-
ticada, em o contrato, sendo adulteradas datas 
que comprov ariam ou não a infração contratual 
denunciada. Perícia, realizada, por determinação 
do Juízo do feito, comprov ando a adulteração do-
cumental. Cláusula penal considerada, pela prola-
tora da sentença recorrida, como unilateral e leo-
nina, nula, portanto, diante da norma do Artigo 
115, do Código Civ il. Ação julgada improcedente. 
Recurso não prov ido. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Apelação Cível, da 
Comarca de Belém em que é ape-
lante Cleonice Rabelo Lima e A-
pelada Maria de Nazaré Costa Mi-
randa. 

ACORDAM os Desembargadores 
que integram a 2ª Turma Julgado-
ra 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 ordinária, pro-

posta pela apelante contra a ape-
lada, objetivando o pagamento, 
pela acionada à acionante, da 
quantia de Trinta Milhões de Cru-
zeiros, relativa a multa estipulada 
em contrato particular de promessa 
de venda e compra de uma unida-
de residencial. 
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Consta da cláusula quinta do 
contrato em referência (fls. 10 e 
verso) que "a posse do imóvel des-
te instrumento será transmitida pe-
la Promitente Vendedora, à Promi-
tente Compradora, até o dia 30-10-
1992, sob pena de pagamento de 
multa de Cr$ 3.000.000,00 (TRES 
MILHÕES DE CRUZEIROS) por dia 
de atraso”. 

Na petição inicial, a autora ale-
ga que o imóvel somente foi en-
tregue, à ela, pela acionada, a 09 
de novembro de 1992, conforme 
consta do Termo de Entrega e Re-
cebimento de fls. 14, isto é, dez 
dias depois da data avençada, dai 
a cobrança judicial da multa con-
tratual correspondente, com a qual 
a ré não concordou em termos de 
pagamento amigável. 

A acionada além de alegar o 
aspecto leonino da cláusula con-
tratual que trata da multa, na sua 
contestação, denunciou, também, 
a grosseira rasura existente no 
Termo de Entrega e Recebimento 
do imóvel negociado, exatamente 
no local onde fora, inicialmente, 
datilografada a data de 31 de ou-
tubro de 1992, a qual foi apagada, 
criminosamente, sendo substituída 
pela data manuscrita de 09 de no-
vembro de 1992. 

Afirma a acionada que, na ver-
dade, não foi possível a entrega do 

imóvel, no dia avençado entre as 
partes, qual seja o dia 30 de outu-
bro de 1992, mas tal entrega veio 
de operar-se no dia imediato, ou 
seja, no dia 31 de outubro de 
1992, conforme o registro de data 
inicialmente feito no original e na 
cópia do dito documento, cuja có-
pia carbonada, usada pela acio-
nante, para a propositura da ação, 
foi rasurada. 

Ainda se referiu a acionada a 
aspectos da redação do termo su-
pra aludido, em o qual, além da 
quitação definitiva, afirmada pelas 
partes, não consta qualquer alusão 
a quitação parcial e a atraso al-
gum na entrega do imóvel. Produ-
ziram-se no feito, prova pericial e 
oral, sendo realizada a primeira 
pelo Instituto de Criminalistica da 
Secretaria de Estado de Seguran-
ça Pública, cujo laudo consta das 
fls. 43/44, destes autos, acompa-
nhado dos documentos de fls. 
45/46. 

Conclui o laudo em referência 
que os documentos examinados 
apresentam-se rasurados. 

Sentenciando, a MMª. Juíza "a 
quo" deu pela improcedência do 
pedido da acionante, para o que 
considerou não só a indiscutível 
má fé da requerente, que se util i-
zou de documento adulterado, pa-
ra propor a ação, como também a 
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nulidade da cláusula contratual 
que estipula a multa contratual, 
por ela considerada como unilate-
ral e leonina. 

Irresignada, a vencida interpôs 
recurso de apelação, alegando, 
em síntese, que a decisão recorrida 
deve ser reformada, eis que, afas-
tados, que sejam, os documentos 
impugnados, porque tiveram datas 
rasuradas, restava a prova teste-
munhal para a comprovação do fa-
to, ressaltando que negar credibil i-
dade aos depoimentos das duas 
testemunhas da autora e valorizar, 
apenas, o depoimento prestado 
pela única testemunha apresenta-
da pela ré, se configura como fla-
grante injustiça no exame das pro-
vas. 

O recurso foi processado, res-
pondido e preparado, com regula-
ridade, subindo os autos. 

Foi procedida a revisão pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembar-
gador Humberto de Castro. 

 
Voto 
Corretos são os motivos invoca-

dos, na respeitável decisão recorri-
da, pela estudiosa magistrada, ne-
gando validade à prova testemu-
nhal produzida pela autora. 

Por outro lado, embora não es-
tejamos convencidos, a rigor, de 
que a cláusula contratual, pela 
qual é estipulada a multa que a 
apelante está cobrando, com esta 
ação, da apelada, seja unilateral e 
leonina, atentando contra a norma 
do Artigo 115, do Código Civil, o 
indiscutível a que é util izando-se 
de documento particular falsifica-
do, em parte, para produzir prova, 
em processo civil, contra terceiro,o 
que,a ele,poderia causar,com a 
procedência da ação, grave prejuí-
zo de ordem financeira, a autora 
não merece aceitação dos seus ar-
gumentos, quer simplesmente ale-
gados, quer produzidos através de 
prova testemunhal, no caso viciada 
e imprestável, evidentemente. 

Merece, ainda, consideração o 
fato de, como consta do documen-
to de fls. 14, ter a autora recebido 
o imóvel e dado quitação à acio-
nada, sem fazer nenhuma ressalva, 
o que implica na real inexistência 
de atraso na transmissão do prédio 
à adquirente. 

Por tais motivos, nega-se provi-
mento ao recurso, pelo que fica 
mantida, na íntegra, a respeitável 
decisão recorrida. 

 
                               Belém, 29 de fevereiro de 1996. 
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                          Des. Humberto de Castro - Presidente 
                Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.525 - APELAÇÃO CIVEL DA COMARCA DE 
AUGUSTO CORRÊA 
 
 
Apelante: Câmara Municipal de Augusto Corrêa 
Apelado: Chefe do Poder Executivo do Município de Augusto Corrêa 

-Antônio Maia de Brito 
Relatora: Desembargardora Albanira Lobato Bemerguy 

 
 
Apelação cív el. Mandado de segurança objeti-
v ando garantia de repasse de duodécimo à Câma-
ra Municipal de Augusto Corrêa. Comprov ada a 
satisfação do direito líquido e certo inv ocado, fica 
prejudicada a alegação de extemporaneidade e 
insuficiência do v alor, por constituir questiona-
mento incabív el nos limites estreitos da ação 
mandamental. Recurso conhecido e não prov ido. 

 
 

 
ACORDAM os Exmos. Srs. De-

sembargadores, componentes da 
Egrégia 2ª Câmara Cível, à una-
nimidade de votos, conhecer do 
Recurso e negar-lhe provimento, 
mantendo em todos os seus termos 
a sentença apelada. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Mandado 

de Segurança, proposto pelo Po-
der Legislativo - Camâra Municipal 
de Augusto Corrêa, representado 
por seu presidente, Vereador Rai-

mundo do Couto Reis, qualificado 
nos autos contra ato do Chefe do 
Poder Executivo do Município de 
Augusto Corrêa, com fundamento 
no Art. 5º, LXIX da Constituição 
Federal, c/c o preceituado na Lei 
1533/51. 

Alega o impetrante, que desde 
a gestão do ex-presidente da Câ-
mara Municipal, a mesa diretora 
vem encontrando dificuldades em 
receber do Poder Executivo o duo-
décimo a que tem direito garanti-
do constitucionalmente com sua 
programação orçamentária. 
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Que, diante de tal situação, so-
licitou informações ao Tribunal de 
Contas do Município, através do 
DAM (Departamento de Apoio aos 
Municípios), tendo este ressaltado 
que o repasse de recurso ao Poder 
Legislativo é uma imposição de 
ordem das Constituições Federal e 
Estadual e da Lei orgânica do Mu-
nicípio. 

O impetrante também fez con-
siderações impugnando o valor do    
duodécimo a que tem direito, e 
enfatizou o direito líquido e certo 
de recebê-lo do Executivo, daí ter 
impetrado o presente mandamus, 
requerendo concessão de Medida 
Liminar. 

Em despacho à fls. 02, o juízo 
processante deixa de conceder a 
l iminar, reservando-se para apreci-
ar a medida após as informações 
da autoridade tida como coatora. 

Notificado, o chefe do Executi-
vo Municipal prestou as informa-
ções devidas, anexando aos autos 
os documentos. de fls. 50/167. 

O impetrado ressalta que a 
quantia de R$ 25.000,00 (Vinte e 
Cinco Mil Reais), almejada pelo 
impetrante, não encontra-se previs-
ta nas Constituições Federal e Es-
tadual, bem como na Lei Orgânica 
do Município, que somente se refe-
rem a existência e a data de repas-
se do duodécimo, não estabele-

cendo, porém, o quantum a ser re-
passado ao Poder Legislativo Mu-
nicipal. Prossegue com longo arra-
zoado sobre o cálculo do duodé-
cimo. 

Sustenta o impetrado ter repas-
sado à Câmara Legislativa a im-
portância de R$ 14.966,19 (Qua-
torze Mil, Novecentos e Sessenta 
Reais e Dezenove Centavos), con-
forme faz prova os documentos de 
fls. 165/167, requerendo assim a 
denegação da segurança. 

O MP, em 1º grau, manifestou-
se pela denegação do pedido. 

À fls. 174/183, em bem funda-
mentada sentença a MMª Juíza 
destacou que o repasse do duodé-
cimo pelo Executivo ao Legislativo 
foi efetuado em 24/01/95, confor-
me comprova Guia de Depósito e 
Recibo bancário à fls. 165, portan-
to, antes da impetração do remé-
dio heróico em 25/01/95, e, "dian-
te da inexistência de direito líqui-
do e certo", denegou a segurança. 

Inconformada com a respeitável 
sentença, o impetrante interpôs 
tempestivamente o Recurso de 
Apelação para o Egrégio Tribunal 
de Justiça, oferecendo as razões 
de fls. 193/200. 

Não tendo sido oferecida con-
tra-razões, foram os autos prepara-
dos e distribuidos, cabendo-me por 
sorteio a elaboração do presente 
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relatório. 
Em parecer às fls. 215/217, a 

Procuradoria de Justiça manifes-
tou-se pelo conhecimento e impro-
vimento do Recurso. 

 
Voto 
Inconformado com a Sentença 

prolatada pela Exmª Dra. Juíza da 
Comarca de Augusto Corrêa que 
denegou a segurança impetrada 
contra ato do Exmº Sr. Prefeito do 
Município de Augusto Corrêa, a 
Câmara Municipal interpôs Recur-
so de Apelação. 

Invocando o Art. 168 da Consti-
tuição Federal, o Apelante alega 
que a proposta orçamentária da 
Câmara Municipal para o exercício 
de 1995 era de RS 300.000,00 
(Trezentos Mil Reais) que divididos 
pelos 12 (doze) meses, daria R$ 
25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Re-
ais) que e o duodécimo pertencen-
te a Câmara Municipal, indepen-
dente do que venha a arrecadar o 
município e que esse valor deveria 
ser entregue ao Poder Legislativo 
até o dia 20 de cada mês. 

Alegou que o mandamus impe-
trado objetivou compelir o Chefe 
do Poder Executivo ao cumprimen-
to da obrigação de repassar à Câ-
mara Municipal, no prazo supra 
especificado, o valor de 1/12 (um 
doze avos), restando, portanto pas-

sível e tranquilo o direito líquido e 
certo do Poder Legislativo daquele 
Município o valor de R$ 25.000,00 
(Vinte e Cinco Mil Reais), já devi-
damente autorizado por Lei Muni-
cipal, ressaltando não poder o du-
odécimo ficar condicionado às os-
cilações da receita, a qual já se 
encontra definida no orçamento e 
suas fontes. 

Após exposição doutrinária e de 
pareceres técnicos pleiteia a re-
forma da R. Sentença, insistindo 
na segurança, objetivando que se-
ja o chefe do Poder Executivo 
compelido a repassar à Câmara 
Municipal, até o dia 20 de cada 
mês o duodécimo que faz jus na 
conformidade da Lei e da Constitu-
ição Federal. 

Juntou documentos. 
Intimado, o representante do 

impetrado omitiu-se em formalizar      
suas contra-razões, e o Ilmº repre-
sentante do Ministério Público, em 
longo arrazoado, manifestou-se pe-
lo conhecimento e improvimento 
do Recurso. 

Patenteado resultou que o writ 
se refere ao repasse do duodécimo 
pelo Poder Executivo, conforme 
previsto nos Arts. 168 da Constitui-
ção Federal. 

Da prova documental trazida 
aos autos, resultou constatado que 
em 24 de janeiro de 1995, fls. 65, 
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o Poder Executivo repassou a Im-
petrante o duodécimo, ou seja, an-
tes da impetração do "mandamus" 
que foi formalizado em 25/01/96. 

Data vênia, comprovado resul-
tou que o direito líquido e certo in-
vocado pelo Impetrante foi satisfei-
to. 

A alegação dê que o repasse foi 
extemporâneo e inferior ao valor 
real, não pode ser absorvido pelos 
limites estreitos do Mandado de 
Segurança, eis que, enseja contro-
vérsia que deverá ser apurada e 
decidida em ação competente, a-
inda que assim não fosse, os autos 
não ostentam comprovação da ar-
recadação real e óbviamente refe-
rindo-se à parcela i líquida, encon-
tra-se sujeita a cálculo para liqui-

dação. 
Cabe ressaltar, também, que 

conforme as informações contidas 
nos autos à fls. 69, o atraso do re-
passe ocorreu por fator alheio a 
vontade do Prefeito Municipal, 
pois comprovou que a parcela do 
Fundo de Participação foi recebida 
somente em 23/01/95, e o Repre-
sentante do Legislativo Municipal 
sabe perfeitamente que o repasse 
mensal depende de arrecadação, 
o que, obviamente, compromete a 
tese desenvolvida pelo impetrante. 

Isto posto, conheço do Recurso 
interposto entretanto nego-lhe pro-
vimento, confirmando em todos os 
seus têrmos a sentença impugna-
da. 

 
                          Belém, 29 de fevereiro de 1996. 
 
                      Des. Humberto de Castro - Presidente 
                     Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.528 - RECURSO "EX-OFFÍCIO" HABEAS 
CORPUS DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente:    Juíza de Direito da 16ª Vara Penal da Capital 
Recorrido:      Adamor José de Vasconcelos Silva  
Relator:          Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
  
 

Habeas corpus - Recurso em sentido estrito."Writ" 
prev entiv o concedido nos lídimos termos das 
disposições constitucionais insertas no Art. 5º, 
inciso LXVIII, da Constituição Federal. Recurso 
conhecido para lhe ser negado prov imento. 

 
 
Vistos, etc. 
ACORDAM, os Desembargado-

res do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, pertencentes à 
3ª Câmara Criminal Isolada, à u-
nanimidade, conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento. 

 
Relatório 
Adilson Garcia do Nascimento, 

brasileiro, separado judicialmente, 
advogado inscrito na OAB-PA, sob 
o nº 7306, com fulcro no art. 5º, 
inciso LXVIII, da Constituição Fe-
deral e Arts. 647 e seguintes do 
Código de Processo Penal, impe-
trou ordem de habeas corpus pre-
ventiva em favor de Adamor José 
de Vasconcelos Silva, brasileiro, 

solteiro, analista de sistemas e co-
merciante, portador da C. de iden-
tidade nº 1.352.183-Segup/Pa, re-
sidente e domicil iado nesta cida-
de, na Av. Perimetral, nº 1.656, 
bairro do Marco, sob a alegação 
de estar o referido paciente, na i-
minência de vir a sofrer coação i-
legal na sua liberdade de ir e vir, 
por ato do Sr. Delegado, Bel. Ira-
nildo de França Cunha, titular da 
Delegacia de Crimes contra o Con-
sumidor (DECON-DIDE).  

Aduz o impetrante, ter sido re-
gistrada a ocorrência de nº 68.108 
na Delegacia do Consumidor pelo 
Ten. QOPM da Policia Militar do 
Estado, Sr. Sandoval Bittencourt 
de Oliveira, alegando estelionato 
praticado pelo paciente. Afirman-
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do que a "pretensa notitia criminis" 
é decorrente de inconformismo do 
comunicante em razão de uma 
transação de um veículo Volksva-
gem, modelo Gol GTI 2.0 (comple-
to), Zero Km, que no dizer do refe-
rido militar teria sido adquirido pe-
la irrisória quantia de R$ 
23.116,00 (vinte e três mil cento e 
dezesseis reais), quando na verda-
de fora adquirido junto à Tágide 
Veículos ao preço de R$ 30.302,22 
(trinta mil, trezentos e dois reais e 
vinte e dois centavos). E que na 
razão de ser do procedimento poli-
cial é a satisfação do comunicante 
em receber a quitação do veículo. 

Finalmente o impetrante requer 
seja concedida "Liminar e Inaudita 
Pars" , concedida a ordem de ha-
beas corpus preventiva, com expe-
dição ao paciente do respectivo 
salvo conduto, bem como seja de-
terminado o trancamento do in-
quérito policial. 

Em apreciando o pedido, MMª. 
Juíza "a quo" concedeu a ordem 
apenas para fornecer o salvo con-
duto em favor de José de Vascon-

celos, observadas as formalidades 
legais.  

O douto Procurador de Justiça 
em sua respeitável manifestação, 
referiu-se apenas ao temor do pa-
ciente em comparecer perante a 
autoridade policial, em razão de 
estar sendo acusado da prática de 
estelionato pelo que opina pelo 
conhecimento e improvimento do 
recurso. 

 
Voto 
A MMª Juíza "a quo" no apreci-

ar o pedido de habeas corpus em 
favor de Adamor José de Vascon-
celos e analisar profundamente as 
pretensões do mesmo, inclinou-se 
pela concessão apenas do salvo 
conduto para garantir o direito de 
ir e vir do referido cidadão. Quanto 
ao trancamento da Ação penal 
não se manifestou. 

Isto posto, por considerar ple-
namente correta a decisão da 
M.M. Juíza "a quo", ao conceder 
em parte o mandamus requerido, 
conheço do recurso e nego-lhe 
provimento. 

 
                                Belém, 01 de março de 1996. 
 
                 Desa. Lúcia Clairefont Seguin Dias - Presidente 
                         Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.529 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA 
 
Acusado:     José Mendonça Leão 
Autora:        A Justiça Pública 
Relator:       Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga. 

 
Crime de responsabilidade - Prefeito Municipal - 
Denúncia oferecida que satisfaz aos requisitos do 
Artigo 41 do Código de Processo Penal - Exordial 
acusatória recebida para que tenha início a ins-
trução criminal. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores De-

sembargadores integrantes das 
Câmaras Criminais Reunidas do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Es-
tado, à unanimidade de votos, em 
receber a peça preambular acusa-
tória, por satisfazer os requisitos do 
Artigo 41 do Código de Processo 
Penal, deixando, contudo, de de-
cretar-lhe a prisão preventiva, em 
virtude de não estarem presentes 
os motivos autorizadores dessa 
medida extrema e não estando 
mais investido no mandato eletivo, 
não se cogita de seu afastamento. 

Relatório 
A Ilustre Procuradora de Justiça 

Maria de Lourdes Silva da Silveira 
por delegação da Procuradoria Ge-
ral de Justiça com sustentáculo nas 

peças informativas oriundas do 
Tribunal de Contas do Municípios, 
que posteriormente vieram a cons-
tituir o Processo nº  94302872 em 
dois (02) volumes, ofereceu de-
núncia contra José Mendonça Le-
ão, ex prefeito do município de 
Conceição do Araguaia, enqua-
drando-o nas sanções punitivas ti-
pificadas no Artigo 1º, incisos I e V, 
do Decreto Lei nº 201/67. 

Antecedendo o oferecimento da 
exordial acusatória houve parecer 
prévio emitido pelo T.C.M., desfa-
vorável à aprovação da prestação 
de contas da Prefeitura Municipal 
de Conceição do Araguaia referen-
te ao exercício financeiro de 1988, 
de responsabilidade do aludido ex 
gestor, tendo esse parecer se este-
ado nas irregularidades que foram 
apuradas no exame técnico-
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contábil das contas em referência, 
conforme se vê da Resolução nº 
2.307, de fls. 672 dos autos, que 
segundo assevera o órgão ministe-
rial, se revelam atentatórias às 
normas relativas à administração 
financeira, como: inexistência de 
recibos de quatro notas de empe-
nho, devidamente especificadas e 
abertura de créditos suplementares 
acima do limite autorizado. 

Encaminhado os autos ao 
T.J.E., foram inicialmente distribu-
idos ao Excelentíssimo Senhor De-
sembargador Pedro Paulo Martins, 
que determinou fosse o acusado 
notificado para apresentar resposta 
preliminar escrita aos termos da 
denúncia. 

Em redistribuição vieram-me os 
autos conclusos e, verificando que 
o notificado havia com a sua res-
posta apresentado novos documen-
tos, determinei o encaminhamento 
dos autos ao M.P., para sobre eles 
manifestar-se, tendo desta feita a 
dil igente Procuradora de Justiça 
Anabela Viana, após refutá-los, in-
sistido no recebimento da peça 
preambular acusatória. 

Voto 
Analisando-se o teor da denún-

cia ofertada pelo Ministério Públi-
co, verifica-se que esta contém a 
exposição do fato criminoso, com 
todas as circunstâncias, a qualifi-

cação do acusado, inexistindo 
qualquer das hipóteses elencadas 
do Artigo 43 do Código de Proces-
so Penal, ensejadoras de sua rejei-
ção. 

Como se não bastasse, ao mani-
festar-se o Órgão Ministerial a res-
peito dos documentos novos apre-
sentados pelo acusado em sua 
defesa preliminar, deles discordou 
por entender que em nada modifi-
caram os termos contidos na exor-
dial acusatória. 

Com efeito, não resta dúvida 
que a peça inaugural da ação pe-
nal enquadra-se perfeitamente às 
normas processuais que dela se 
ocupam, não tendo sido il idida pe-
la enfocada defesa, permanecen-
do, pois, incólume, motivo por que 
recomendável é o seu recebimen-
to, deixando, entretando, de decre-
tar-lhe a prisão preventiva em vir-
tude de não estarem presentes os 
motivos autorizadores dessa medi-
da extrema (ex-vi do artigo 312 do 
C.P.P.) eis que, o mesmo tem do-
micíl io e residência fixos na cidade 
de Conceição do Araguaia, sede 
do Município de que foi prefeito, 
possuindo, também, profissão defi-
nida, não representando desse 
modo qualquer obstáculo ao nor-
mal prosseguimento do sumário de 
culpa e, não estando mais investi-
do do mandato eletivo, não se co-
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gita de seu afastamento. 
                                 Belém, 26 de março de 1996. 
                       Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                 Des Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.536 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE 
CASTANHAL 

 
 

Apelante:           Arnaldo Frederico de Souza 
Apelado:            A Justiça Pública 
Relatora:            Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 
 
 

Apelação criminal. Apelante condenado por crime 
de apropriação indébita e falsificação de docu-
mento particular. A falta de exame pericial não in-
v alida o feito. Além do que não foi requerido no 
prazo do Art. 499 do Código de Processo Penal. 
Prov ados os requisitos dos crimes, impõe-se a 
condenação. Recurso conhecido, mas não prov i-
do. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Exmos. Srs. De-

sembargadores componentes das 
Egrégias 2ªs Câmaras Criminais I-
soladas, à unanimidade de votos, 
em negar provimento ao recurso, 
pará que fique mantida a decisão 
"a quo". 

 
Relatório 
Arnaldo Frederico de Souza 

Rocha, qualificado nos autos foi 
denunciado pelo representante do 
Ministério Público, como incurso 
nas sanções punitivas dos  Artigos 

168, § 1º, inciso III e 298, do CPB, 
pelos fatos e fundamentos seguin-
tes: 

Noticiam os autos que no dia 
11.08.86, o denunciado, que é 
funcionário da Hiléia, recebeu a 
importância de CZ$ 149.970,80, 
padrão monetário então vigente, 
para fazer o recolhimento do ICM 
da referida firma. Mencionada im-
portância foi-lhe entregue em che-
que, juntamente com a guia de re-
colhimento, já      preenchida pelo 
mesmo valor. 

Acontece que o acusado resol-
veu apropriar-se de parte daquele 



JURISPRUDÊNCIA   265 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

valor, ou seja, de CZ$ 50.000,00, 
recolhendo o restante no banco a-
través de nova guia que preen-
cheu, apresentando na firma uma 
guia por ele elaborada e carimba-
da, com carimbos que o mesmo 
possuia. 

Desconfiado com a falta de au-
tenticação mecânica na guia, um 
dos sócios da firma acionou a Polí-
cia, que prendeu o ora denunciado 
em flagrante. 

Recebida a denúncia, o mesmo 
foi citado e interrogado, (fls.34v), 
confessou o delito, tendo seu de-
fensor desistido da defesa prévia, 
(fls. 41). 

A vitima Hiléia-Indústrias de 
Produtos Alimentícios S/A, através 
de procurador judicial, às fls. 47, 
disse não ter interesse na oitiva de 
suas testemunhas, bem como na 
ação penal, em si, pelo que pedia, 
após audiência do Ministério Pú-
blico, o trancamento da ação pe-
nal. 

Todavia o feito prosseguiu os 
seus trâmites legais, posto que a 
ação é publica e a denúncia irre-
tratável, sendo ouvidas duas tes-
temunhas arroladas na denúncia. 

Na fase do Art. 499, do CPP, o 
Ministério Público nada requereu. 
A defesa nesta fase postulou a jun-
tada da homologação da rescisão 
contratual do acusado com a firma 

vítima. Ambas as partes apresenta-
ram alegações finais, sendo que o 
M.P. pretendeu a condenação, nos 
termos da denúncia, e o réu a ab-
solvição. 

A Mmª juiza "a quo", em bem 
circunstanciada sentença, de fls. 
(70v, 71 e 72), condenou o acusa-
do a hum ano de reclusão e multa 
de CR$ 1.000,00 (hum mil cruzei-
ros reais), por crime de apropriação 
indébita e hum ano de reclusão e 
multa de CR$ 1.000,00 (hum mil 
reais) por crime de falsificação de 
documento particular. 

Dessa decisão, apelou o defen-
sor do acusado, alegando, princi-
palmente, a falta de exame perici-
al na documentação anexada aos 
autos, as fls. 14, exatamente a 
guia falsificada pelo réu, dizendo 
que isto, por si só, é motivo para 
impedir um decreto condenatório. 

Em suas contra-razões, o M.P. 
salienta que a defesa é que deve-
ria ter requerido a tão alegada pe-
rícia, por ocasiao do cumprimento 
do Art. 499, do C.P.P., não o tendo 
feito. Ao contrário aduziu, às fls. 
62, parte final, que  

"... nada mais tinha a requerer, 
em relação ao Art. 499 do Có-
digo de Processo Penal",  
não cabendo, pois, agora, ten-
tar alegar tal fato. 
Neste Egrégio Tribunal, o Sr. 
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Dr. Procurador de Justiça, enten-
deu que o "direito nao protege os 
que dormem", dizendo que dar 
provimento ao recurso formalizado 
seria violentar o direito, pelo que 
opina pelo conhecimento e não 
provimento do mesmo, mantendo-
se incólume a R. sentença recorri-
da. 

 
 
Voto 
In casu, surge cristalina a apro-

priação do numerário que fora en-
tregue ao réu pela vítima para fim 
específico e foi por ele desviado 
para uso próprio. Tendo ainda o 
acusado devolvido os carimbos 
que usava na falsificação das guias 
de recolhimento. 

 
Ainda mais:  
"Sendo dever do empregado 
encaminhar imediatamente a 
empregadora os créditos rece-
bidos, prática aquele apropria-
ção indébita quando deixa de 
proceder à remessa do numerá-
rio".. 
Acrescente-se, por outro lado, 

que, a época, o réu, aproveitando-
se fato de, como funcionário da 
firma Hiléia, Indústria de Produtos 
Alimentícios S.A., ser encarregado 
de fazer o recolhimento do I.C.M. 
no valor de CZ$ 149.970,80, apro-

priou-se da importância de CZ$ 
50.000,00, recolhendo ao estabe-
lecimento bancário, no caso, o 
Bradesco, apenas o restante que 
preencheu e apresentando na fir-
ma comercial uma guia que elabo-
rou, carimbou e assinou, sem a ne-
cessária autenticação, o que des-
pertou suspeita do Diretor executi-
vo da firma Sr. Hélio de Moura Me-
lo, que acionou a Polícia a qual 
prendeu o acusado em flagrante, 
ocasião em que, não só confessou 
a autoria do delito, bem como de-
volveu os carimbos que usava na 
falsificação das guias de 
recolhimento. 

A sentença da MMª Juíza "a 
quo” é incensurável. 

A denúncia resultou provada, 
pela própria confissão do acusado, 
tanto na Polícia, como na Justiça - 
fls. 34, verso,quanto aos delitos 
imputados. 

A prova testemunhal (fls. 53, 07 
e 08), também corrobora a prática 
delitiva. 

A autoria, portanto, não padece 
dúvida. E a materialidade está 
provada pelo auto de apresenta-
ção e apreensão de fls. 12 e auto 
de entrega de fls. 18, além de pro-
vada através dos documentos de 
fls. 14. 

De tudo resulta cristalinamente 
provado a prática dos dois delitos 
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imputados ao Réu. 
A falta de perícia nos documen-

tos de fls. 14, não inválida o feito, 
nem a acusação, posto que suprida 
pela prova testemunhal, clara e 
precisa (fls. 53, 07 e 08), além da 
própria confissão do acusado, na 
Justiça - fls. 34, v. 

É de salientar ainda que, no 
curso do processo, em nenhum 
momento, nem mesmo na fase do 

Art. 499, do Código de Processo 
Penal, fois tal perícia requerida, 
além de desnecessária, posto que 
o fato criminoso está cabalmente 
provado. 

Por todas estas razões fáticas e 
de direito, conheço do recurso, 
mas nego-lhe provimento, man-
tendo a respeitável sentença de 1º 
grau. 

 
                              Belém, 15 de fevereiro de 1996 
 
                     Des. Werther Benedito Coelho - Presidente 
           Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora 
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ACÓRDÃO 28.537 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE 
BRAGANÇA 
 
 
Apelante:        Benedito Ribeiro dos Santos 
Apelada:         Justiça Pública 
Relator:          Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 

 
Apelação penal. Crime de estupro, descrito no Art. 
213 e 224, "a", do Código Penal. A palav ra da re-
ferida v ítima dev e ser crida, quando diz que o "a-
cusado saltou a janela de sua casa e a atacou ". 
Acresce a prov a testemunhal de que o ofensor 
rondav a a casa da ofendida, até certificar-se de 
que a menor estav a só, enquanto seus familiares 
se encontrav am em local de trabalho. Violência 
presumida, por ser menor, com 12 anos de idade. 
Recurso conhecido e não prov ido. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores, com-
ponentes da 2ª Câmara Criminal 
Isolada, à unanimidade de votos, 
em conhecer do recurso proposto, 
negando-lhe provimento, para con-
firmar a decisão recorrida em todos 
os seus termos. 

 
Relatório  
Benedito Ribeiro dos Santos, já 

qualificado nos autos, foi denunci-
ado pelo representante do Ministé-
rio Público, pela prática dos crime 

capitulado nos Art. 213 c/c o Art. 
224, "a", do Código Penal, pelos 
fatos e fundamentos seguintes: 

Noticiam os autos que no dia 03 
de maio de 1993, por volta das 
19:30 hs, o acusado pulou a janela 
da casa da vítima menor, Ivone 
Lisboa Costa, imobilizou-a e estu-
prou-a, satisfazendo seu desejo se-
xual 

Por fim disse o "parquet" que a 
materialidade e autoria estão de-
vidamente comprovadas. 

O acusado foi interrogado, em 
juízo. 
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Em seguida foi aberto vista para 
a defesa prévia. Foram ouvidas as 
testemunhas de acusação e de de-
fesa .  

O Promotor de Justiça e o de-
fensor do acusado apresentaram 
memoriais. 

Sentenciando o feito, a MMa. 
Juíza, Dra. Maria da Conceição 
Viana Figueiredo, após a funda-
mentação legal, julgou procedente 
a denúncia, condenando-o, fixan-
do a pena base em 07 anos de re-
clusão, e em razão de inexistirem 
circunstâncias atenuantes; agra-
vantes; causas de aumento e de 
diminuição, tornou-a definitiva. 

O defensor do acusado apelou 
da respeitável sentença, tendo o 
Representante do Ministério Públi-
co contrarrazoado o recurso às fls. 
51/53. 

Nesta Instância Superior, mani-
festou-se o representante do 
Ministério Público, pelo 
conhecimento e improvimento do 
recurso.   

Voto 
Benedito Ribeiro dos Santos, 

brasileiro, solteiro, pescador, por 
seu defensor público, propôs este 
recurso de apelação, irresignado 
com a condenação à 07 (sete) a-
nos de reclusão que lhe impôs a 
sentença proferida p ela MMª Jui-
za Maria da Conceição Viana Fi-

gueiredo, da Comarca de Bragan-
ça, pelo que pretende a reforma 
da referida decisão, pois não existe 
prova da autoria do crime de estu-
pro descrito no artigo 213, do Có-
digo Penal,que lhe é imputado. 
Assim espera a absolvição. 

Diz que o laudo incluso contém 
a afirmativa de que houve desvir-
ginamento recente, no item 2º, 
sendo que no item 3º, a data pro-
vável da conjunção carnal, foi o 
dia O3/O5/94, segundo informa-
ções da vitima Ivone. 

Aduz ainda que o laudo neste 
último item se reporta a dar infor-
mações prestadas pela vitima, Ivo-
ne, não fazendo referência às le-
sões corporais que diz ter sofrido, 
em seu depoimento, na Polícia, 
nem tão pouco existe no laudo ou 
nos autos e exame fisiológico de 
esperma do apelante, Benedito, 
para comprovar se o mesmo que 
por ventura viesse a se encontrar 
na vitima Ivone. 

Passo a decidir. 
A autoria do crime de estupro 

praticado pelo referido apelante 
contra a vitima Ivone está provado 
não só através do depoimento da 
mesma, que o identificou na Polí-
cia, como o autor do seu desvirgi-
namento mediante violência, co-
mo em decorrência do depoimento 
da testemunha Selma Maria Ro-
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drigues da Silva, que, ao depor, 
em Juizo, diz: 

“... que por várias vezes viu o 
acusado rondando as proximi-
dades de sua residência e que 
também a casa da vitima fica 
proximo da sua, isso anterior-
mente ao acontecido a vítima; 
que inclusive acharam a atitude 
do acusado suspeita, pois sem-
pre parava nos escuros, que a 
depoente chegou a comentar 
com outras pessoas o compor-
tamento desse elemento e pas-
saram a ter mais cuidados com 
os fi lhos para que não fos- sem 
para a rua; que posteriormente 
ao. estupro que sofreu a vítima, 
a depoente reconheceu ser o 
acusado a mesma pessoa que 
viu por várias vezes rondando as 
imediações de sua residência e 
da casa da vítima." 
Assim se manifesta a Jurispru-

dência com relação ao crime de 
estupro: 

"Declarações da vitima - Vali-
dade - Infração que geralmente, 
não é presenciada por testemu-
nhas - Fato levado ao conheci-
mento da autoridade por aque-
la no dia imediato sua ocorrên-
cia - Condenação decretada - 
Inteligência do Artigo 213 do 
Código Penal." 
"Em tema de delitos sexuais é 

verdadeiro truísmo dizer que 
quem pode informar da autoria 
é quem sofreu a ação. São cri-
mes que exigem isolamento, o 
afastamento de qualquer teste-
munha, como condição mesma 
de realizaçio, de sorte que ne-
gar crédito à ofendida quando 
aponta quem a atacou é de-
sarmar totalmente o braço re-
pressor da sociedade." (TJSP - 
Acrim - Capital Rel. Acácio Re-
bouças - 17/04/1972).   
Diz a ofendida Ivone Lisboa 

Costa: 
"... que no dia do crime, por vol-
ta mais ou menos de 7:30 ho-
ras, ela se encontrava em sua 
residência, após receber a visita 
de seu irmão, Pedro Sérgio que 
havia chegado de Belém, e a-
pós a saida dele ela ficou sozi-
nha em casa, aguardando a 
chegada de seu outro irmão 
que viria para ficar com ela, 
que ela encontrava-se na sala 
de sua casa e como havia aca-
bado de tomar banho, estava 
apenas de calcinha e um blu-
são e deitou no sofá, para assis-
tir televisão; que a janela da 
casa estava aberta e que em 
dado momento, a declarante 
tomou susto com um barulho 
proveniente da janela e quando 
ela se voltou chegou a ver rapi-
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damente, que se tratava de um 
homem e que este incontinenti, 
lhe deu um soco no rosto e a-
marrou um pano preto na sua 
boca, aí ela ficou atordoada e 
quando voltou a si, estava no 
quarto da residência e o acusa-
do com uma faca dizia para 
não gritar e ainda deu-lhe mais 
dois socos na boca, machucan-
do os lábios da declarante, que 
ela voltou novamente a des-
maiar e quando voltou a si viu o 
acusado se retirando, diz que 
ouviu ele abrindo a janela do 
quarto achando que o mesmo 
deve ter saído por lá; que antes 
de sair o acusado ainda reme-
xeu como se estivesse procu-
rando algo; que o acusado após 
agredir a declarante e amorda-
çá-la, rasgou-lhe as roupas, vio-
lentando-a sexualmente; que a 
declarante ainda está traumati-
zada com o que lhe aconteceu; 
diz a declarante que mais uma 
vez tinha observado rondando a 
sua residência, que inclusive no 
dia em ocorreu o ato delituoso, 
ela ainda comentou com seu 
irmão Nazareno que tinha visto 
o acusado na esquina, ele en-
tão recomendou-lhe que fe-
chasse toda a casa e não saísse; 
que a mãe da declarante che-
gou a comunicar à Policia que 

havia um elemento, o acusado, 
há vários dias, rondando a resi-
dência da declarante, com ati-
tudes suspeitas; diz ainda a de-
clarante, que sempre ficava so-
zinha, visto que seus irmãos, um 
ficava no comércio, outro saia 
para estudar, e sua mãe para 
trabalhar, visto que é vice-
diretora do Colégio Luiz Pauli-
no Martines, ficando no mesmo 
até por volta das 10 horas. 
No que se refere à ausência do 

exame fisiológico de esperma na 
vagina da ofendida, Ivone, tal pe-
rícia é desnecessária, desde que o 
único elemento subjetivo implícito, 
no tipo do estupro, é o dolo, e den-
tre os elementos objetivos, não 
consta do assento do Artigo 213, 
do Código Penal, a ejaculação 
pois basta introdução do membro 
viri l no canal vaginal da vítima. 

Como a jovem Ivone não tives-
se hímem complacente, os vestí-
gios de seu desvirginamento, estão 
provados através do laudo elebo-
rado e assinado pelos médicos 
doutores Fernando Antônio Cava-
leiro de Macedo e José Guarany 
Medeiros, os quais disseram que 
existe rotura himenal correspon-
dente às 06 horas e às 10 horas do 
mostrador do relógio. significa di-
zer que há uma rotura em baixo, 
próximo à furcula, e outra rotura na 
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parte de cima. 
De sorte que está provada 

“quantum satis", a conjunção car-
nal sofrida pela ofendida, Ivone. 

Sendo esta menor, de 12 (doze) 
anos de idade ao tempo, do crime, 
configura-se a violência presumi-
da, nos termos do Artigo 224, "a", 

do CP. 
A pena foi fixada de modo cor-

reto e proporcional às circunstân-
cias judiciais do Artigo 59, em 7 
anos, de reclusão, entre o mínimo 
e o médio abstrato. 

Ex-positis, conheço do recurso e 
lhe nego provimento. 

 
                              Belém, 15 de fevereiro de 1996. 
 
               Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente 
                          Des. Werther Benedito Coelho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.538 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE 
ABAETETUBA 
 
 
Apelante:       Osvaldo Cardoso Pereira  
Apelada:        Justiça Pública 
Relator:         Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 

 
Apelação penal. Crime  de homicídio, prev isto no 
Art. 121  do Código Penal. Inocorrência dos ele-
mentos da legítima defesa, pois o acusado Os-
v aldo Pereira, após a primeira refrega foi armar-
se em sua residência e v oltou ao local para  ma-
tar a v ítima Oberdan, quando esta espancav a A-
lacyr Ferreira. 
Considerando que o citado réu agiu, com erro de 
proibição, ev itáv el, cabe a diminuição da pena 
definitiv a, para 6 anos de reclusão, conforme o 
Art. 21, parágrafo único, do Código Penal. Modifi-
cação do regime prisional fechado para semi-
aberto. Recurso conhecido e prov ido, em parte. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Exmos. Srs. De-

sembargadores, componentes da 
2ª Câmara Criminal Isolada, à u-
nanimidade de votos, em conhecer 
do recurso proposto, dando-lhe 
provimento, em parte, para modifi-
car  a pena aplicada e o regime 
prisional, fixando-a em seis anos 
de reclusão, em regime semi-
aberto. 

 
Relatório 
Osvaldo Cardoso Pereira, já 

qualificado nos autos, foi denunci-
ado  pelo representante do Minis-
tério Público, pela prática  dos 
crime  capitulado nos Art. 121, ca-
put, do Código Penal, pelos fatos e 
fundamentos seguintes: 

Noticiam os autos que no dia 08 
de agosto de 1993, por volta das 
13:30 hs, o acusado dirigiu-se à 
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beira do rio a fim de tomar banho, 
onde encontrou o colega Pirigaio, 
oportunidade em que um sobrinho 
deste foi agredido por Eliseu Fer-
reira da Silva Carvalho, fi lho da ví-
tima Manoel Oberdan da Silva 
Carvalho, tendo havido a interven-
ção de Pirigaio que deu dois tapas 
em Eliseu. Após revidar a agres-
são, Pirigaio retirou-se do local, 
ocasião em que foi abordado pela 
vítima. Ao perceber que seu cole-
ga estava em desvantagem, o acu-
sado tentou interferir, não obtendo 
êxito. Ato contínuo, armou-se com 
um rifle que estava em sua resi-
dência e disparou contra a vítima, 
ceifando-lhe a vida. 

Por fim disse o "parquet" que a 
materialidade e autoria estão de-
vidamente comprovadas. 

O acusado  foi interrogado, em 
juízo. 

Em seguida foi aberto vista para 
a defesa prévia. Foram ouvidas as  
testemunhas de acusação e  de de-
fesa .  

O Promotor de Justiça e  o de-
fensor do acusado apresentaram 
memoriais. 

Sentenciando o feito, a MMª 
Juíza, Dra. Dahil Paraense de 
Souza, após a fundamentação le-
gal,.pronunciou-o, devendo ser 
submetido a julgamento pelo Júri. 

Foi apresentado o libelo e a 

contrariedade ao libelo. 
Cumprindo a decisão soberana 

do Tribunal do Júri, a MMª Juíza 
"a quo", condenou o acusado, por 
infrigir o Art. 121, caput, do Código 
Penal, fixando à pena base em 10 
anos de reclusão, dimunuindo-a de 
01 ano, em razão da circunstância 
atenuante, prevista no Art. 65, III, 
letra "d", do Código Penal, tornan-
do-a definitiva em 09 anos de re-
clusão, a ser cumprida em regime 
fechado. 

O defensor do acusado apelou 
da respeitável sentença, tendo o 
Representante do Ministério Públi-
co contrarrazoado o recurso às 
fls.127/131. 

Nesta Instância Superior, mani-
festou-se o representante do 
Ministério Público, pelo 
conhecimento e provimento, em 
parte, do recurso, devendo o 
apelante ser submetido a novo 
julgamento pelo Júri Popular. 

 
Voto 
Osvaldo Cardoso Pereira, brasi-

leiro, solteiro, pescador, residente 
e domicil iado na Comarca de A-
baetetuba, deste Estado, por seu 
advogado, propôs este recurso, da 
decisão do júri, que o condenou a 
09 (nove) anos de reclusão, pela 
prática do crime de homicídio con-
tra a vítima, Manoel Oberdan  da 
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Silva Carvalho, pretendendo a re-
forma da sentença proferida pela 
MMª Juiza Dahil Paraense, bem 
como a absolvição, com o funda-
mento de que os jura- dos decidi-
ram contrariando as provas dos au-
tos. 

Diz referido apelante que inter-
veio na agressão realizada pela ví-
tima Manoel Oberdan e seus 
familiares contra.  Alaci Ferreira, 
com propósito de legitima defesa 
da vida de Alaci, que havia 
momentos antes na beira do rio, 
aplicado dois tapas     em Eliseu, 
fi lho de Manoel Oberdan, por ter 
Eliseu batido em um sobrinho de 
Alaci, porque estavam saltando 
para a água, de uma embarcação 
ali atracada, de propriedade da 
SUCAM, sob a responsabilidade de 
Manoel Oberdan. 

Ocorre que não se caracterizam 
os elementos da legítima defesa:  

repelir agressão injusta atual ou 
iminente, mediante uso dos 
meios necessários. 
Está provado através dos depo-

imentos das testemunhas presenci-
ais, que a vítima, Manoel Oberdan 
e outros agiam com "animus vulne-
randi" e não com "animus necan-
di", quando infl igiam a agressão 
contra Alaci Ferreira e o acusado, 
Osvaldo, sendo  este desarmado 
de sua faca, durante a primeira re-

frega, a proximidades do bar da 
testemunha ins da Costa Serra que 
apartou a briga entre Osvaldo e 
Oberdan. 

Por mais que, a testemunha a-
gredida, Alaci, já se encontrasse 
vencida e caída, não era lícito, ao 
réu, Osvaldo, ir a armar-se em sua 
residência com um rifle e voltar ao 
local,  cuja atitude, podia intimidar 
e por em fuga a vítima, Manoel 
Oberdan e outros, ou desafiá-los 
para novo confronto de vida ou 
morte, es tando o acusado Osval-
do, com superioridade de arma. 
Manoel Oberdan aceitou esse de-
safio e posicionou-se contra Osval-
do para arrebatar-lhe o rifle, sendo 
atingido mortalmente com um tiro   
no peito, entre outros, disparados 
por Osvaldo. 

Dessa maneira, Osvaldo come-
teu homicídio simples, mediante o 
exercício arbitrário das próprias ra-
zões, pois inexiste defesa própria 
ou de terceiros, em decorrência de 
agressão ocorrida, com o domínio 
de uma das partes contendoras. 

O "jus decidendi" assume as 
conotações adiante discriminadas, 
em circunstâncias semelhantes: 

 "Não pode invocar legítima 
defesa quem embora eventu-
almente agredido, recolhe-se a 
sua residência para armar-se e 
ao local retorna para ferir seu 
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desafeto. E que inexiste a justi-
ficativa contra agressão passa-
da."(TACrim. - SP - AC - Rel. 
Gonzaga Franceshine - TACrim 
82-272).                
"Não se compadece com a legí-
tima defesa, nem com a hipóte-
se de violenta emoção, que au-
toriza a condição do homicídio 
privilegiado, a conduta de 
quem vai armar-se  para dar 
continuidade a atrito  inicial 
com a vítima vindo a matá-la a 
seguir, pois ambas exigem que 
a reação. seja "incontinenti sine 
intervallo". As agressões findas 

ou pretéritas não a podem con-
figurar."(TJSP - AC - Rel. Dirceu 
de Melo - RT 585-296) 
Entretanto, considerando que o 

réu, Osvaldo agiu  com erro de   
proibição, evitável, com o                       
propósito de ser-lhe lícito, afastar 
todo o perigo de vida em redor do 
Sr. Alaci, já sem forças e caído ao 
solo, diminuo a pena, de 1/3, con-
forme o Art. 21, in fine, do CP, fi-
xando-a em seis anos de reclusão, 
regime semi-aberto. 

Ex-positis, conheço do recurso e 
lhe dou provimento, em parte. 

 
                               Belém, 15 de fevereiro de 1996. 
 
                Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente 
                            Des. Werther Benedito Coelho - Relator     
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ACÓRDÃO Nº 28.539 - RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO 
DA CAPITAL 
 
Recorrente:          João Bosco de Lima 
Recorrida:            Justiça Publica 
Relator:                Desembargador Werther Benedito Coêlho 

 
Ação penal. Homicídio simples, descrito no Art. 
121, caput, do Codigo Penal. Pronúncia. Tendo re-
ferido réu prov ocado a agressão, ao tirar o cha-
péu de camurça, da cabeça da citada v itima, não 
se reuniram os elementos da legitima defesa, ao 
detonar um tiro de espingarda na mesma. Recurso 
conhecido e não prov ido. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores, com-
ponentes da 2ª Câmara Criminal 
Isolada, à unanimidade de votos, 
em conhecer do recurso proposto, 
negando-lhe provimento, para con-
firmar a decisão recorrida em todos 
os seus termos. 

Relatório 
João Bosco de Lima, já qualifi-

cado nos autos, por seu procurador 
judicial, inconformado com a deci-
são do Exma. Sra. Dra. Juíza de 
Direito da Comarca de Santarém; 
que o pronunciou, por ser o autor 
do crime de Homicídio Qualifica-
do, tipificado no Art. 121, § 2º, in-
ciso II do Código Penal, recorre em 
sentido estrito, contra referida deci-

são, com a finalidade de obter a 
absolvição. 

O recorrente alegou, em sínte-
se, entre outras coisas, que não 
nega a autoria do delito. Apenas 
justifica que agiu em legítima de-
fesa e que a vitima deu causa ao 
crirne; das testemunhas arroladas 
só existe uma que é ocular que 
confirma a sua versão. 

Ao contrarrazoar, o digno Pro-
motor de Justiça, requereu a ma-
nuntenção da decisão recorrida. 

O processo seguiu os seus trâmi-
tes legais. 

Nesta Instância Superior, o Pro-
curador de Justiça, opinou pelo 
conhecimento e improvimento do 
recurso. 

Voto 
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João Bosco  de Lima, por seu 
advogado, interpôs este Recurso 
em Sentido Estrito, da sentença de 
pronúncia proferida pela MMª Jui-
za Edite da Costa Pantoja, da 1ª 
Vara Penal da Comarca de Santa-
rém, deste Estado, que admitiu o 
"jus acusationis", com referência 
ao recorrente, como incurso nas 
penas do Artigo 12l, caput, do Có-
digo Penal, invocando a descrimi-
nante de legítima defesa própria 
do recorrente. 

Diz que o crime teve apenas 
uma testemunha ocular, Ednaldo 
Pereira da Cunha, a qual afirma 
em determinado trecho de seu de-
poimento: 

"Que viu quando a vítima che-
gou junto, que ainda viu quan-
do a vitima pegava no cano da 
espingarda, e ouviu um estam-
pido de um tiro".  
Ora, esse fragmento do citado 

depoimento, não confere verossi-
milhança à versão do acusado Jo-
ão Bosco, de que ao ingressar no 
caminhão que dirigia e que estava 
estacionado em frente do bar do 
Sr. Ednaldo, não teve tempo de 
fechar a porta e que tentou ligar a 
motor do caminhão; que a vítima 
Pedro Floriano depois de reaver o 
seu chapéu saiu do bar e foi atrás 
de Ednaldo, chegou junto com ele 
no caminhão focalizado, e ao ver 

a espingarda objeto do crime, on-
de fica a alavanca de marcha, ten-
tou puxá-la e lutou com o acusado 
João Bosco pela posse da mesma, 
pelo que o mesmo disparou um ti-
ro na pessoa de Pedro matando-o. 

A testemunha Ednaldo em seu 
minucioso depoimento diz, tam-
bém: 

"Que no dia 29 de novembro de 
1992, por volta das 21: 00 horas 
o depoente se encontrava em- 
seu bar na Avenida Tancredo 
Neves, nº 1.301; que a vítima 
chegou em seu estabelecimen-
to na companhia de dois rapa-
zes, que estavam embriagados 
e nada pediram ao depoente; 
que mostrado um chapéu ao 
depoente, chapéu de carmuça 
preto, este o reconheceu como 
sendo o mesmo usado pela ví-
tima no dia do crime; que o de-
nunciado entrou no bar Copa-
cabana, acompanhado de um 
rapaz; que o denunciado foi ao 
interior do bar e pediu uma do-
se de cachaça e refrigerante; 
que o denunciado não chegou 
a tomar a bebida alcoólica nem 
o refrigerante; que o denuncia-
do pela frente da vítima chegou 
a levantar o chapéu da cabeça 
da vítima; que o denun-ciado 
falou a vítima: "Este chapéu vai 
ser meu"; que nesta ocasião a 
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vítima desferiu um tapa atin-
gindo o acusado e chegou in-
clusive a quebrar um copo, fe-
rindo o acusado; que o acusado 
saiu do bar em direção ao ca-
minhão; que o depoente reco-
lheu as fichas do bilhar, quando 
viu que a vítima saiu atrás do 
acusado; parece que a vítima 
não estava armada; que viu 
quando o acusado rodeou o car-
ro entrando no mesmo e viu 
quando a vítima chegou junto; 
que o depoente ainda viu 
quando a vítima pegava no ca-
no da espingarda e ouviu o es-
tampido de um tiro". 
De acordo com esses indícios, o 

acusado João Bosco ao tirar o 
chapéu de carmuça da cabeça de 
Pedro Floriano, provocou a reação 
de Pedro mediante um tapa para 
desequilibrar o acusado João Bos-
co e reaver o seu chapéu. 

Com esse entrevero, João acir-
rou o ânimo de Pedro pelo que es-
te foi atrás de João até a porta do 
lado do motorista. 

Não tem veracidade a afirma-
ção do acusado João de que en-
trou no carro sem fechar a porta e 
tentou ligar o motor e que nesse 
momento a vitima Pedro tentou 
puxar a espingarda que estava ao 
lado da alavanca de marcha. 

O fato da vítima, em foco, ter 
segurado o cano da espingarda, 
provavelmente, quando o acusado, 
Pedro, tinha o domínio da arma 
não leva a supor que a vitima ti-
vesse momentos antes tentado pu-
xar a espingarda do interior do car-
ro, pois o normal é o motorista fe-
char a porta do carro antes de ligar 
o motor. 

Assim sendo, nos autos se con-
tém indícios que dão suporte fático 
a narração do fato delituoso tipifi-
cado como homicídio simples na 
pronúncia. 

A Jurisprudência é iterativa no 
sentido de que o  julgamento na 
pronúncia, é “pro societate". 

No caso, estão provadas a auto-
ria, a materialidade do delito, bem 
como que o acusado João Bosco 
matou a vítima após provocar a a-
gressão da vítima Pedro Floriano 
no interior do citado bar e a prová-
vel ameaça de agressão ao lado 
do caminhão dirigido por João 
Bosco, razão pela qual não se reu-
niram todos os elementos que 
compõem a legítima defesa. 

Em consequência, conheço do 
recurso e lhe nego provimento, de-
vendo o acusado João Bosco ser 
conduzido ao julgamento do Tri-
bunal do Júri. 
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                                Belém, 22 de fevereiro de 1996. 
              Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente 
                         Des. Werther Benedito Coelho - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 28.544 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA 
COMARCA DE BREVES 
 
 
Recorrente:        Antonio Sérgio Martins de Lima 
Recorrido:          A Justiça Pública 
Relator:              Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 
 

Recurso penal em sentido estrito - Decisão con-
trária às prov as dos autos - Dúv ida quanto a auto-
ria - Versão de disparo acidental, não aceita pelo 
juízo pronunciante - Exclusão das qualificadoras 
para desclassificação para homicídio simples - 
Faculdade atribuída ao juiz. Se a v ersão de tiro 
acidental cai no v azio, porque restou isolada na 
instrução criminal, pode quando muito gerar dúv i-
da a respeito da autoria, e dúv ida como é sabido, 
nos crimes contra a v ida, milita em fav or da soci-
edade, justificando-se assim, a pronúncia do réu. 
A jurisprudência tem orientado que quando as 
qualificadoras no crime de homicídio são reco-
nhecidamente improcedentes e de todo descabi-
das, pode o Juiz na sentença de pronúncia des-
classificar o homicídio qualificado para homicídio 
simples. Recurso conhecido e improv ido por una-
nimidade.  

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores, com-
ponentes da Segunda Câmara Cri-
minal Isolada, à unanimidade de 
votos, em conhecer do presente 

recurso, para negar-lhe provimen-
to.  

 
Relatório 
Antonio Sérgio Martins de Li-

ma, já qualificado nos autos de 
processo crime, vem através de seu 
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advogado legalmente habilitado 
recorrer em sentido estrito perante 
esta Egrégia Câmara Criminal Iso-
lada, da r. decisão do MM. Juízo 
"a quo" que pronunciou o mesmo 
submetendo-o a julgamento pelo 
Tribunal do Júri, como incurso no 
Art. 121 "caput" do Código Penal 
Brasileiro, tendo como vítima o Sr. 
Carlos Alberto Ferreira dos Santos, 
que tentava seduzir sua esposa pe-
los fatos a seguir expostos: 

Alega o recorrente que, a r. de-
cisão foi contrária à prova dos au-
tos , uma vez que ao analisar as 
provas materiais, verificou indícios 
que apontam o recorrente como 
autor do disparo que ceifou a vida 
da vítima sem aceitar as alegações 
de fatalidade do mesmo. 

Alega ainda, que o MM. Juízo 
"a quo" fundamentou sua decisão 
dizendo que o recorrente deveria 
provar que o mesmo não teve a in-
tenção de disparar a arma e que ti-
ro foi acidental, quando o ônus da 
prova caberia ao Ministério Públi-
co de provar que o acusado agiu 
dolosamente. 

Defende, o recorrente que a r. 
decisão não está fundamentada 
pela falta de justificativa para pro-
nunciar o mesmo, uma vez que 
nega a autoria alegando um aci-
dente, sujeito até a ser impronun-
ciado por existir dúvidas quanto a 

existência do crime e sua autoria. 
E, continua, o recorrente a de-

fender que a MMª Juíza "a quo" 
não atendeu aos requisitos do Art. 
381 do CPP, deixando de indicar 
os motivos do fato e de direito que 
fundou sua decisão, desprezando o 
que consta do Art. 386 do mesmo 
diploma legal. 

Conclui o recorrente, alegando 
que não existindo provas suficien-
tes da autoria do delito e que o 
acusado agiu dolosamente, pede o 
mesmo seja dado provimento ao 
recurso, para que seja o réu absol-
vido ou impronunciado.  

Em suas contra-razões, o repre-
sentante do "parquet", ataca todas 
as alegações do recorrente, uma 
vez que, foram bem analisadas pe-
lo MM. Juízo "a quo", as provas 
contidas nos autos que apontam o 
acusado-recorrente como o autor 
do delito. 

Continua o Promotor de Justiça, 
aduzindo que o Juízo "a quo", a-
preciou a prova dos autos, conclu-
indo por pronunciar o acusado u-
sando ainda, o princípio do livre 
convencimento. 

Diz, ainda, que a r. decisão está 
plenamente justificada, não só pe-
la sua fundamentação legal, mas 
também, pela maneira correta co-
mo se houve para proferir a sen-
tença recorrida. 
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Conclui o Digno Promotor, pug-
nando pela confirmação da r. deci-
são. 

Nesta Instância Superior, o dig-
no Procurador de Justiça, opinou 
pelo conhecimento e improvimen-
to do recurso.  

 
Voto 
Trata-se de recurso em sentido 

estrito contra decisão do Juízo de 
1º grau, que pronunciou o recor-
rente ao julgamento pelo Tribunal 
do Júri, pela prática do crime de 
Homicídio Simples tipificado no 
Art. 121 do CPB. 

O réu foi denunciado como in-
curso no crime de Homicídio Quali-
ficado previsto no Art. 121, § 2º, 
inc. I e II, do CPB, (motivo fúti l e 
uso de recurso que tornou impossí-
vel a defesa da vítima). 

Nas alegações finais entretanto, 
o representante do "parquet", em 
face do que ficou demonstrado na 
instrução criminal, notadamente 
pela prova testemunhal, pugnou 
pela procedência, em parte, da 
denúncia, no sentido de que o a-
cusado fosse pronunciado como 
incurso no crime de homicídio 
simples, desclassificando-se assim, 
a imputação inicial. 

A MMª Juíza "a quo", despre-
zando a tese da defesa, apoiada 
na circunstância de que a vítima 

foi alvejada acidentalmente, e re-
conhecendo que a materialidade 
do delito está comprovada nos au-
tos, assim como a autoria, pronun-
ciou o acusado, desclassificando, 
todavia, o crime para homicídio 
simples. 

Não há dúvida de que a sen-
tença de pronúncia está bem estru-
turada nos autos. Realmente os 
pressupostos da pronúncia encon-
tram-se evidenciados na instrução 
criminal. A defesa cogita do tiro 
acidental, resultante da briga pela 
posse da arma que era do acusa-
do. Entretanto, as alegações da 
defesa, não foram corroboradas pe-
la prova testemunhal carreadas pa-
ra os autos. Embora nenhuma tes-
temunha declare que viu o acusa-
do atirar na vítima, a sua versão 
cai no vazio, isto porque restou iso-
lada na instrução, podendo, quan-
do muito, gerar dúvida a respeito 
da autoria e dúvida, como é sabi-
do, nos crimes de competência do 
Tribunal do Júri, não milita em fa-
vor do réu, conforme o princípio do 
"in dubio pro reo", mas sim à soci-
edade, posto que "in dubi pro 
societate". 

Resta saber se, em se tratando 
de crime da competência do Tri-
bunal do Júri, pode o juiz excluir 
as qualificadoras do crime imputa-
das ao réu, desclassificando o ho-
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micidío qualificado para o homicí-
dio simples, sem ferir a soberania 
do Tribunal do Júri, conferida pela 
Constituição Federal. 

O Art. 408, § 1º, do CPP, dispõe 
que  

"na sentença de pronúncia o Ju-
iz declarará o dispositivo legal 
em cuja sanção julgar incurso o 
réu". logo, não fica ele adstrito 
à tipificação da denúncia. 
A jurisprudência tem orientado 

predominantemente que  
"Ao Juiz singular, ao fazer a 
pronúncia, é defeso excluir qua-
lificadoras. O julgamento, por 
imposição constitucional, é do 
Tribunal do Júri (CF, Art. 5º, 
XXXIII)”  e só podem, todavia, 
ser excluídas da pronúncia 
quando manifestamente impro-
cedentes e de todos descabidas. 
In casu, o representante do 

M.P., diante do que ficou provado 
nos atos, reconheceu que as quali-
ficadoras constantes da denúncia 
são descabidas e improcedentes. 

Assim se pronunciou o titular da 
ação penal: 

"À instrução criminal, no seu 
decorrer, diante dos elementos 
de provas carreados para o pro-
cesso, em especial, a prova tes-
temunhal, veio demonstrar, da-
ta venia, que a peça basilar da 
ação penal restou provada em 

parte. É que, o comportamento 
delituoso do acusado, em face 
das circunstâncias fáticas que 
antecederam e envolveram a 
prática delituosa, não se ajusta 
perfeitamente a forma dupla-
mente qualificada da imputa-
ção que lhe é feita, pois o fato 
em epígrafe não se coaduna 
com o enquadramento legal, 
incidente no § 2º, itens II e IV 
do Art. 121, do Código Penal, 
isto é, a conduta delituosa do 
acusado, pelo que se pode apu-
rar, não ficou atrelado ao de-
terminado motivo fúti l, bem 
como asim, ao modo de execu-
ção, resultante do recurso que 
dificultou ou tornou impossível 
a defesa da vítima. Desde 
quando a animosidade decor-
rente do desentendimento por 
questões familiares, não torna 
motivo eficiente que possa levar 
qualquer pessoa à prática de 
um crime? No meu entendi-
mento, tanto esta assertiva co-
mo a ausência do elemento 
surpresa, afastam as qualificati-
vas do motivo fúti l e do uso de 
recurso que dificulte ou impos-
sibil ite a defesa do ofendido, 
razão pela qual, determina a 
possível desclassificação do cri-
me de homicídio qualificado 
para homicídio simples".  
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Nesta Instância Superior o dig-
no Procurador de Justiça, endossa 
a manifestação do Promotor de 
Justiça, argumentando em seu ju-
dicioso parecer de fls. 170, que: 

"A pronúncia do acusado como 
incurso nas sanções do Art. 121 
“caput”, do Código Penal foi 
correta e em atendimento ao 
requerido pelo Ministério Públi-
co que considerou a existência 
do homicídio simples, deste 
modo, data vênia, não carece 
de reparos a decisão recorrida, 
assim sendo, manifesta-se esta 
Procuradoria de Justiça pelo 
conhecimento e improvimento 
do recurso." 
Realmente, nos autos não resta-

ram comprovadas as qualificadoras 
descrita expressamente na denún-
cia. O M.P., com apoio na peça 
inquisitorial, onde não há contradi-
tório, ofereceu denúncia, capitu-
lando o crime com as qualificado-
ras do § 2º, I e IV, do Art. 121 do 
CPB. Ocorre que o motivo fúti l e o 
elemento surpresa não ficaram cla-
ramente demonstrados nos autos. 
O motivo do crime seria um "acerto 

de contas", que o réu queria man-
ter com a vítima que estaria asse-
diando a esposa daquele. Ora, ha-
via então um motivo aparente, que 
por sua vez, elide o elemento sur-
presa. 

É sabido que o motivo fúti l de-
finido pela jurisprudência é tão 
somente insignificante, desproposi-
tado, ínfimo, mínimo e tão despro-
vido de razão que deixa o crime 
cometido vazio de motivação. 

De outro modo, o homicídio 
praticado pelo réu, porque a vítima 
assediava sua mulher com propos-
ta amorosa, pode ser tachado de 
injusto, porém, não cometido por 
motivo fúti l. 

No que se refere o elemento 
surpresa, a existência da arma em 
poder do réu, quando com a vítima 
brigava pela posse da mesma, não 
basta, por si só, para qualificar o 
homicídio como tendo sido prati-
cado mediante recurso que tornou 
impossível a defesa desta. 

Por tais razões, conheço do re-
curso e lhe nego provimento para 
manter em todos os seus termos a 
decisão recorrida. 

 
                              Belém, 29 de fevereiro do 1996. 
 
                    Des. Werther Benedito Coelho - Presidente 
              Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.546 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA  DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:        Wilcinell i Nazaré Santos de Oliveira 
Impetrada:         Dra. Juíza da 7ª Vara Cível da Capital 
Relator:             Desembargador Almir de Lima Oliveira 
 
 

Mandado de Segurança - Objetiv o - Efeito sus-
pensiv o a recurso de apelação contra decisão 
que julgou procedente a ação de despejo - Deser-
ção decretada pelo Juízo “a quo” - Questionamen-
to sobre aplicação da lei e de prov imento da Cor-
regedoria de Justiça - Matéria que seria analisada 
pelo agrav o interposto - Configuração de dano ir-
reparáv el - Suspensão dos efeitos do despacho 
agrav ado que se defere - Segurança concedida - 
Decisão unânime.   

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores desem-

bargadores componentes das Câ-
maras Cíveis Reunidas, à unanimi-
dade de votos, conceder a segu-
rança para suspender os efeitos do 
despacho agravado, até que se 
julgue o Agravo interposto. 

 
Relatório 
Trata-se de Mandado de Segu-

rança objetivando emprestar efeito 
suspensivo a Agravo de Instrumen-

to oferecido, contra despacho que 
decretou a deserção do recurso de 
apelação, da decisão que julgou 
procedente a ação de despejo pro-
posto contra a impetrante. 

O relator deferiu a l iminar re-
querida e solicitou informações à 
autoridade judiciária que firmou o 
ato judicial atacado, prestando-as 
às fls. 32/36. Foi ouvida a Procura-
doria de Justiça que opinou pela 
concessão do "writ". 

 
Voto 
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Como se disse na liminar defe-
rida: "Discute-se deserção de recur-
so de apelação e questões atinen-
tes a formalidade processual que 
implica em possível cerceamento 
de defesa, o processo vem instruí-
do e reclama também o não cum-
primento de Provimento da Corre-
gedoria Geral (004). É de bom al-
vitre, deferir a l iminar requerida 
dentro dos limites do Mandado de 
Segurança" (fls.29). 

Por outro lado, o parecer do 
douto representante do Ministério 
Público, assim se expressa: "Assim 
sendo, mesmo sem pretender a-
dentrar no mérito do agravo de ins-
trumento, creio estarem configura-
dos, no caso presente, o "fumus 
boni iuris" e a ameaça de dano ir-
reparável ou de difícil ou incerta 
reparação, a recomendar que se 

empreste efeito suspensivo ao a-
gravo interposto" (fls. 42). 

Queixa-se a impetrante de que 
o despacho atacado agride a legis-
lação em vigor e ao Provimento 
004/95, da Corregedoria Geral da 
Justiça. É óbvio que essa matéria 
só pode ser analisada ao ser apre-
ciado o Agravo interposto. Não po-
de a ação mandamental, ater-se a 
relação jurídica da tempestividade. 

O que se torna claro no manda-
do é a possibil idade de um provi-
mento do recurso usado pelo re-
querente, venha a tornar ineficaz a 
pretensão modificativa da mesma 
no desarte do litígio. 

Desse modo, é de se conceder a 
segurança para suspender os efei-
tos do despacho agravado, até que 
se julgue o Agravo interposto. 

 
                                Belém, 05 de março de 1996. 
 
                      Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 
                         Des. Almir de Lima Pereira - Relator     

 



288   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

 ACÓRDÃO Nº  28.551 - RECURSO DE AGRAVO DA CAPITAL 
 
 
Agravantes:         Socap Artesanato Ltda. e Antônio Carlos Atuati 
Agravado:            Banco do Brasil s/a 
Relatora:              Desembargadora Climenie Bernadette de Araújo Pontes 
 
 

Recurso de agrav o. Processo de execução. Deci-
são homologatória de pedido, formulado pelo exe-
qüente, desistência dos co-dev edores, por con-
seguinte o prosseguimento do feito, com av alia-
ção dos bens penhorados. Inconformismo dos 
agrav antes a guisa de que houv e v iolação ao Art. 
298, Parágrafo Único, do Código de Processo Ci-
v il. 
O dispositiv o inv ocado é de aplicação subsidiá-
ria. O processo do qual recorreram é de execução 
com procedimento próprio, e os embargos, que 
dela decorrem, têm tratamento especial definido 
no título III, do Código de Processo Civ il. Por outro 
lado, dev e-se ressaltar que no processo de exe-
cução, cada dev edor tem qualidade singular para 
oferecer embargos. Assim, após a intimação de 
cada um, começa a fluir o prazo para interposição 
daqueles. Recurso conhecido e improv ido. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes da Terceira 
Câmara Cível Isolada, à 
unanimidade de votos, conhecer 
do recurso, mas negar-lhe 
provimento, nos termos do voto da 
desembargadora relatora. 

 
Relatório 
Socap Artesanato Ltda. e Antô-

nio Carlos Atuati, interpuseram re-
curso de agravo contra decisão da 
MMª Juíza de Direito da 6ª Vara 
Cível que em sede de execução 
homologou pedido de desistência 
de prosseguimento do feito em re-
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lação aos co-obrigados - Edson 
Cândido Atuati e Paulo Roberto 
Andrade Gouveia - requerido pelo 
Banco agravado, determinando 
por via de consequência o prosse-
guimento da execução, com avali-
ação dos bens penhorados. 

Dizem os agravantes que formu-
laram pedido nos autos, no sentido 
de se reservarem ao direito de opor 
embargos do devedor, após a cita-
ção do executado, Edson Cândido 
Atuati ou da intimação do despa-
cho que deferisse a desistência de 
prosseguimento da execução con-
tra os executados não citados, de 
conformidade com o Art. 298, Pa-
rágrafo Único, do Código de Pro-
cesso Civil, o que não foi observa-
do pela juíza “a quo”, daí o incon-
formismo.  

Formado o instrumento com o 
traslado das peças necessárias e 
requeridas, o agravado apresentou    
suas contra-razões, sustendo o a-
certo da respeitável decisão, adu-
zindo que os agravantes se equi-
vocaram, pois no caso sub judice é 
aplicado o Art. 738, I, do Código 
de Processo Civil, citando farta 
jurisprudência em defesa de sua 
tese Muito embora não tenha a MMª 
juíza a quo sustentado o acerto da 
decisão recorrida, com a remessa 
dos autos à Superior Instância en-
tende-se que assim haja procedi-

do. 
 
Voto 
Trata-se de recurso de agravo, 

com o qual pretendem os agravan-
tes que o juízo de retratação aceite 
seus argumentos e descontitua a 
decisão interlocutória, que homo-
logou o pedido de desistência dos 
co-devedores - Edson Cândido A-
tuati e Paulo Roberto Andrade 
Gouveia - e determinou o prosse-
guimento da ação, a guisa de que 
haviam peti-    cionado nos autos 
aduzindo que os embargos seriam 
opostos no prazo legal que defluís-
se após a citação do co-devedor 
Edson Cândido Atuati (fls. 03). As-
sim, requerida a desistência e ho-
mologada pelo Juízo, fluiu o prazo 
para a oposição de embargos, a 
partir daquele ato, a teor do Art. 
298, parágrafo único do Código de 
Processo Civil. 

Não assiste razão aos agravan-
tes. O dispositivo invocado é de 
aplicação subsidiária. O processo 
do qual recorreram é de execução 
com procedimento próprio estatuí-
do no Título II e os embargos, que 
dela decorrem têm tratamento es-
pecial no Título III da mesma lei 
que estatuía à época: 

Art. 738 - O devedor oferecerá 
os embargos no prazo de dez 
(10) dias, contados: 
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I - da intimação da penhora; 
(omissis). 
No processo de execução, cada 

devedor tem qualidade singular 
para oferecer embargos. Assim, 
após a intimação de cada um co-
meça a fluir o prazo para interposi-
ção de embargos. 

A incidência subsidiária do Art. 
298, do Código de Processo Civil é 
inaplicável a espécie, este se des-
tina as ações ordinárias, referindo-
se unicamente a contestação o 
que não ocorre com o processo de 
execução. 

Ademais, admitindo-se pudesse 
esse prazo prorrogar-se até a cita-
ção do último co-obrigado aquele 
se exauria no dia da homologação 
da desistência independente de in-
timação, como se infere do voto do 
Juiz Antônio de Pádua Ferraz No-
gueira, no agravo nº 460.006-8, 
São Paulo, 06/11/90: 

Assim, optando por aguardar a 
citação de todos os executados, 

quem já tenha sido citado e in-
timado da penhora ficará obri-
gado a acompanhar diariamen-
te o processo de execução no 
cartório, para inteirar-se da data 
que ocorreu o chamamento do 
último executado, que poderá 
pagar a dívida e isentá-lo de 
ingressar com os embargos. E, 
na eventualidade de homolo-
gação de desistência, na mes-
ma data desse ato baixado em 
cartório, fica cessada a prorro-
gação do prazo para a chama-
da ação defesa, consumando-se 
aí o dies ad quem. 
A decisão agravada não está a 

merecer qualquer reparo, eis que 
decidiu com acerto em total con-
sonância com o direito e a juris-
prudência. 

Por esses fundamentos conheço 
do recurso, mas nego-lhe provi-
mento, para confirmar a decisão 
recorrida. 

 
                               Belém, 16 de fevereiro de 1996. 
 
         Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente 
          Desa. Climenie Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.552 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
 

Apelante:      São Bernardo Industrial S/A 
Apelada:       Madeireira Maria Izabel Ltda - Maribel 
Relator:         Desembargador Ricardo Borges Filho 
 
 

Apelação cív el. Ação de depósito. Preliminar de 
extinção do processo. Env olv endo a preliminar 
questão de mérito é de ser apreciada conjunta-
mente com este. Preliminar rejeitada unanimente. 
Mérito. O depósito v oluntário é prov ado atrav és 
de contrato escrito. A inexistência deste torna o 
autor da ação carecedor da mesma. Apelação 
prov ida. Decisão unânime. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Apelação Cível da 
Comarca da Capital em que a A-
pelante "São Bernardo Industrial 
S/A" e Apelada e Madeireira Maria 
Izabel Ltda - MARIBEL”. 

ACORDAM os Desembargadores 
da 1ª Câmara CÍvel do Tribunal de 
Justiça do Estado, em turma, a u-
nanimidade de votos, rejeitar a 
Preliminar de Extinção do Proces-
so e no Mérito, ainda unanime-
mente, dar provimento ao recurso 
de Apelação para, reformando a 
respeitável decisão "a quo”, julgar 

a apelada carecedora do direito de 
ação. 

Custas na forma da lei. 
 
Relatório 
Em agosto de 1989, Madeireira 

Maria Izabel Ltda - Maribel", firma 
estabelecida no Município de A-
nanindeua, através de seu advo-
gado legalmente habilitado, pro-
pôs perante o Juízo da 1ª Vara CÍ-
vel da Comarca de Belém, Ação 
de Depósito contra "São Bernardo 
Industrial S/A", firma comercial es-
tabelecida nesta cidade. 

Diz a inicial que a autora atu-
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ando no ramo de comércio interno 
e internacional de madeira, espe-
cialmente do tipo mogno, uti l iza 
com frequência os serviços da ré 
na secagem e depósito de madei-
ra; que, no período compreendido 
entre 29 de setembro a 12 de ou-
tubro de 1989 a autora remeteu à 
ré um total de 3.053 peças de 
mogno de espessura 8/4, 10/4 e 
16/4 , em um total de 191.125 m³, 
para depósito e secagem em estu-
fa própria; que, para surpresa da 
Autora, a devolução da mercadoria 
não se realizou na quantidade de-
vida, conforme notas fiscais emiti-
das pela ré, faltando a autora ser 
restituída na diferença apurada de 
15.000 m³ de mogno serrado e de-
vidamente seco, de espessura 10/4 
, no valor de NCZ$ 1.539,24 (Hum 
Mil Quinhentos e Trinta e Nove 
Cruzados Novos e Vinte e Quatro 
Centavos) por m³, num total de 
NC$ 23.088,66 (Vinte Três Mil e 
Oitenta e Oito Cruzados Novos e 
Sessenta e Seis Centavos), padrão 
monetário à época; que, apesar 
das inúmeras tentativas de equa-
cionar amigavelmente a pendên-
cia criada, sem qualquer solução, 
viu-se obrigada a mover esta ação. 
Juntou documentos de fls. 09/33. 

Citada, a ré ofereceu contesta-
ção às fls. 36/41, pedindo, prelimi-
narmente, a extinção do processo 

sem julgamento do mérito em face 
da ausência de pressupostos da 
constituição e desenvolvimento vá-
lido e regular do processo, inclusi-
ve, a juntada de documentos im-
prestáveis como os de fls. 10/20, 
que não possuem qualquer valor 
jurídico porque são unilaterais, 
pois sendo emitidos pela autora 
não podem laborar em seu favor, 
além de não estarem    subscritos 
por ninguém, não merecendo se-
quer o status de documentos. 

No mérito, que a autora não 
demonstrou a existência do depósi-
to , até porque jamais firmou com 
a ré esta modalidade de contrato, 
pois as mercadorias eram levadas 
à autora pela firma "Nordisk Tim-
ber Ltda", localizada nesta cidade 
e que deveria ser chamada a lide 
na qualidade de litisconsorte pas-
siva, pedindo ao final a improce-
dência da ação. 

Juntou documentos de fls. 
43/56. 

Na réplica de fls. 58/59, a auto-
ra se manifeta pelo não acolhi-
mento da preliminar por infunda-
das as alegações de imprestabil i-
dade dos documentos junto a ini-
cial e, no mérito, quanto às afir-
mações de que a firma "Nordisk 
Timber Ltda" era a proprietária da 
madeira, cabendo a ela postular 
em Juízo, cumpre observar que a 
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quase totalidade da madeira pro-
duzida pela autora é negociada 
com aquela empresa, o que con-
tudo somente se concretizava após 
a secagem, pelo que ainda a ma-
deira reclamada pertence a autora 
e, assim não fosse, e nas notas fis-
cais teria que aparecer o nome de 
"Nordisk" efetivando a venda e não 
a entrega a ré. Acrescenta que 
quanto a diferença entre a madei-
ra entregue e a recebida, de 
15.000 m³, é fácil a detectação pe-
las notas fiscais emitidas, pela au-
tora e pela ré, de remessa e de de-
volução. Juntou documentos de fls. 
60/70. 

A doutora Juíza, em despacho 
de fls. 71, determinou à ré se ma-
nifestasse sobre os documentos 
juntos na réplica, tendo a mesma, 
às fls. 72/75, declarado que os 
mesmos não provam contrato de 
depósito por ser este formal, quan-
do muito poderiam indicar presta-
ção de serviços. 

Chamada ao processo "Nordisk 
Timber Ltda", às fls. 79/81 diz não 
ter razão a ré, pois a empresa não 
é, nem jamais foi depositária ou 
proprietária da madeira em litígio, 
sendo as relações havidas entre 
ela, Nordisk, Maribel e São Ber-
nardo tão somente de prestações 
de serviços, padecendo de todo e 
qualquer fundamento o seu cha-

mamento para integrar a l ide co-
mo litisconsorte passivo. 

Quando da produção de provas, 
a ré às fls. 83 e 87, disse que não 
houve o alegado contrato de de-
pósito, quando muito, de prestação 
de serviços, não tendo a autora 
apresentado o suposto contrato de 
depósito, indispensável para a a-
ção, não comprovando, também, a 
entrega da quantidade de madeira 
que alega. 

A doutora Juíza, em sentença 
de fls. 99/105, concluiu julgando 
pro- cedente a ação, condenando 
ainda a ré no pagamento das cus-
tas e honorários advocatícios, fixa-
dos em 20% do valor da condena-
ção. 

"São Bernardo Industrial S/A" 
opôs Embargos de Declaração à 
decisão (fls.106/109) sendo os 
mesmos denegados (fls.111). 

Inconformada com a respeitável 
sentença, "São Bernardo Industrial 
S/A ", interpôs o recurso de Apela-
ção para o Egrégio Tribunal de 
Justiça, oferecendo as razões de 
fls. 113/124. 

Recebida a Apelação em seus 
efeitos devolutivo e suspensivo, 
com vista à apelada, esta nas con-
tra-razões de fls. 127/129 suscita a 
preliminar de inépcia da inicial e 
no mérito pela manutenção da 
sentença, com o improvimento do 
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recurso. 
Providenciada a conta e a subi-

da dos autos a esta instância supe-
rior foram os mesmos distribuídos à 
Egrégia 1ª Câmara e sorteado para 
relator o Exmo. Desembargador 
Almir de Lima Pereira que, por 
questão de foro íntimo, considerou-
se impedido de funcionar, recain-
do em nos o novo sorteio. 

 
Voto 
Tratam os autos de uma Ação 

de Depósito ajuizada pela "Madei-
reira Maria Izabel Ltda. - 
MARIBEL" contra a empresa "São 
Bernardo Industrial S/A". 

 
Preliminar de Extinção do Pro-

cesso. 
Em seu recurso de Apelação a 

empresa "São Bernardo Industrial 
S/A" argüi a preliminar em refe-
rência em face da ausência de 
constituição e de desenvolvimento 
válido e regular do processo pela 
ausência da prova do depósito. 

Argumenta que:  
"No caso em análise além de 
não existir instrumento escrito, 
de- nota-se que houve contrato 
tipicamente de prestação de 
serviço (secagem de madeira), 
nunca de depósito. Assim, a 
prova literal do contrato de de-
pósito seria necessária e indis-

pensável para o de-
senvolvimento regular e válido 
do processo, pois não há outra 
forma que identifique realiza-
ção de contrato de depósito vo-
luntário, senão a solene e escri-
ta." 
Por tais razões a Colenda Tur-

ma Julgadora, a unanimidade de 
votos, rejeitou mencionada preli-
minar. 

 
Mérito 
Trata-se de Ação de Depósito 

ou não ? 
Diz a autora apelada, que atua 

no ramo de comércio de madeiras, 
no mercado nacional e internacio-
nal, que com regular frequência u-
ti l iza os serviços de secagem e de-
pósito de madeiras oferecido pela 
empresa "São Bernardo Industrial 
S/A". 

Assim, no período de 23 de se-
tembro a 12 de outubro de 1988 
remeteu à ré apelante 3.5053 pe-
ça de mogno, perfazendo um total 
de 191.125 m³, devolvidas em a-
penas uma parte. 

“São Bernardo Industrial S/A" 
argumenta tratar-se de contrato de 
prestação de serviço que não se 
confunde com o depósito. In casu, 
a madeira reclamada foi devolvida 
a "Nordisk Timber Ltda", fato de 
pleno conhecimento da autora. 
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Chamada esta para integrar a 
l ide na qualidade de Litisconsorte 
Passivo negou ser depositária ou 
proprietária da madeira em litígio 
aduzindo, porém, que: 

"Em várias oportunidades a au-
tora remeteu madeira a supli-
cada, principalmente mogno e 
cedrorama, onde eram feitos 
serviços de secagem pela litis-
consorte, usando estufas, ma-
quinário em toda estrutura da 
ré. Após o serviço a litisconsorte 
através de notas fiscais de pres-
tação de serviços cobrava da 
autora os serviços prestados, 
pagando posteriormente à ré o 
preço pela uti l ização de suas 
estufas, máquinas e instrumen-
tos. Porém, cabe destacar que 
toda madeira sempre foi reme-
tida diretamente da autora para 
instalações da ré, através de 
emissão de notas fiscais de re-
messa. Além disso, todo o con-
trole de movimentação da ma-
deira entregue para secagem 
foi feita, pela autora e ré, sem 
nenhum tipo de interferência da 
litisconsorte que conforme foi 
enfatizado apenas prestava ser-
viços de secagem da madeira 
usando às máquinas da ré, sem 
nunca ter sido depositária ou 
proprietária de qualquer metro 
cúbico de madeira entregue pe-

la autora a ré." 
O processo é de rito ordinário, 

porém, não houve instrução em fa-
ce do julgamento antecipado da 
lide. Estabelece o Código Civil: 

"Art. 1.265 - Pelo contrato de 
depósito recebe o depositário 
um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o recla-
me. 
Parágrafo Único - Este contrato 
é gratuito, mas as partes podem 
estipular que o depositário seja 
gratificado”. 
Na definição de Clóvis Bevilá-
qua:  "Depósito é o contrato pe-
lo qual uma pessoa recebe um 
objeto móvel alheio, com a o-
brigação de guardá-lo e restituí-
lo em seguida". (in Direito das 
Obrigações, pag.213, 3ª ed. 
1954). 
O contrato de depósito admite a 

forma escrita ou verbal. Ensina 
Washington de Barros Monteiro 
que o depósito voluntário, como in 
casu se pretende, só se prova por 
escrito, sendo, assim, um contrato 
formal. Daí o Código usar o adjeti-
vo literal, isto é, conforme a letra 
do texto. Difere, pois, do depósito 
necessário. 

Assim, para promover judicial-
mente a devolução do depósito vo-
luntário necessário e imprescindí-
vel se torna que o depositante jun-
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te a inicial o competente contrato. 
In casu, a "Madeireira Maria Izabel 
Ltda - MARIBEL" juntou, exclusi-
vamente, notas fiscais, documentos 
unilaterais que longe estão de con-
figurar um contrato. 

Conforme salienta a Apelante: 
"No caso em análise além de 
não existir instrumento escrito, 
denota-se que houve contrato 
tipicamente de prestação de 
serviço (secagem de madeira), 
nunca de depósito. 
Assim, a prova literal do contra-

to de depósito seria necessária e 
indispensável para o desenvolvi-
mento regular e válido do proces-
so, pois não há outra forma que 
identifique realização de contrato 
de depósito voluntário, senão a so-
lene e escrita.   Pela leitura dos 
autos verifica-se que a madeira 
não foi dada a ré apelante para 
que esta a guardasse, porém, para 
que se procedesse a secagem da 
mesma em estufas próprias. Trata-
se, assim, de prestação de serviço; 
o documento de fls. 43/44, é claro 
a respeito. 

Deparamo-nos, ainda, com duas 
assertivas: uma da autora apelada 
dizendo ter entregue a ré apelan-
te. 191.125m³ de madeira e que 
recebeu, unicamente, 176.125 m³, 
havendo, pois, um saldo a seu fa-
vor de 15.000 m³; a ré apelante, 
por sua vez afirma haver entregue 
a totalidade da madeira que rece-
beu para secagem. 

Simplistamente, sem que hou-
vesse instruído o processo ouvindo 
as partes litigantes, a l itisconsorte 
passiva e testemunhas, o que de-
veria ter feito, mesmo de ofício, 
uma vez que aceitou a contenda 
como de depósito fosse, a magis-
trada "a quo” deu razão, quase 
que, aprioristicamente, à autora. 

Ante tais considerações a Douta 
Turma Julgadora, unanimemente, 
conheceu e deu provimento ao re-
curso de Apelação para, reforman-
do a respeitável sentença, julgar a 
empresa "Madeireira Maria Izabel 
Ltda- MARIBEL" carecedora do di-
reito de ação invertendo, como 
consequência, o ônus da sucum-
bência. 

 
                          Belém, 26 de fevereiro de 1996. 
   
                Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 
                        Des. Ricardo Borges Filho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.554 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Agravante: Sindicato dos Arrumadores do Estado do Pará 
Agravado: Maria dos Santos Casseb 
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins 
 

Agrav o de instrumento. Pretensão de reforma do 
despacho concessiv o de liminar prolatado na ins-
tância "a quo", em uma ação cautelar inominada. 
Os pressupostos do Artigo 1.122, do Código Civ il 
Brasileiro foram cumpridos pelo agrav ante, de-
v endo ser reformado o despacho agrav ado. Re-
curso prov ido. Decisão unânime. 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Desembargadores 

Membros da Terceira Câmara Cí-
vel Isolada do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, através de sua 
Terceira Turma Julgadora, à una-
nimidade de votos, em conhecer o 
Agravo de Instrumento e dar-lhe 
provimento, reformando o respei-
tável despacho agravado, cassan-
do definitivamente a liminar con-
cedida na Ação Cautelar Inomina-
da. 

 
Relatório 
Analisados os presentes autos 

origina-se o Agravo de Instrumen-
to, de uma Ação Cautelar inomi-
nada movida por Maria dos Santos 
Casseb, contra o Sindicato dos Ar-
rumadores do Estado do Pará re-

presentado por seu presidente Na-
zareno Ribeiro da Silva, em decor-
rência de despacho da MMª Juíza 
de Direito 10ª Vara Cível da Capi-
tal, que concedeu medida liminar 
na referida ação. 

Através do petitório de fls. 02 a 
08 dos autos relata o agravante a 
transação de compra e venda entre 
agravada e agravante, de um imó-
vel de propriedade daquela e o re-
sultado da mesma com o assalto 
levando o dinheiro da referida 
transação realizada, o que motivou 
o ingresso da pré citada ação para 
que fosse concedida a liminar sus-
tando os efeitos do recibo de com-
pra e venda, sustados os poderes 
do substabelecimento da procura-
ção pública do Cartório Condurú; 
oficiado ao Banco Bamerindus S/A 
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- agência centro para dar cópia do 
cheque pago ao Sindicato; oficia-
do ao Cartório de Imóveis de Ana-
nindeua, para não proceder ne-
nhum registro de imóvel envolven-
do a questão, até julgamento final 
da anulação da venda. Refere-se 
ainda o mencionado através do § 
1º do Artigo 1.127, do Código Ci-
vil, que questiona a responsabili-
dade do comprador e vendedor re-
ferentes aos riscos, que cada um 
deve assumir. Finaliza por requerer 
o conhecimento e provimento do 
Agravo, reformando o respeitável 
despacho agravado, cassando em 
definitivo a liminar, fazendo junta-
da dos documentos de fls. 10 a 34 
dos autos. 

Voto 
Ao analisarmos os presentes au-

tos de Agravo de Instrumento, em 
que é agravante Sindicato de Ar-
rumadores do Estado do Pará, tem 
por pretensão a reconsideração do 
despacho concessivo de liminar, 
prolatado pela MMª Juíza de Direi-
to da 10ª Vara Cível da Capital, 
em Ação Cautelar Inominada mo-
vida por Maria dos Santos Casseb. 

Segundo o ora agravante a ver-
são apresentada pela agravada, 
não condiz inteiramente com a 
verdade, isso por que feito o recibo 

de compra e venda do imóvel a-
vençado, o Advogado da agravada 
fez questão de receber o dinheiro 
diretamente no Banco; que na ho-
ra avençada lá se dirigiram e rece-
beram a importância, portanto a 
partir desse momento esse valor 
não mais pertencia ao Sindicato 
agravante, e que apesar disso ou-
tros meios podem ser usados, além 
do recebimento direto em espécie, 
entre eles o cheque administrativo; 
que a regra do Artigo 1.122, do 
Código Civil, foi devidamente 
cumprida, pois um dos contratantes 
transferiu o domínio da coisa certa 
e o outro pagou-lhe certo preço em 
dinheiro; quanto ao assalto nada 
tem haver o agravante e sim a Po-
lícia que terá por obrigação des-
vendar o ocorrido. 

Portanto descabida a Ação Cau-
telar Inominada, e muito mais ain-
da a liminar concedida na referida 
ação, concedida pela MMª Juiza 
de Direito da 10ª Vara Cível da 
Capital.  

A luz destas considerações co-
nheço e dou provimento ao pre-
sente Agravo de Instrumento re-
formando o respeitável despacho 
agravado, cassando definitivamen-
te a l iminar concedida na Ação 
Cautelar Inominada. 

                Belém, 01 de março de 1996. 
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             Desa. Climenie Bernadette de Araújo Pontes - Presidente 
                       Des. Pedro Paulo Martins - Relator 

 



300   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

ACÓRDÃO Nº 28.555 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:       Empresa de Transportes Transbel Rio 
Agravada:        Ana Maria Torres do Amaral 
Relatora:          Desembargadora Climenie Bernadette de Araújo Pontes 

 
 

Recurso de agrav o. Processo civ il. Requisição de 
informações à Receita Federal. O indeferimento 
desse pedido, não importa em cerceio de defesa, 
mas, concentra-se no âmbito da atuação proces-
sual do magistrado. Dev e-se ressaltar que a re-
quisição à Receita Federal da declaração de ren-
da, equiv ale ao sigilo bancário preserv ado em lei 
que excepcionalmente poderá ser deferido pelo 
judiciário, de acordo com a conv eniência da soli-
citação e mediante comprov ação do exaurimento 
das medidas usuais ao seu alcance. Recurso co-
nhecido e improv ido.  

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes da terceira Câma-
ra Cível Isolada, à unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, mas 
negar-lhe provimento, nos termos 
do voto da desembargadora relato-
ra. 

 
Relatório 
Empresa de Transportes Trans-

bel Rio, devidamente qualificada, 

interpôs recurso de agravo contra 
decisão interlocutória da lavra da 
MMª Juíza de Direito da 6ª Vara 
Cível, que em sede de Ação Ordi-
nária de Indenização, pelo rito 
sumário, movida pela agravada, 
indeferiu requerimento feito oral-
mente na Audiência de Instrução e 
Julgamento, no sentido de ser ofi-
ciada a Receita Federal, para in-
formar sobre as declarações de 
renda da autora, ora agravada, nos 
últimos cinco anos, prova que ao 
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seu sentir é indispensável ao des-
linde da questão, constituindo seu 
indeferimento cerceamento do di-
reito de defesa. 

Formado o instrumento, com o 
traslado das peças necessárias e 
requeridas, o agravado apresentou    
suas contra-razões, sustendo o a-
certo da respeitável decisão, ale-
gando que pleiteia na ação princi-
pal lucros cessantes, por ter ficado, 
em decorrência do acidente, im-
possibil itada de exercer sua ativi-
dade comercial - venda de confec-
ções - que lhe rendia a importân-
cia mensal de R$ 700,00 (setecen-
tos reais), competindo-lhe o ônus 
da provar o que alegara; aduz ain-
da, que a referida importância é 
isenta de declaração para efeito 
de imposto de renda e que as in-
formações prestadas, pelo contribu-
inte, à Receita Federal estão pro-
tegidas pelo sigilo fiscal. 

Elaborada a conta, o MM. Juíza 
“a quo”, em despacho de fls. 53, 
manteve a decisão agravada por 
seus fundamentos e determinou a 
subida dos autos a este Egrégio 
Tribunal de Justiça. 

 
Voto 
Tratam estes autos de recurso 

de agravo que Empresa de Trans-
portes Transbel Rio interpôs contra 
decisão indeferitória de uma das 

inúmeras provas requeridas pela 
agravante, na ação de indeniza-
ção que lhe move Ana Maria Tor-
res do Amaral. 

Inobstante tratar-se de ação de 
rito sumário, em que não há des-
pacho saneador, as partes não es-
tão imunes de produzirem provas, 
requerendo-as de conformidade 
com que preceitua o parágrafo se-
gundo, do Art. 278, do Código de 
Processo Civil, de modo que de-
signada a audiência todos os atos 
processuais nela se concentram. 

No caso “sub examen” as provas 
foram requeridas com a contesta-
ção e aceita todas, a exceção da 
requisição da declaração de renda 
da agravada nos últimos cinco a-
nos, e é justamente contra o inde-
ferimento dessa prova que o agra-
vante interpôs recurso. 

A bem da verdade, o indeferi-
mento desse pedido, não importa 
em cerceio de defesa, mas, con-
centra-se no âmbito da atuação 
processual do magistrado. 

A requisição a Receita Federal 
da declaração de renda, equivale 
ao sigilo bancário preservado em 
lei que excepcionalmente poderá 
ser deferido pelo judiciário, de a-
cordo com a conveniência da soli-
citação e mediante comprovação 
do exaurimento das medidas usu-
ais ao seu alcance. 
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Tal como a magistrada, enten-
do que dita prova deve ser nega-
da. Não há no contexto que se 
descortina envolvendo interesse 
particulares dos contendores - ne-
cessidade da requisição de tal do-
cumento. As provas deferidas são 
mais que suficientes para o deslin-
de da ação. 

Ressalte-se por oportuno que 
despiciendo tal pleito concernente 
a declaração de renda, conside-
rando o manancial de provas re-
queridas e deferidas. 

Ademais, a construção jurispru-
dencial sobre o tema, rechaça a 
possibil idade de seu atendimento, 
antes que o interessado esgote os 
meios próprios ao seu dispor. Em-
bora proferidas em processo de e-
xecução, com mais razão aplica-se 
a espécie: 

Execução por título extrajudicial 
- requisição de informações a 
Receita Federal. 
Para que se proceda a requisi-
ção excepcional, no interesse 
da justiça, de informações re-
servadas em poder da Receita 
Federal sobre bens do devedor 
é necessária a comprovação de 
que, antes, o credor esgotou to-
dos as medidas usuais ao seu 
alcance para a consecução de 
seu objetivo (Tribunal Regional 
Federal, 1ª região, Acórdão u-
nânime, 1ª turma, publ. Em 
18/03/91, COAD, verbete 
54.134). 
Ante o exposto conheço do re-

curso, mas lhe nego provimento, 
para confirmar de decisão recorri-
da. 

 
                
                                 Belém, 16 de fevereiro de 1996.    
 
             Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente                                            
              Desa. Climenie Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.556 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA COMAR-
CA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: CTBEL - Companhia de Transporte do Município de Belém 
Agravado : Estado do Pará 
Relator:  Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 
 

Agrav o de instrumento. Ação civ il pública. Fixa-
ção de tarifa de ônibus. Assunto de ordem públi-
ca. Liminar concedida com base em pressupostos 
essenciais para o deferimento. Matéria dev erá 
ser analisada e julgada no final. Recurso conhe-
cido e mantido por não hav er desrespeito as nor-
mas v igentes.  

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Exmos. Desem-

bargadores componentes da Egré-
gia Terceira Câmara Cível Isolada 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, adotando o relatório inte-
grante deste, à unanimidade, co-
nheceram do recurso, porém lhe 
negaram provimento para confir-
mar a decisão de 1º Grau. 

 
Relatório  
Companhia de Transportes do 

Município de Belém - Ctbel, devi-
damente qualificada, através de 
procurador legalmente habilitado 
na Ação Cível Pública, em que são 

partes o Estado do Pará como re-
querente, e a Prefeitura Municipal 
como co-requerida, inconformado 
com despacho de Magistrado que 
concedeu liminar na citada ação 
apresentou o devido Agravo de Ins-
trumento com base no Artigo 14 da 
Lei 7.347/85, solicitando o rece-
bimento no efeito suspensivo, em 
vista dos danos irreparáveis que 
poderão advir do referido despa-
cho. 

Diz ser empresa pública muni-
cipal que tem por finalidade o 
planejamento, coordenação, dire-
ção e execução., controle e avali-
ação das atividades do Município 
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de Belém nas áreas de transportes 
de passageiros, com delegação a 
iniciativa privada para operar esse 
tipo de. serviço público, sob seu 
controle. 

Que a questão do transporte é 
privativa do Município que tem au-
tonomia na forma constitucional e 
que foi ferida por interferência in-
devida da União, notadamente a-
través da portaria 311/94, mencio-
nada na inicial. 

Que para se chegar a tarifa para 
cálculo da média de preços, antes 
da conversão para nova moeda to-
dos os componentes básicos de 
uma planilha de custos, tem de ser 
analisados um a um, situação que 
não é nada simples. 

Que no presente recurso é dado 
ênfase a parte técnica, a forma de 
elaboração das planilhas e o por-
que da fixação das tarifas nos con-
testados trinta e dois centavos (R$ 
0,32) e que á questão da invasão 
da competência ao Poder Munici-
pal, é assunto ligado a pessoa jurí-
dica de direito público interno, ou 
seja do Município de Belém. 

Que a portaria 311/B, afora a 
invasão dos limites de incompe-
tência, de início choca-se com a 
previsão da própria Lei 8.880/94, 
pois está em seu Artigo 35 estatui 
que os preços públicos ou tarifas 
dos serviços públicos poderão ser 

convertidos em URV, por média 
calculada nos quatro últimos me-
ses anteriores a conversão, sendo 
que a portaria alterou estipulando 
os meses de fevereiro, março, abril 
e maio de 1994 para conversão. 

Que há mais de dez anos o país 
convive com uma infração brutal e 
desorganizada economia, sendo o 
único Estado que vive sem moeda, 
que não há parâmetro ou noções 
de preços, fazendo que os critérios 
técnicos cedessem lugar a soluções 
de momento. 

Faz uma explanação sobre a 
mecânica para se chegar a tarifa fi-
nal e que o critério técnico sempre 
foi uti l izado. 

Fala a respeito da questão dos 
Vinte Seis Centavos de Reais (R$ 
0,26) e da entrada em vigor da      
moeda real e faz uma demonstra-
ção técnica sobre o problema para 
falar sobrie o fumus boni iuris e o 
periculum in mora dizendo e este 
existe no sentido inverso, ou seja, 
com a ma-nutenção do despacho 
agravado, assim pede que seja co-
nhecido o recurso e dado total pro-
vimento, fazendo juntada do esta-
tuto da companhia e outros docu-
mentos que vão das folhas 13 a 
69. 

Recebido o Magistrado, este de-
terminou que intimasse o agravado 
e após formasse o instrumento e 
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pagamento das custas subissem os 
autos a esta Corte. 

O agravado indicou as peças e 
formado o instrumento apresentou 
as contra razões falando da legali-
dade e constitucionalidade da li-
minar; em vista da interposição da 
Ação Cível Pública contra a Prefei-
tura e a CTBEL por terem autori-
zado o aumento das passagens de 
ônibus de Vinte e Dois Centavos 
de Real (R$ 0,22) para Trinta e 
Dois Centavos de Real (R$ 0,32) a 
partir da zero hora do dia 04 de Ju-
lho de 1994, em desrespeito as 
normas federais de conversão, con-
substanciada em medida provisó-
ria, falando também a respeito da 
revogação, da inconstitucionalida-
de e da inaplicabil idade dos Arti-
gos 2º e 1º § 3º da Lei 8437/92 e 
que descabe em sede de Agravo, 
de alegações relativas ao mérito 
da Ação Civil Pública, para no fi-
nal pedir a manutenção da limi-
nar.  

Recebido nesta Corte, o proces-
so foi várias redistribuido, vindo a 
este relator que o encaminhou ao 
Procurador de Justiça, que em seu 
parecer opinou pelo conhecimento 
e improvimento. 

Cuida de um Agravo de Intru-
mento interposto pela Companhia 
de Transportes do Município de 
Belém - CTBEL, devidamente qua-

lificada contra despacho de Magis-
trado que na Ação Civil Pública in-
terposta pelo Estado do Pará con-
tra a mesma, tendo como co-
requerida, a Prefeitura Municipal, 
deferiu a medida liminar, tendo 
em vista a relevância dos motivos 
e os fundamentos jurídicos invoca-
dos, bem como entendeu estar e-
videnciados o fumus boni iuris e o 
periculum in mora, assim com base 
no que estabelece o Artigo 12 da 
Lei 7.347/85, concedeu a medida 
liminar fixando a tarifa dos ônibus 
em R$ 0,26 (Vinte e Seis Centavos 
de Real). 

A Ação foi proposta porque a ci-
tada empresa havia fixado o valor 
em (R$ 0,32) Trinta e Dois Centa-
vos de Real, e o autor entendeu 
que este arbitramento infringiu não 
só a Lei do Consumidor em seu Ar-
tigo 41 e a portaria 311/B que pre-
viu as transformações de salários, 
aluguéis etc, para a nova moeda. 

A agravante contesta alegando 
invasão de competência, pois con-
forme estabelece a Constituição 
Federal, a competência para esta-
belecer as tarifas de ônibus urba-
nos é da prefeitura, através da a-
gravante que por meio de análise 
técnica e planilhas chega ao valor 
desejado, e que assim aplicou o 
que determina a lei, inclusive na 
transformação que fala dos quatros 
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últimos meses, o que não foi res-
peitado. 

Analisando o assunto vemos 
que se trata de matéria que diz 
respeito a norma de ordem pública 
e o magistrado para conceder a 
l iminar observou os pressupostos 
essenciais para o deferimento, de-

vendo o assunto em si ser devida-
mente analisado e julgado no fi-
nal, assim sendo. não havendo 
desrespeito as normas vigentes 
quanto a concessão da liminar da-
da, conheço do recurso para man-
ter a decisão. 

 
              Belém, 16 de fevereiro de 1996. 
 
           Desa. Climenie Bernadette de Araujo Pontes - Presidente 
               Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalv es - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.557 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
SANTARÉM 
 
Apelantes:         Reicon - Rebelo Indústria, Comércio de  
                          Navegação Ltda. e Edílson de Souza Umbelino 
Apelado:            Miraci Corrêa Pereira 
Relatora:            Desembargadora Climenie Bernadette de Araújo Pontes 
 

Ilegitimidade de parte - Concubina: prov ados  os 
pressupostos legais que ensejam a união está-
v el, a concubina tem legitimidade para atuar no 
polo ativ o da ação. Preliminar rejeitada. Indeniza-
ção por morte - Necessidade de inv entário: Se o 
“de cujus” não possuía bens e nem  prole, não há 
necessidade de inv entário para pleitear indeniza-
ção por morte. Preliminar rejeitada. Nulidade  da 
decisão - Falta de interv enção do Ministério Pú-
blico: Não se v islumbrando  nenhuma das situa-
ções prev istas nas normas que definem a partici-
pação do órgão ministerial, não existe ofensa a lei 
que imponha cominação de pena pela não partici-
pação da entidade. Preliminar rejeitada. Ação de 
ressarcimento de dano - Ausência  de comprov a-
ção da culpa - Indenização  com base em salário 
mínimo: Tratando-se de responsabilidade objetiv a 
compete ao acusado prov ar que não agiu culpo-
samente. De outra sorte, não comprov ada a renda 
auferida pela v ítima, a indenização dev erá se 
concentrar no v alor mínimo de um salário, reduzi-
da a metade a quantia pedida. Sucumbência recí-
proca. Prov imento parcial.  

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes da Terceira 
Câmara Cível Isolada, à 

mara Cível Isolada, à unanimidade 
de votos, conhecer do recurso e 
prover-lhe em parte concernente a 
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verba indenizatória, reduzindo-se a 
metade, deduzido ainda da mes-
ma o seguro obrigatório pago a 
concubina. Sucumbência recípro-
ca. 

Relatório 
Tratam os autos de ação de res-

sarcimento de danos, rito sumaris-
simo, em que contendem: Miraci 
Corrêa Pereira e Reicon - Rebelo, 
Indústria, Comércio e Navegação 
Ltda. 

Relata o exórdio que a A. vivia 
em concubinato com o Sr. Adriano 
Fernando da Silva, que lhe provia 
as necessidades básicas, com o fru-
to do trabalho num garimpo, onde 
auferia por volta de três salários 
mínimos. Que seu concubino, foi 
atropelado e morto em acidente, 
por um veículo de propriedade da 
suplicada dirigido pelo funcionário 
Sr. Edílson de Souza Umbelino. 
Considerando a idade do falecido 
e o provável ciclo médio de vida 
do ser humano de 65 anos, requer 
a título de indenização a quantia 
de Cr$ 420.000.000,00  (Quatro-
centos e vinte milhões de cruzei-
ros), considerando a renda mensal 
de dois salários mínimos. 

A requerida apresentou contes-
tação arguindo, preliminarmente, 
i legitimidade ad causam ativa, 
uma vez que a relação de concu-
binato é efêmera e discutível. No 

mérito, pediu o chamamento á li-
de do Sr. Edilson Umbelino de 
Souza, que usava indevidamente 
o carro  na hora do acidente. Ale-
ga ainda que a autora não teve o 
mínimo interesse na apuração da 
responsabilidade penal, envere-
dou-se por contradições quando a-
firmou que era a vítima quem ar-
cava com todas as despesas do-
mésticas, para em seguida dizer 
que o falecido era seu dependente 
na Pax Dourado. 

Em audiência foram colhidos os 
depoimentos das partes e de tes-
temunhas. Encerrada a instrução 
processual, o juízo proferiu senten-
ça não conhecendo a preliminar 
de Ilegitimidade de Parte, uma 
vez que a sentença de justificação 
de concubinato foi processada re-
gularmente. No mérito, verificada 
a dependência econômica da re-
querente em relação ao seu com-
panheiro e a morte dele em con-
sequência do atropelamento co-
metido pelo gerente da empresa 
requerida, determinou que a res-
ponsabilidade pela reparação fos-
se solidária, conforme entendimen-
to legal e jurisprudencial. 

A empresa Reicon apelou susci-
tando três preliminares: 1ª nulida-
de processual ab initio, a apelada 
não procedeu judicialmente o in-
ventário do de cujus; 2ª nulidade 
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processual pela não participação 
do Ministério Público; 3ª carência 
do direito de ação por i legitimida-
de de parte, uma vez que a ação 
deveria ser proposta por inventari-
ante. No mérito, argüiu que a sen-
tença não considerou provas im-
portantes que apontam para au-
sência de culpa, como o fato de a 
vítima estar sob o efeito dos remé-
dios de malária, como também o 
fato de inexistir testemunha ocular 
do acidente. No final, acrescentou 
que caso seja mantida a sentença 
que seja reduzido o percentual do 
cálculo de indenização de dois sa-
larios minino para um salário mi-
nino, uma vez que não ficou pro-
vado que o falecido percebia a-
quela remuneração. 

O litisconsorte, Edílson de Sou-
za Umbelino interpôs apelação ra-
tificando os argumentos apresen-
tados pela empresa Reicon.  

A apelada manifestou-se ale-
gando que ambos os recursos são 
procrastinátorios. 

Voto 
Os recorrentes investem contra a 

decisão hostil izada, fulminando-a 
de nula, sob vários enfoques pre-
cedentes de mérito: a um, carência 
do direito de ação por i legitimida-
de de parte; a dois, infringência ao 
Art. 12, V, do mesmo mandamento 
legal; a três, falta de participação 

do Ministério Público; além de ou-
tros argumentos secundários, aco-
metimento de doença grave, como 
fator contribuitivo ao evento dano-
so, etc.. 

Com a vigência da atual Carta 
Magna, a família, considerada a 
base da sociedade, foi ampliada 
no seu conceito, para abranger si-
tuações, antes só alcançadas pelo 
casamento. O que veio a resultar 
na proteção ao concubinato, forma 
de união estável entre o homem e 
a mulher, com direitos e obriga-
ções equivalentes a sociedade 
conjugal regular. Significa que as 
medidas protetoras porventura ado-
tadas pelo Estado em benefício da 
família devem aproveitar também 
as uniões não formalizadas, mas 
estáveis entre o homem e a mu-
lher, as quais se consideram, para 
esse fim, como entidades familia-
res. 

Diante desse conceito é eviden-
te que a concubina tem legitimi-
dade para atuar no polo ativo da 
ação, principalmente quando pro-
vado nos autos os pressupostos le-
gais que ensejam a união estável. 

A decisão hostil izada ao argu-
mento da ilegitimidade “ad cau-
sam” contribuiu com a interpreta-
ção lógica, fulminando a prelimi-
nar sob esse enfoque, cujo emba-
samento legal encontra ressonân-
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cia na doutrina e na jurisprudên-
cia: 

Concubinato - indenização por 
atropelamento - legitimidade 
da concubina. 
A concubina tem legitimidade 
para pleitear a indenização pe-
lo atropelamento e morte do 
companheiro, se dele depende 
economicamente (Tribunal de 
Alçada Civil do Rio de Janeiro, 
Acórdão unânime, 7ª câmara, 
11/05/91, COAD verbete 
55.567). 
Quanto a nulidade por infrigên-

cia ao Art. 12, V, do Código de 
Processo Civil: 

Serão representados em Juízo 
ativa e passivamente: 
I - 
II -  
III - 
IV - 
V- O Espólio, pelo Inventarian-
te. 
O que vem a ser espólio - é o 

conjunto de bens deixados por 
uma pessoa após sua morte (voca-
bulário jurídico de Plácido e Silva, 
pág. 198/199). 

A alegada infrigência do Art. 
12, V, só aludida na fase recursal, 
chega a ser grotesca. Inferem-se 
dos autos que o “de cujus”, não 
possuía bens, nem prole, vivia ma-
ritalmente com a apelada, traba-

lhava no garimpo, e o pouco que 
auferia mensalmente não chegava 
a três salários mínimos, fato incon-
testado. Que necessidade haveria 
de ter a concubina de requerer in-
ventário, para que, e por quê? A-
penas para pleitear uma indeniza-
ção pela perda do bem maior que 
todos possuimos que é a vida? Não 
haveria como não há necessidade 
de tal medida. O direito a repara-
ção é de toda pessoa que demons-
tre o prejuízo e sua injustiça, inclu-
indo-se aí a concubina lesada pela 
morte do companheiro. 

Da mesma maneira é insubsis-
tente a alegativa de nulidade do 
decisum por preterição de formali-
dade pela não intervenção do Mi-
nistério Público. 

O Art. 81 e seguintes da lei de 
Ritos define a atuação do Órgão 
Ministerial, não se vislumbrando 
em quaisquer das normas do Título 
III a ofensa a lei, que imponha 
cominação de pena, pela não par-
ticipação da entidade. 

Essa argüição somente eclodiu 
na esfera recursal, e se necessário 
fosse, iriam os autos à considera-
ção do “parquet”, suprindo-se a fa-
lha da instância singela, hoje lar-
gamente adotada e aceita nas Cor-
tes de Justiça. 

Diante desse argumentos, more-
jam qualquer das preliminares ar-
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guidas pelos recorrentes, as quais 
rejeito. 

Ao adentrar no mérito surge o 
primeiro questionamento - que a 
decisão é absurda e injusta - não 
considerou provas importantíssimas 
que apontam ausência de culpa. 

Lamento discordar de tal en-
tendimento, mas sob minha ótica a 
decisão está centrada e fundamen-
tada nos elementos probatórios 
constantes dos autos de onde e-
mergem os pressupostos da obriga-
ção de indenizar, tais como: a) o 
dano ou prejuízo; b) o ato i lícito; c) 
o nexo de causalidade entre esses 
elementos 

Do nexo causal ante a ação an-
ti jurídica e a lesão ao direito e-
merge a responsabilidade essenci-
almente alicerçada na culpa. 

Entendem os recorrentes que a 
culpa do motorista causador do a-
cidente não restou provado nestes 
autos, nem mesmo o inquérito po-
licial foi concluído. 

Em princípio, releva informar 
que as responsabilidades civil e 
criminal,  “in casu”, são indepen-
dentes, uma não fica a depender 
da outra para a solução do litígio. 
No âmbito cível a culpa aquiliana 
por vezes pode ser provada por 
simples indícios, inclusive com a-
plicação do in dubio pro misero. 
Inobstante isso, a regra do Art. 333 

da lei processual vem traçada pela 
teoria da normalidade: o autor 
prova os fatos normais e o réu os 
anormais. Resta concluir que a 
presença de culpa inverte o ônus 
da prova. 

Em se tratando de responsabili-
dade objetiva, compete aos ape-
lantes provarem que não houve-
ram culposamente que o acidente 
ocorreu por culpa exclusiva da ví-
tima - ressalte-se por oportuno que 
invertido o ônus da prova, afastam-
se meras ilações ou deduções para 
a isenção de culpa. Provar é de-
monstrar. 

A prova consiste, pois, na de-
monstração da existência ou da 
veracidade daquilo que se ale-
ga como fundamento do direito 
que defende ou que se contesta 
(Vocabulário Jurídico de Pláci-
do e Silva, Ed. Forense). 
Ora os Réus nada produziram 

quanto a isenção de culpa. O que 
restou provado foi o atropelamento 
com morte da vítima, que pelas 
provas colhidas inclusive de assis-
tência material a família vem de-
monstrar sentimento de culpa do 
atropelador. 

O direito pátrio acolhe a teoria 
objetiva. E alguns doutrinadores 
demonstram que na atualidade o 
automóvel representa um risco  so-
cial,  colocando em virtual perigo 
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toda a sociedade. Quem faz circu-
lar um veículo só por isso assume a 
responsabilidade por eventuais 
prejuízos que o fato venha a cau-
sar. 

Ao admitir a responsabilidade 
pelo risco o legislador alicerçou-se 
na culpa imprópria (culpa in vigi-
lando e culpa in eligendo) nas hi-
póteses regradas pelo Art. 1.521 do 
Código Civil Brasileiro e interpre-
tado pela Súmula 341, ou no inte-
resse social como sucede na ocor-
rência da responsabilidade do Es-
tado, do transportador, etc. (Res-
ponsabilidade Civil nos acidentes 
de automóveis - Arnaldo Marmit, 
pág. 19). 

Não rende homenagem o ar-
gumento esboçado no apelo, que 
o vitimado era portador de malá-
ria,      doença tropical, que altera 
os reflexos, podendo advir desse 
fato, sua própria responsabilidade 
no evento lesivo. 

Essas suposições não eximem a 
responsabilidade dos apelantes. 

Quem vive na Amazônia e con-
vive com o portador do vírus, sabe 
não ser verdade tais informações - 
seria praticamente um caos princi-
palmente nas regiões de maior in-
cidência, essa inibição ao sistema 
nervoso central do cidadão. 

Lição coerente e atual empres-
ta-mos Arnaldo Marmitt, em obra 

já citada: 
A lei protege o ser humano já 
antes de nascer e estende a sua 
proteção até após a morte, atra-
vés da reverência a sua  memó-
ria. O homem é o destinatário 
primeiro e último do direito, 
não podendo ser compelido a 
suportar ferimentos, mutações 
ou quaisquer destroçamentos de 
seu organismo, de sua persona-
lidade, do seu convívio social, 
ou de sua preservação psíquica 
e estética. Composto também 
de espírito, diferencia-se fun-
damentalmente da máquina, 
da coisa ou do automóvel, pois 
não lhe é possível desamassar 
sua coluna, trocar sua costela, 
substituir se joelho, reimplantar 
sua mão, etc.. 
Muitas vezes conflita o direito 
de caminhar com o direito de 
trafegar em determinado local. 
Nesse conflito de interesse é de 
prevalecer a incolumidade do 
cidadão. Ao chofer debita-se o 
dever de levar a máquina com 
prudência e atenção, de molde 
a poder detê-la diantes de 
qualquer obstáculo. As vias pú-
blicas não pertence exclusiva-
mente aos veículos, mas tam-
bém aos pedestres. Não raro 
multidões inteiras se compri-
mem e abrem passagem a au-
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tomóveis, ou  aguardam longo 
tempo para poderem atravessar 
com segurança  determinadas 
ruas.   Atentos a essas dificulda-
des os  julgadores têm colocado 
em posição mais favorável o a-
tropelado, ao invés do motoris-
ta, atribuindo a este o dever de 
prestar atenção no pedestre e 
facil itar-lhe a passagem (Julga- 
dos - TARS - 4/248 - 37/309). 
Não há nos autos prova pericial, 

e a única testemunha ocular do si-
nistro informa em seu depoimento 
as fls. que a vítima e ela trafega-
vam no mesmo coletivo e desce-
ram na mesma parada, e que a ví-
tima foi colhida pelo passat após 
ultrapassar o meio fio. Também 
declarou o motorista causador do 
acidente que vinha a uma veloci-
dade de 50 km/h ao ultrapassar o 
coletivo que estava parado, e cho-
via. Ora extraem-se desses depoi-
mentos que o réu dirigia a uma ve-
locidade incompativel com as cir-
cunstância do momento. A veloci-
dade máxima permitida para au-
tomotores é indicada por placas e 
estabelecidas em atenção as con-
dições de trafegabilidade de cada 
via pública. O parágrafo único do 
Art. 40 do Decreto nº 62.127/68, 
Regulamento do Conselho Nacio-
nal do Trânsito:  

Onde não existe sinalização in-

dicadoras de velocidade, esta 
poderá atingir:  
I - até vinte quilômetros (20 km) 
por hora, nas vias locais; 
II - até quarenta quilômetros por 
hora nas vias secundárias; 
III - até sessenta quilômetros por 
hora nas vias preferenciais  
etc...  
Ora, não há referência nos au-

tos quanto a velocidade permitida. 
Todavia ultrapassar um coletivo es-
tacionado a 50 Km/h em cidade 
inte-riorana de movimento acentu-
ado, onde o tráfego quase sempre 
é tumultuado, é imprudência sim, 
é a conclusão a que se chega. 

Sob minha ótica está provada a 
ação antijurídica do motorista a-
tropelador. 

Todavia, quanto a indenização 
aí sim, pareceu-me de certa forma 
exagerada, até porque foi pedido 
em base de salários mínimos, mas, 
não se fez uma perspectiva, uma 
tabela, um levantamento para sa-
ber como foi apurado. Daí porque 
nessa oportunidade eu acolho, em 
parte a apelação para reduzir à 
metade o valor que foi pedido, e 
deduzido daí a quantia relativa ao 
seguro obrigatório pago a postu-
lante. Essa é a conclusão a que 
chego. 

Por essas razões, dou provimen-
to em parte aos apelos, para redu-
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zir a metade a verba indenizatória. Sucumbência recíproca. 
 
                               Belém, 16 de fevereiro de 1996. 
            Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Presidente                                                    
             Desa. Climenie Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.565 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
 

Apelantes: 3º Sargento PM Antonio Carlos Gornes Lameira e outros 
Apelada: A Justiça Militar do Estado. 
Relator: Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 

 
 

Apelação Penal. Fundamentos - 1. Erro de direito 
na interpretação do Artigo 437, alíneas "a" e "b" 
do Código de Processo Penal Militar. 2. Inobser-
v ância dos direitos do contraditório e da ampla 
defesa. O primeiro improcede, pois, escudado no 
princípio da indisponibilidade da ação pública, 
que por sua v ez deriv a do interesse público da 
persecução pode o Juiz prolatar decisão condena-
tória ainda que o representante do Parquet tenha 
opinado pela absolv ição. O segundo, é proceden-
te, por isso que, prov ado nos autos a não nomea-
ção de defensor aos réus para acompanhar os 
depoimentos das testemunhas ouv idas por Carta 
Precatória, anula-se o processo a partir da oitiv a 
dessas testemunhas. Recurso conhecido e prov i-
do. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Senhores De-

sembargadores que compõem a 
3a. Câmara Criminal Isolada do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Es-
tado, em conhecer e dar provimen-
to ao recurso, anulando por conse-

guinte este processo a partir da oi-
tiva das testemunhas por Carta 
Precatória, em virtude de não ter 
sido nomeado defensor aos réus 
para acompanhar os depoimentos 
prestados. 

 
Relatório 
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O representante do Ministério 
Público junto à Justiça Castrense, 
denunciou por crime de homicídio 
qualificado, o 1º Tenente Marco 
Antonio Souza Machado, os 3º 
Sargentos Antonio Carlos Souza 
Lameira, Raimundo Neves Mar-
ques Rodrigues, Armando Santos 
da Silva, os Cabos Francisco do 
Perpétuo Socorro Marques dos 
Santos, Antonio Jorge de Araújo, 
Celso Araújo dos Santos e Everal-
do Teixeira de Lima, todos da Po-
lícia Militar do Estado, por enten-
der terem os mesmos disparado 
suas armas em direção as vítimas 
devidamente identificadas na peça 
inaugural da ação penal, causan-
do-lhes a morte (conforme se vê 
dos laudos de fís. 26 e 27 dos au-
tos enquadrando o primeiro, 
nas.sanções punitivas do Artigo 
205, § 2º, inciso IV, combinado 
com os Artigos 29, § 2º e 53 e os 
demais, nas mesmo dispositivo, 
combinado com o Artigo 53, todos 
do Código Penal Militar. 

A defesa com vista dos autos, 
alegando ser inepta a denúncia e 
existir nulidade processual em vir-
tude de omissões de formaldades 
essenciais (ex-vi do Artigo 500, in-
ciso IV do Código de Processo Pe-
nal Militar), pleiteou a absolvição 
dos denunciados, porém, instada 
pelo Juízo “a quo" a especificar as 

invocadas nulidades, não o fez, 
sendo o seu possível direito alcan-
çado pela preclusão processual e, 
estando pronto o processo para 
julgamento, teve lugar a respectiva 
audiência, que transcorreu nor-
malmente. 

Em alegações orais, o Doutor 
Promotor de Justiça, após compul-
sar minuciosamente os autos, re-
quereu a absolvição dos acusados, 
o fazendo esteado na alínea "e" 
do Artigo 439, da lei adjetiva pe-
nal militar, por não vislumbrar ple-
namente configurada a autoria dos 
ilícitos a eles imputada, enquanto 
que a defesa assentindo com a po-
sição do Ministério Público, pug-
nou pela aplicação aos seus patro-
cinados do princípio "in dubio pro 
reo.” 

Não havendo réplica e tréplica, 
o Conselho Especial de Justiça 
passou à votação, julgando proce-
dente, em parte, a denúncia, con-
denou o 3º Sargento Antonio Car-
los Souza Lameira e os Cabos 
Francisco do Perpétuo Socorro 
Marques dos Santos, Antonio Jorge 
de Araújo dos Santos, Celso Araújo 
dos Santos e Everaldo Teixeira de 
Lima, por unanimidade, como in-
cursos no delito tipificado no Artigo 
205, § 1º, do Código Penal Militar, 
fixando-lhes como pena definitiva 
08 (oito) anos de reclusão, conce-
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dendo-lhes, contudo, o direito de 
apelarem em liberdade, face à 
primariedade e aos bons antece-
dentes destes (ex-vi do Artigo 527 
do Código de Processo Penal Mili-
tar). Sendo, os outros três denunci-
ados absolvidos por maioria de vo-
tos, vencidos o Juiz-Auditor Militar 
e uma das integrantes do Conse-
lho, por inexistência de provas su-
ficientes para condená-los. 

Irresignados com o decisum, os 
apenados apelaram para esta Is-
tância "ad quem" objetivando re-
formá-lo e por via de consequên-
cia, serem absolvidos. 

Na petição recursal, o i lustre 
advogado Osvaldo Serrão, patrono 
dos apelantes com respaldo no Ar-
tigo 3º do Código de Processo Pe-
nal Militar, combinado com o § 4º 
do Artigo 600 do Código de Pro-
cesso Penal, manifestou seu ex-
presso desejo de arrozoar o recurso 
interposto na Superior Instância, 
tendo o Doutor Juíz-Auditor Militar, 
embora recebendo o recurso, inde-
ferido o pleito deduzido pelo enfo-
cado causídico o de arrazoar o a-
pelo neste tribunal - inobstante 
discordando o mesmo desse des-
pacho, deixou o tema “para ser dis-
secado, em estágio próprio, seja 
pela via memorial, como na pró-
pria sustentação oral do recurso “. 

Arrozoando, aduz o patrono dos 

recorrentes, que houve: 
a) Erro de direito na interpreta-

ção do Artigo 437, alíneas “a” e “b”, 
do Código de Processo Penal Mili-
tar. 

b) Inobservância do direito cons-
titucionalmente consagrado do 
contraditório (ex - vi do artigo 5º, 
inciso LV da Constituição Federal 
e do Artigo 297 do Código de Pro-
cesso Penal Militar). 

Na primeira, porque o Conselho 
Especial de Justiça deu definição 
jurídica diversa de que consta na 
exordial acusatória, sonegando aos 
apelantes o direito de defenderem-
se. 

Na segunda, porque não foi 
nomeado defensor aos recorrentes 
para acompanhar a inquirição das 
testemunhas que foram ouvidas 
por carta precatória. 

Em contra-razões, o represen-
tante do parquet discordou quanto 
ao erro de interpretação dada ao 
Artigo 437, alíneas “a” e “b” do 
C.P.P.M., por isso que, ao Conse-
lho Especial de Justiça Militar atri-
buida é a faculdade de na livre a-
preciação da prova vir a condenar 
aquele em favor do qual tenha o 
Promotor de Justiça pedido a ab-
solvição, como deu-se no caso ver-
tente, além de que, foram os  ora 
apelantes beneficiados com a des-
classificação do delito de homicí-
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dio qualificado em que foram en-
quadrados na peça vestibular, para 
o de homicídio privilegiado, leve-
mente apenado, se comparado 
com o primeiro.     

O referido fiscal do exato cum-
primento da lei escusando-se de 
adentrar no mérito da questão, eis 
que, antes pediu a absolvição dos 
acusados, preferiu confiar na solu-
ção definitiva a ser dada ao caso “ 
sub-examen ". 

Nesta Corte de Justiça o douto 
órgão ministerial opinou pelo co-
nhecimento e improvimento do 
apelo, vez que, por força das alí-
neas “a" e "b" do Artigo 437 do 
Código de Processo Penal Militar, 
o Conselho de Justiça tem a facul-
dade de dar definição jurídica di-
versa da constante na exordial acu-
satória, inclusive para aplicar pena 
mais grave, o que  ocorreu, in ca-
su, pois a pena aplicada foi menor, 
podendo, ainda, o aludido conse-
lho proferir sentença condenatória, 
mesmo que o Ministério Público 
tenha pugnado pela absolvição. 

No que pertine ao não cumpri-
mento de formalidade legal previs-
ta, tanto na Carta Magna (Artigo 
52, inciso LV), quanto no Artigo 
297 do Código de Processo Penal 
Militar, conclui que tal irregulari-
dade torna o processo passível de 
nulidade, no entanto, como não 

foi argüída oportune tempore e 
nem quando o Juíz - Auditor Mili-
tar instou a que o fizesse (fls. 409 
dos autos), tornou-se precluso o di-
reito de alegar a existência de nu-
lidades na instrução processual. 

 
Voto 
Analisando-se a dúplice moti-

vação deduzida pelo patrono dos 
recorrentes, depreende-se que: 

Em relação a primeira teria ou 
não havido erro de direito na in-
terpretação do Artigo 437, alíneas 
"a" e "b", do Código de Processo 
Penal Militar ? Entendo que não, 
corroborando, assim, a posição do 
órgão ministerial, frente ao texto, 
que se diga de clareza meridiana, 
do referenciado diploma legal, 
quando confere ao Conselho de 
Justiça autoridade para condenar 
in casu, os acusados, mesmo que o 
representante do parquet tenha 
pedido suas absolvições. 

Quanto à segunda, que se bi-
furca em: 

a) Teria o Conselho de Justiça 
Militar a faculdade de dar defini-
ção jurídica diversa da constante 
da peça inaugural da ação penal ? 
Sim, advindo tal faculdade do pre-
ceito legal contido no Artigo 437, 
alínea "a", primeira parte, do Có-
digo em referência; 

b) Estaria o processo eivado de 
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nulidade pelo descumprimento de 
formalidade legal prevista nos Ar-
tigos 5º, inciso LV da Constituição 
Federal e 297 do Código de Pro-
cesso Penal Militar ? No meu en-
tender, sim, pois tal irregularidade 
é alçada a nível de nulidade abso-
luta e portanto insuscetível de pre-
clusão processual e, por conseguin-
te, em se tratando de falha subs-
tancial inexiste remédio jurídico 
que a possa sanar. 

Segundo o magistério de Fer-
nando da Costa Tourinho Filho:  

"Não se concebe um processo 
penal sem a figura do defensor. A 
defesa é uma injunção legal, co-
mo se infere do texto constitucio-
nal. Por outro lado, proclamando a 
Lei Maior que a instrução criminal 
e, contraditória, e, intuitivo deva 
haver a defesa. Mais ainda: o ad-
vogado é indispensável à adminis-
tração da Justiça (cf., Art. 133)", “... 
o defensor ou curador deve estar 
presente aos atos processuais e, ao 
mesmo tempo, não pode a defesa 
sofrer qualquer cerceamento. So-
frendo-o, não haverá a ampla de-
fesa, e, de conseguinte e nulidade 
é manifesta “, e , “... se a defesa 
exerce um verdadeiro ministério 
social, se ela e um dos componen-
tes da Justiça, é induvidoso que a 
sua ausência (nulla estnon facta 
paria santa), implica a negação da 

própria Justiça. " 
Logo, em sendo tal nulidade de 

caráter absoluto, por força do que 
dispõem os Artigos 5º, inciso LV da 
Constituição Federal, 500, inciso 
III, alínea f e IV, do Código de 
Processo Penal Militar, bem como, 
da Súmula 523 do S.T.F., primeira 
parte imperativo se torna reconhe-
cê-la em qualquer fase do proces-
so. 

Pinto Ferreira, in Comentários 
à, Constituição Brasileira, 1º vol. 
Arts. 1º e 21, Editora Saraiva, 
págs. 176 usque 180, ensina que:  

"A ampla defesa deve ser asse-
gurada aos litigantes tanto no 
processo judicial como no ad-
ministrativo" E, nenhuma pena-
lidade poderá ser imposta no 
terreno do direito administrativo 
sem que se ofereça ao imputa-
do a possibil idade de defesa 
(RT 239/255) “com muito mais 
razão é não admitir-se que ine-
xista defesa no processo judici-
al, o qual reconhece o pressu-
posto do litígio, e logicamente 
da jurisdição contenciosa, na 
qual o Estado desempenha sua 
função na pacificação dos lití-
gios, assegurando o direito das 
partes contraditarem.” 
Da lição do grande constitucio-

nalista, retira-se o que interessa no 
caso "sub examen” - ao longo das 
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constituições do nosso país, sempre 
erigiu-se o princípio da ampla de-
fesa, o que não poderia de modo 
diverso dispor o constituinte de 
1988, ao elaborar, votar e aprovar 
a constituição cidadã. 

Acrescentando aos valiosos sub-
sídios retirados das lições acima ci-
tadas, tenho para mim que não 
tendo sido no nomeado defensor 
aos recorrentes e demais acusados 
para acompanhar a inquirição das 
testemunhas que foram ouvidas 
por carta precatória, esta omissão 
acarretou prejuízo à defesa, maxi-
me porque tais depoimentos foram 
valorizados como provas testemu-
nhais para a condenação dos ape-
lantes. 

Com efeito, é de se reconhecer, 
pois, que referidas testemunhas 
não deveriam ser inquiridas sem a 
presença de um defensor aos réus 
para a plena vigência de que, con-
forme dispõe o Artigo 5º, inciso LV 
da Constituição Federal:  

“aos litigantes, em processo ju-
dicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegu-
rados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes”.  
E se o defensor não participou 

das questionadas inquirições, ipso 
facto, inquestionável é o reconhe-
cimento de que o sobredito dogma 
foi vulnerado, configurando-se, as-
sim, a nulidade absoluta e insaná-
vel a partir da oitiva das enfocadas 
testemunhas, eis que, a parte con-
trária, no caso a defesa não teve a  
oportunidade de formular através 
do Juiz as perguntas que enten-
desse de interesse de seus patroci-
nados, audiatur et altera pars. 

Isto posto, em face da ausência 
do contraditório e da ampla defe-
sa, acolho o recurso e lhe dou pro-
vimento para anular este processo 
a partir da oitiva das testemunhas 
efetivada por carta precatória. 

   
                                Belém, 01 de março de 1996 
                 
            Desa. Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz - Presidente 
               Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.566 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS LIBERA-
TÓRIO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:  Bel. Carlos Figueiredo 
Paciente:  Valdecir da Silva Agular 
Autoridade coatora: Doutora Juíza de Direito da Comarca de Mojú 
Relator:  Desembargador Ary da Motta Silveira 
 
 

Habeas corpus liberatório. Paciente transferido do 
distrito da culpa, por motiv o de sua segurança an-
te as ameaças de inv asão da cadeia onde se en-
contrav a. Medida prudente, que não merece cen-
sura. Ordem negada. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Habeas Corpus 
Liberatório da Comarca da Capital, 
em que é impetrante o Bel. Carlos 
Figueiredo, sendo paciente Valde-
cir da Silva Aguiar. 

 
Relatório 
O impetrante requer uma ordem 

de Habeas Corpus Liberatório em 
favor do paciente Valdecir da Silva 
Aguiar, alegando que o mesmo e 
acusado de ter praticado o crime 
de Homicídio, tendo sido decreta-
da a sua prisão preventiva. 

Diz o impetrante, que sua prisão 
é arbitrária e que o decreto preven-

tivo é irregular. Além do mais, exis-
tem leis estaduais que impedem a 
transferência de preso de uma co-
marca para outra, sem antes ter si-
do julgado. 

Ao final de suas alegações, pe-
de o impetrante a concessão da 
ordem e a expedição do alvará de 
soltura. 

A doutora Juíza de Direito, in-
forma que o paciente responde pe-
rante aquele Juízo, pelo crime de 
homicídio qualificado, em concur-
so com Raimundo Nonato da Sil-
va, SD/PM, tendo como vítima An-
tonio Gomes de Araújo. Por força 
de decreto de prisão temporária 
daquele Juízo, o paciente foi cap-
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turado na data de 08 de novembro 
de 1995,  na cidade de Tomé-Açu, 
para onde havia fugido, logo após 
o crime cometido. Recolhido à ca-
deia pública da Comarca de Mojú, 
o preso corria risco  de vida, con-
forme informou o doutor delegado 
de polícia, através de ofício, se 
permenecesse naquele local, pois 
havia ameaça de invasão para li-
berá-lo e após matá-lo. Diante des-
ses acontecimentos, houve neces-
sidade da magistrada determinar a 
transferência do preso para a capi-
tal do Estado  e depois para 
Ananindeua. 

Diz ainda a magistrada, que foi 
decretada a prisão preventiva do 
paciente. 

Nesta Superior Instância, a dou-
ta Procuradoria de Justiça opinou 
pela denegação da ordem. 

 
Voto 
O impetrante requer uma Or-

dem de Habeas Corpus Liberatório 
em favor de Valdecir da Silva A-
guiar, alegando ser a prisão do 
mesmo, arbitrária. 

O impetrante apega-se ao fato 
do paciente estar preso fora do dis-
trito da culpa, ou seja, praticou o 
crime na cidade  de Mojú e está 
preso na cidade de Ananindeua. 

Na realidade, o causídico foi 
muito infeliz nas suas alegações, 
pois o que consta nas informações 
da doutora Juíza de Direito da 
Comarca de Mojú, é que houve 
necessidade da transferência  do 
preso dessa cidade para a de Ana-
nindeua, por medida de seguran-
ça, pois conforme oficio do doutor 
delegado de Mojú, havia manifes-
tação de revolta contra o acusado, 
com o objetivo de liberá-lo da ca-
deia e posteriormente matá-lo. 

Ora, o impetrante deveria era 
agradecer as medidas de seguran-
ça tomada pela magistrada, pois 
visava a segurança de seu cliente, 
isto é, resguardava a sua vida. 

A vista de tais considerações, 
ACORDAM os senhores Desembar-
gadores componentes destas Egré-
gias Câmaras Criminais Reunidas, 
à unanimidade de votos, em negar 
a ordem impetrada. 

 
                               Belém, 26 de fevereiro de 1996 
 
                 Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                     Des. Ary da Motta Silv eira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.571 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE PEIXE 
BOI   
 
 
Autora:        A Justiça Pública 
Réu:            Luiz Rodrigues da Silva (Ex Prefeito Municipal de Peixe Boi-

Pa) 
Relatora:     Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 
 
 

Ação Penal - Prefeito Municipal - Denúncia con-
tendo requisitos essenciais para indiciamento do 
acusado, impõe-se o seu recebimento para pro-
cessamento criminal do pronunciado. Decisão 
Unânime. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, à unanimidade 
de votos, o recebimento da denún-
cia, para o denunciado se ver pro-
cessado criminalmente.     

 
Relatório 
Luiz Rodrigues da Silva, ex Pre-

feito Municipal de Peixe-Boi,foi 
denunciado, em 22 de novembro 
de 1994, por infringir o Artigo 1º, 
incisos I, II,VI,XI e IIV do Decreto 
Lei nº 201/67 c/c o artigo 71 (crime 
continuado) e ainda o Artigo 299 

(falsidade ideológica) todos do 
Código Penal, razão pela qual de-
ve ser punido na forma da Lei, pe-
las razões seguintes: 

"Embora o Tribunal de Contas 
do Município, tenha emitido pare-
cer prévio (fls. 36/44) favorável à 
aprovação das Contas da Prefeitu-
ra Municipal de Peixe-Boi, referen-
te ao exercício de 1988, de res-
ponsabilidade do também Prefeito 
na época Luiz Rodrigues da Silva, 
a Câmara de Vereadores, por mai-
oria de votos rejeitou  (fls. 05/07) 
com espeque no parecer da Co-
missão de Finanças e Orçamento 
(fls. 08), que após fazer várias ave-
riguações dentro e fora do Estado 
sobre a correta aplicação das ver-
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bas públicas municipais, concluiu 
pela existência de graves irregula-
ridades praticadas naquela admi-
nistração, resultando em malversa-
ção de recursos públicos, por parte 
do ordenador de despesas, ora de-
nunciado, com a pseuda aquisição 
de materiais diversos junto a Fir-
mas Comerciais sediadas em Tere-
sina e Parnaiba, Estado do Piauí 
e, outras mais". 

Anexadas foram as cópias das 
notas fiscais e recibos, relaciona-
dos no parecer da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento como fraudu-
lentos. 

Determinada a notificação o 
acusado ofereceu resposta às fls. 
74 mostrando o seu inconformis-
mo, alegando, em resumo o se-
guinte: 

1-Que não poderá ser punido, 
com base nos dispositivos do De-
creto Lei nº 201/67, por atos que, 
se praticados, o foram referente ao 
exercício de 1988, último exercício 
de uma legislatura que teve seu 
término em 31 de dezembro de 
1988; 

2-Que a denúncia se encontra 
apoiada, única e exclusivamente, 
em um parecer essencialmente po-
lítico, exarado por alguns Vereado-
res revanchistas, que não mediram 
escrúpulos e fabricaram o com-
prometido parecer; 

3-Nega a acusação que se lhe 
faz, e esta nem deveria ser recebi-
da, de vez que, não se apresenta, 
de acordo, com o Artigo 41 da le-
gislação adjetiva penal; 

4-Que sua vida pregressa é a-
bonadora, o que se verifica através 
dos próprios autos onde nada cons-
ta que o comprometa, assim, espe-
ra que, no transcurso da ação seja 
julgada improcedente  a denúncia 
feita, com a consequente absolvi-
ção do acusado. 

Juntou cópias do parecer prévio 
do Tribunal de Contas dos Municí-
pios e procuração do advogado. 

 
Voto 
Diz o Artigo 41 do Código de 

Processo Penal:  
"A denúncia ou queixa conterá 
a exposição do fato criminoso, 
com todas as suas circunstân-
cias, a qualificação do acusado 
ou esclarecimentos pelos quais 
se possa identificá-lo, a classifi-
cação do crime e, quando ne-
cessário, o rol de testemunhas". 
Em outros termos, não se exige, 

é sabido, na apresentação da de-
núncia, a existência da corpus 
delicti, senão da opinio delicti. 

A imputação não tem que estar 
provada, basta que seja provável. 

Estando a denúncia em ordem, 
sob o aspécto formal cumpre ao 
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Juiz, antes de recebê-la, verificar 
se estão presentes as condições 
genéricas da ação e as condições 
de procedibil idade. 

Ora, no caso dos autos, levando 
em consideração que os fatos ale-
gados, se provados, configuram 
crime, recebo a denúncia e, con-

sequentemente, manifesto-me con-
trária a prisão preventiva do de-
nunciado, em razão da inocorrên-
cia de qualquer das hipóteses que 
autorizam a mesma, bem como, o 
exame dos fatos trazidos à apreci-
ação nos convencem que a prisão 
preventiva é dispensável.    

 
                               Belém, 04 de março de 1996. 
 
                      Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                  Desa. Yv onne Santiago Marinho - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.572 - MANDADO DE SEGURANÇA DA COMAR-
CA DA CAPITAL 
 

 
Impetrante: Alexandre Barata Dias 
Impetrado: Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração 
Relator: Desembargador Calistrato Alves de Mattos 
 
 

Mandado de segurança. Ato impugnado. Não pa-
gamento de v encimento e v antagens. Matéria tra-
tada pela súmula 269 do STF. Carência da impe-
tração. Decisão unânime. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Mandado de 
Segurança, em que é Impetrante 
Alexandre Barata Dias e Impetrado 
o Exmo. Sr. Secretário de Estado 
de Administração. 

 
Relatório 
Alexandre Barata Dias, brasilei-

ro, casado, 2º Tenente PM R/R, 
CPF nº 010.204.042/72, residente 
e domicil iado em Belém, Conjunto 
Satélite, Rua WE, casa 165, impe-
trou Mandado de Segurança con-
tra o Secretário de Estado de Ad-
ministração visando o recebimento 
dos vencimentos e vantagens do 
posto a 2º Tenente PM, no período 

de 03/05/1976 a agosto de 1993. 
Esclarece que, transferido para a 
reserva remunerada da PM na 
mesma graduação de 1º Sargento, 
pleiteou e teve reconhecido, seu 
direito, a promoção a 2º Tenente, 
pelo Decreto nº 1.646, de 
04/06/1993, que vigoraria com da-
ta retroativa a 03/05/1976 Desde 
agosto de 1993, passou a receber 
a remuneração relativa a 2º Te-
nente, contudo, sem a quitação da 
verba compreendida no período de 
03/05/1976 a agosto de 1993, o 
que pretende via presente writ. 
Aduz que houve inocorrência da 
prescrição, pois requereu adminis-
trativamente. 

O pedido (fls. 02/06) veio a-
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companhado do competente man-
dato (fls. 08) e documentos neces-
sários à impetração (fls. 09/46). 

Negada a liminar (fls. 49), na 
forma do Artigo 5º, da Lei nº 
4.348, de 26/06/1964, foi oficiado 
ao Exmo. Sr. Secretário de Estado 
de Administração, solicitando as 
informações devidas, sendo que 
estas foram ofertadas às fls. 52/61. 

Ao douto orgão opinante para 
emitir parecer, o Procurador, Dr. 
Antonio da Silva Medeiros, opinou 
"Pela denegação da ordem impe-
trada por falta de amparo legal" 

 
Voto 
Antes de rnais nada, convém o 

exame da preliminar de carência 
do direito de ação, suscitada pela 
autoridade apontada como coato-
ra, por prejudicial a pretensão ini-
cial. 

Como evidência a simples leitu-
ra do relatório, o impetrante dá 
como ato impugnado, que consi-
dera omissivo, do Exmo. Sr. Secre-
tário de Estado de Administração, 

o não pagamento da remuneração 
da patente de 2º Tenente, no pe-
ríodo de maio de 1976 a agosto de 
1993, corno consequência do efei-
to retroativo de Decreto Governa-
mental nº 1.646, de 04/06/1993. 

O Pretório Excelso, na Súmula 
nº 269, firmou: 

"O Mandado de Segurança não 
é substitutivo da ação de co-
brança" 
Verifica-se, de conseguinte, 

que, na espécie vertente, o meio 
eleito, diante da impossibil idáde 
da util ização da ação mandamen-
tal como substutivo de ação de co-
brança, inidôneo à obtenção do 
pleito. 

Por tais razões: 
ACORDAM os Juízes compo-

nentes das Egrégias Câmaras Cí-
veis Reunidas do Tribunal de Jus-
tiça do Estado, à unanimidade de 
votos (nemine discrepante), prelir-
ninarmente, em extinguir a presen-
te ação mandamental, por dela ser 
carecedor o impetrante, com fulcro 
no Artigo 267, VI, do CPC. 

 
                          Belém, 28 de novembro de 1995. 
   
                         Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
      Des. Calistrato Alv es de Mattos - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.573 - AÇÃO RESCISÓRIA DA CAPITAL 
 
 
Autor:          Márcio Augusto de Araújo Duarte 
Réu:            Condomínio Residencial Natália Lins 
Relatora:     Desembargadora Climenie Bernadette de Araújo Pontes 
 

 
Ação rescisória. Pressuposto de admissibilidade: 
erro de fato. Não incidência. Improcedência do 
pedido. O erro de fato, ex v i do Art. 485, IX, do 
Código de Processo Civ il, que autoriza a rescisão 
da sentença de mérito transitada em julgado é 
aquele decorrente da desatenção ou omissão do 
julga- dor quanto à prov a, não, pois, a decorrente 
do acerto ou desacerto do julgado em função da 
apreciação dessa mesma prov a. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes das Egrégias 
Câmaras Cíveis Reunidas, à una-
nimidade de votos, julgar impro-
cedente o pedido, nos termos do 
voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Márcio Augusto de Araújo Duar-

te, com fulcro no Art. 485, inciso IX 
e § 1º do Código de Processo Civil, 
propôs Ação Rescisória contra o 
Condomínio do Edifício Natalia 
Lins, alegando, em resumo, que 
ajuizou, perante a 7ª Vara Cível 

desta comarca, processo de execu-
ção contra o requerido. Penhorado 
bens, o executado foi intimado 
deixando, entretanto, de oferecer 
embargos no prazo legal. Feita a 
avaliação dos bens penhorados, 
constatou-se que os mesmos eram 
insuficientes para garantir a execu-
ção; foi deferido pedido de reforço 
de penhora, novamente intimado 
da penhora, o requerido, desta 
vez, apresentou embargos de de-
vedor, que foram impugnados pelo 
requerente sob o fundamento de 
intempestividade, com pedido de 
desentranhamento da petição ini-
cial. Inobstante os argumentos do 
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requerente a juíza “a quo” julgou 
procedente o pedido, conseqüen-
temente extinguiu a execução. 
Não houve recurso dessa decisão. 

Regularmente citado, o reque-
rido apresentou contestação, reba-
tendo os argumentos apresentados 
pelo requerente, esclarecendo que 
a presente ação rescisória não 
questiona o mérito da sentença. 
Aduz que o requerente pretende 
rescindir sentença de mérito, ar-
güindo questões meramente pro-
cessuais, o que é impossível atra-
vés deste remedium juris. Por fim, 
diz que a matéria arguida pelo re-
querente deveria ser quetionada 
através de recurso próprio e no 
prazo legal. 

O Procurador de Justiça, mani-
festou-se pela improcedência do 
pedido, por não vislumbrar nos au-
tos o erro de fato alegado pelo re-
querente, capaz de rescindir o jul-
gado. 

 
Voto 
Tratam os autos de Ação Resci-

sória sob o fundamento de erro de 
fato (Art. 485, IX, do Código de 
Processo Civil) que Márcio Augusto 
de Araújo Duarte propôs contra o 
Condomínio Residencial Natália 
Lins. 

Segundo prenuncia o Art. 485: 
A sentença de mérito transitada 

em julgado pode ser rescindida 
quando: 
(omissis) 
IX - fundada em erro de fato, re-
sultante de atos ou de docu-
mentos da causa. 
A norma citada a prima facie 

deixa transparecer que configurado 
o erro de fato merece ser desconsti-
tuido o decisum coincidente com a 
interpretação gramatical emergen-
te do texto. Mas na verdade não é 
isso que acontece, a interpretação 
lógica leva a se concluir que o erro 
autorizador da rescisória é aquele 
decorrente da desatenção ou omis-
são do julgador quanto à prova, 
não, pois, a decorrente do acerto 
ou desacerto do julgado em fun-
ção da apreciação dessa mesma 
prova. 

Conceituar o erro de fato não é 
tarefa difícil. Difícil é a sua confi-
guração no cenário jurídico. 

Arruda Alvin e Tereza Arruda 
Alvin Pinto, em suas Anotações à 
Ação Rescisória, assim expressam: 

Sintetizando as severas críticas 
que a doutrina tem feito à reda-
ção do Art. 485, IX, diríamos 
que a sentença é rescindível 
com base neste número, se fun-
dada, essencialmente, em erro 
de fato, circunstância esta per-
ceptível pelo mero exame dos 
autos, capaz, por si só, de asse-



330   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

gurar pronunciamento judicial 
daquele teor, e sobre que não 
tenha havido nem controvérsia, 
nem pronunciamento judicial. 
Assim, excluíram-se as palavras 
resultante (risultante) e atos (at-
ti), cópia do texto legal italiano 
e que significam em português 
emergente e autos. Os termos 
constantes do dispositivo resul-
tante dos atos se prestam a 
confusão. 
Pela locução não tenha havido 
controvérsia (Art. 485, IX, § 2º), 
há de entender-se fatos prova-
dos, e sobre que ninguém se 
manifestou (nem juiz, nem as 
partes) fatos confessados, fatos 
não contestado e fatos não sus-
cetíveis de ser objeto de contro-
vérsia. 
Principalmente, não pode ter 
havido, a respeito, pronuncia-
mento judicial de qualquer es-
pécie. 
Nestes autos inobstante prova 

material do decurso de prazo (doc. 
de fls. 09), houve impugnação de-
nunciatória da intempestividade 
dos embargos e a decisão rescin-
denda declarou a tempestividade 
de modo taxativo. O simples ques-
tionamento no juízo monocrático, 
desse fato afasta a incidência da 
ação causa. 

O erro de fato, a que se refere o 

Art. 485, IX, do estatuto processual, 
não consiste em erro de valoração 
ou relevância de um fato, mas, na 
verdade, consubstancia-se em falta 
percepção dos sentidos, de tal sor-
te que o juiz supõe a existência de 
um fato inexistente ou a existência 
de um fato realmente inexistente.  

Nesse sentido seguem-se as 
construções tribunalicias: 

O erro de fato que dá margem a 
rescisória é aquele que, obser-
vado os requisitos do inciso IX 
do Art. 485, do Código de Pro-
cesso Civil, serve de fundamen-
to a sentença rescindível, que 
teria chegado a conclusão di-
versa não fora ele (Theotônio 
Negrão, nota 44 ao Art. 485). 
Erro de fato. Tal pretexto não 
serve ao reexame da valoração 
da prova, vedado à ação resci-
sória (Thetônio Negrão, nota 43 
ao Art. 485). 
O caso em exame é típico de 

apreciação em sede de recurso. O 
fato que deu azo a ação é uma 
certidão de decurso de prazo esta-
va nos autos, foi alegada em im-
pugnação a intempestividade dos 
embargos, e a decisão é taxativa: 
recebe os embargos porque tem-
pestivo. Após esse quadro, só o re-
curso seria capaz de destruí-lo. 

Sérgio Rizzi, mostra ao alinha-
var os seis requisitos do erro de fa-
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to, este deve ser causa determinan-
te e essencial da decisão, sobre 
ela não deve ter havido controvér-
sia e nem ter havido a seu respei-
to, pronun-    ciamento judicial. 
Por isso, afirma o mencionado au-
tor:  

que  não se trata de um erro 
qualquer, mas daquele que é 
incontroverso, não objeto de a-
preciação e de julgamento e 
fundamental para alcançar o re-
sultado, ponderando, ainda, 

que o Código vigente conserva 
implicitamente a regra do Art. 
800 do Código revogado, daí 
por que a injustiça da sentença 
e a má apreciação da prova (fa-
tos) ou errônea interpretação do 
contrato não autorizam a ação 
rescisória (in Ação Rescisória, 
pág. 137, de Arruda Alvin). 
À vista das razões expostas, na 

hipótese vertente não há que se fa-
lar em erro de fato. 

Pelo que a indefiro. 
 
                                Belém, 12 de dezembro de 1996. 
 
                         Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
           Desa. Climenie Bernadette de Araújo Ponte - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.575 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 

 
Impetrante: Emissoras de Rádio Marajoara Ltda, Rádio Jovem FM 
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 20º Vara Cível da Capital, em e-

xercício. 
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 

Mandado de segurança. Configuração do "fumus 
boni iuris" e existência de danos irreparáv eis. 
Pedido conhecido e concedido. Decisão unãnime. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Exmos. Desem-

bargadores componentes das E-
grégias Câmaras Cíveis Reunidas 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, adotando o relatório des-
te, unanimemente, as Egrégias 
Câmaras Cíveis Reunidas, conce-
deram a segurança para emprestar 
efeito suspensivo ao agravo de ins-
trumento interposto, nos termos do 
voto do Desembargador Relator. 

Relatório 
Emissoras Rádio Marajoara Ltda 

- Rádio Jovem FM, devidamente 
qualificados, através de Procurador 
legalmente habilitado impetram 
Mandado de Segurança contra o 
Juíz Substituto da 2ª Vara Cível, 
pelo fato de que o Escritório Cen-
tral de Arrecadação e Distribuição 
ajuizou contra a impetrante, Ação 

de Intérdito Proibitório cumulada 
com perdas e danos objetivando 
cobrar a importância de Onze Mi-
lhões Seiscentos e Dez Mil Seis-
centos e Oitenta e Cinco Cruzeiros, 
relativos ao direito do autor. 

Que na Ação foi pedido uma 
liminar para impedir a impetrante 
de transmitir em sua programação 
obra musical ou fonograma, sendo 
o pedido deferido pela titular da 
20º Vara Cível, e que desta deci-
são foi interposto o devido Agravo 
de Instrumento, na qual foi pedido 
que a Magistrada usasse o Juízo 
de retratação ou pelo menos desse 
efeito suspensivo ao recurso, mas 
que, apesar de ter sido interposto 
em 26 de setembro de 1994, até a 
data da impetração, em julho de 
1995, não havia sido despachado. 

Que a emissora não podia ficar 
fora do ar como determinou a Ma-
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gistrada, razão porque ingressou 
com o presente pedido para obter 
o efeito suspensivo pedido, falan-
do no cabimento do Mandado, 
com citações doutrinárias e juris-
prudenciais a respeito do assunto, 
para no final solicitar a l iminar e a 
notificação da autoridade, juntan-
do documentos de folhas 08 a 19. 

Recebido pelo Des. Elzaman     
Bittencourt nas Câmaras da Férias 
o qual concedeu a liminar e de-
terminou a notificação da autori-
dade para prestar as informações 
necessárias , sendo que a autori-
dade ao prestar disse que a Titular 
estava de férias mas informou que 
a liminar na Ação interposta pela 
ECAD tinha sido deferida e que foi 
proposto um Recurso de Agravo de 
Instrumento já deferido pela Titu-
lar. 

A Litisconsorte Passiva se mani-
festou nos autos e após as informa-
ções o processo foi redistribuido a 
Dra. Maria Helena Couceiro que 
encaminhou ao Procurador de Jus-
tiça que em seu parecer diz que 
antes a possibil idade de ocorrência 
de dano difícil reparação para im-
petrante com a paralização de su-

as atividades, opinou pelo deferi-
mento da concessão pedida. Re-
tornando o processo do Ministério 
Público, e já não estando convo-
cada aquela Magistrada, veio o 
processo por redistribuição a este 
relator. 

Voto 
Como se trata de dar efeito sus-

pensivo a recurso que não o tem, 
matéria já devidamente apreciada 
não só pela doutrina como pela ju-
risprudência, que através de várias 
decisões vem considerando dar e-
feito suspensivo a estes recursos 
desde que configurado o fumus 
boni iuris a existência de danos ir-
reparáveis. 

No presente caso, a relevância 
do pedido está configurado nos 
danos irreparáveis que deveriam 
ocorrer se fosse cumprida a liminar 
da Magistrada e a impetrante fosse 
obrigada a retirar do ar sua pro-
gramação, assim, configurada a 
existência de danos irreparáveis, 
conheço do recurso para conceder 
a segurança, mantendo em defini-
tivo a liminar para que o assunto 
seja devidamente apreciado pelo 
agravo. 

 
              Belém, 13 de fevereiro de 1996. 
                  Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
               Des. Carlos Fernando Gonçalv es - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.580 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:                Suely da Conceição dos Santos 
Impetrado:                 Secretário de Estado de Administração 
Relator:                      Desembargador Almir de Lima Pereira 
Litisconsorte passivo: Estado do Pará 
 
 

Mandado de Segurança - Funcionário público - In-
corporação de v antagem para exercício do cargo 
de funções gratificadas - Preliminar - Carência de 
Ação - Improcedência - Mérito - Ev idência de Di-
reito Líquido e certo pela comprov ação de exercí-
cio ininterrupto no serv iço público de v antagens 
reconhecidas por lei - Segurança concedida - De-
cisão unânime.    

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores De-

sembargadores componentes das 
Câmaras Cíveis Reunidas, deferir a 
segurança requerida. 

 
Relatório 
A impetrante, pela via da Ação 

Mandamental, objetiva a incorpo-
ração em seus vencimentos de gra-
tificação correspondente ao cargo 
de Secretária da Diretoria, DAS-02, 
na proporção de 100% (cem por 
cento), nos termos do Artigo 130 e 

seus parágrafos 1º e 2º da Lei nº 
5.810, de 24.01.94, R.J.U. 

Alega que por mais de doze 
(12) anos, exerceu funções gratifi-
cadas e cargos comissionados, 
símbolo DAS.2, assim discrimina-
dos: Função especial, de 01.01.74 
a 01.01.75; Função gratificada de 
01.01.75 a 01.07.76; Coordenador 
da Seção de Avaliação e Classifi-
cação de Cargos, de 13.01.77 a 
01.02.78, símbolo FG-3; Coorde-
nador do Setor de Acompanha-
mento e Contrôle - FG-2, de 
01.02.78 a 01.04.79; Secretária do 
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Departamento, inicialmente FG-
03, depois transformado para as-
sessor, símbolo DAS-2, conforme 
informação constante às fls. 03 ver-
so, de 01.11.86 a 10.06.87, Secre-
tária da Diretoria FG-4. 

Com o advento da Lei 5.810/94 
(Regime Jurídico Único), quer in-
corporar em seus vencimentos a 
gratificação referente ao cargo de 
maior padrão, ou seja, de Secretá-
ria de Departamento, símbolo 
DAS-2, na proporção de 100% 
(cem por cento). 

O Dr. Secretário de Estado, 
prestou informações as fls. 62/74, e 
a Procuradoria Geral do Estado 
pediu sua admissão como litiscon-
sorte passivo necessário. 

A Procuradoria de Justiça opi-
nou às fls. 76/78, através do Procu-
rador de Justiça Dr. Luiz Ismaelino 
Valente, manifestando-se pela 
concessão do "writ". 

 
Voto 
Preliminar de carência de ação 

- dilação probatória. 
Como salientou a douta Procu-

radoria de Justiça, em relação à 
preliminar de carência de ação por 
impossibil idade de dilação proba-
tória em Mandado de Segurança, 
é inacolhível. 

A exordial veio instruída com 
farta documentação comprobatória 

do alegado, anexando cópia do 
Processo Administrativo da SEAD, 
no qual às fls. 45, inclui um de-
monstrativo de todas as funções 
gratificadas exercidas pela reque-
rente na SEFA. 

Além dos documentos anexados 
ao processo serem oficiais, não 
consegiu a autoridade considerada 
coatora elidí-los, vez que era a in-
dicada para assim fazê-lo, conse-
quentemente, esvasiando o pedido 
da impetrante. 

Pelo exposto, impõe-se a rejei-
ção da preliminar suscitada. 

Relativamente ao mérito da 
demanda, verifica-se que a impe-
trante exerceu ininterruptamente 
na Secretaria de Estado da Fazen-
da, diversas funções gratificadas, 
no período de 01.01.74 a 
16.06.87. Assim, ao ser desinvesti-
da da última função gratificada 
que ocupou, a de Secretária de Di-
retoria (hoje correspondente ao 
DAS-02), fazia jus, evidentemente, 
ao adicional de 100% (cem por 
cento) da gratificação que perce-
bia - nos exatos termos dos Artigos 
2º e 4º da Lei 5.232, de 16.06.95, 
então vigente, que deu novo tra-
tamento ao sistema de incorpora-
ções instituido anteriormente pela 
Lei nº 5.020, de 05.04.82. Dessa 
forma, seu direito emanda das leis 
acima referidas e não do atual 
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R.J.U. 
Além da evidência do direito lí-

quido e certo da requerente, que 
deve ser reconhecido pela via do 
“Mandamus”, estas Câmaras Cíveis 
Reunidas, em sucessivos Acórdãos, 
já decidiram em casos semelhan-
tes, conceder Mandado de Segu-

rança no sentido da incorporação 
do adicional por gratificação de 
função e cargos em comissão, 
quando exercido na vigência das 
leis que assim lhe favoreciam. 

Por constituir-se matéria já dis-
cutida e decidida neste Tribunal, 
defiro a segurança requerida. 

 
                                 Belém, 05 de março de 1996. 
 
                        Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                           Des. Almir de Lima Pereira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.581 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL  
 
Impetrante:     José Beltrão Pinho de Souza e Silva 
Impetrado:     Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração 
Relator:     Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 

Serv idor público. Incorporação aos v encimentos 
do adicional pelo exercício de cargo em comissão 
e/ou de função gratificada. Instituido pela lei 
5.810/94. Inexistente qualquer restrição imposta a 
que o serv idor público conte o tempo de serv iço 
prestado anteriormente à v igência do RJU. Se as 
normas do estatuto são modificadas ou suprimi-
das por uma lei nov a, esta se aplica a todos os 
funcionários que integram o serv iço e não somen-
te em relação àqueles nomeados anteriormente e 
que estiv erem em serv iço ao ser promulgada a 
lei nov a. (cf. Themístocles Brandão Cav alcanti - 
Tratado de Direito Administrativ o, V. IV, 
págs.36/37). Segurança concedida. 

Vistos, etc...  
ACORDAM, os Senhores De-

sembargadores componentes das 
Câmaras Cíveis Reunidas, à una-
nimidade de votos, conceder a se-
gurança impetrada. 

Relatório 
Trata-se de Mandado de Segu-

rança impetrado por servidor públi-
co estadual contra ato do Exmo. 
Sr. Sercretário de Administração, 
que lhe teria suprimido o direito de 
perceber o adicional pelo exercício 
de cargo de confiança, em desres-

peito ao Art. 130, e seus parágrafos 
1º e 10, da Lei nº 5.810/94, de vez 
que, embora a Administração o ti-
vesse incorporado aos seus venci-
mentos, pela posterior e indevida 
exclusão de seus contracheques de 
pagamento, i legal e persecutória a 
atitude da indignada autoridade 
coatora, que lhe negou o direito 
líquido e certo de continuar a aufe-
rí-la. Juntou documentos à com-
provação do alegado. 

Processado o pedido, prestou 
informações a demandada, as 
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quais me reporto nesta oportuni-
dade, para que integrem o presen-
te, independentemente de trans-
crição (fls. 35/52). A liminar foi de-
negada, opinando a douta Procu-
radorida Geral de Justiça pela 
concessão do “writ”.  

Voto 
Há matéria preliminar relativa à 

aplicação do contido na Súmula 
269 do STF, embora essa questão 
tenha sido levantada nas razões de 
mérito. Tal preliminar deve ser a-
fastada, porque a pretensão dedu-
zida na ação mandamental indica 
que o seu objeto é de obter a se-
gurança para proteger direito lí-
quido e certo, violado pela autori-
dade impetrada, com referência a 
supressão dos pagamentos do adi-
cional reclamado, derivado de ato 
ilegal da administração.  

Por conseguinte, não se aplica 
à Súmula 269 do STF, in verbis:  

o mandado de segurança não é 
substitutivo da ação de cobran-
ça. 
Quanto ao mérito: a interpreta-

ção conjugada dos dispositivos 
contidos  nos Artigos 128, II e 130 
e seus parágrafos, da Lei nº 
5.810/94, implica em considerar 
que não existe qualquer restrição 
imposta a que o servidor público, 
destinatário dessas normas, conte o 
seu tempo de serviço anterior à vi-

gência da lei aos efeitos declina-
dos pelo legislador. Pelo contrário 
a lei em aludiência, de efeito ge-
ral e imediato, ao estabelecer que 
o tempo de serviço apto a assegu-
rar o adicional pelo exercício do 
cargo em comissão ou de função 
gratificada, torna insustentável a 
alegada prescrição do fundo de di-
reito, sem ato indeferitório concre-
to da Administração, quanto ao ob-
jeto da pretensão deduzida judici-
almente. E na espécie em tela, a 
repercussão prescricional l imita-se 
às prestações periódicas e sucessi-
vas anteriores à data da citação 
(Art. 3º, Dec. nº 20.910/32). 

No RE 99.127, o E. Ministro Ra-
fael Mayer, do C. STF, assim se 
manifestou a respeito do tema:   

A prescrição do Art. 1º do Dec. 
20.910/32, se refere ao próprio 
direito fundamental reclamado 
e atinge todos os direitos pesso-
ais contra a União, Estados e 
Municípios. Não se confunde 
com a prescrição relativa às 
prestações de trato sucessivo, o-
riginadas de um direito reco-
nhecido, ou de uma situação 
permanente, previstas no art. 3º 
do mesmo Decreto (DJU, 
15.483).  
Com efeito, os autos noticiam 

que o autor foi exonerado do ulti-
mo cargo de confiança que exer-



JURISPRUDÊNCIA   339 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

ceu, em 20.03.91, e após o adven-
to da Lei nº 5.810/94, a adminis-
tração reconheceu o seu direito de 
perceber o adicional pelo exercício 
de cargo em comissão e/ou de 
função gratificada,  na proporção 
devida, como testificam os respec-
tivos contracheques de pagamento 
de salários de fls.; e sendo surpre-
endido com a abrupta redução de 
seus vencimentos, consubstanciada 
na supressão do pagamento do a-
dicional, em afronta ao seu direito 
adquirido, propôs esta ação man-
damental para que fosse restabe-
lecida a vantagem.  

De conseguinte, tal situação ju-
rídica definitiva, relação jurídica 
entre o servidor e o Estado, cuja 
validade e eficácia cumpriram-se 
sob a incidência da Lei no tempo, 
já implementados os requisitos le-
gais exigidos, inclusive, convém 
assinalar, em relação ao tempo de 
serviço por ela desempenhado no 
período anterior à vigência do 
RJU, não poderia ser-lhe recusado. 
Isso porque, na espécie, embora 
tal situação jurídica esteja resguar-
dada contra a retroatividade das 
leis novas, é ressalvada expressa-
mente, no que decorre de sua na-
tureza estatutária, a permitir alte-
rações que não atinjam a própria 
constituição da relação jurídica ou 
o fundo do direito, consoante, ali-

ás, orientação do Pretório Excelso 
(RE 108.410-3-RS 1ª Turma/STF-
DJ. 16.05.86); pois, como já assi-
nalara o saudoso mestre Themísto-
cles Brandão Cavalcanti, com a 
sua inconfundível autoridade:  

Deve-se distinguir a teoria do 
estatuto das demais teorias por-
que estas últimas pressupõem 
uma relação jurídica de pessoa 
a pessoa, e não relações decor-
rentes de uma manifestação u-
nilateral do Estado. O estatuto 
de funcionário cria também 
uma situação permanente que 
subsiste enquanto o funcionário 
fica em serviço e enquanto em 
vigor a lei que o criou. Mas so-
fre todas as transformações so-
fridas por esta lei. Se as normas 
do estatuto são modificadas ou 
suprimidas por uma lei nova, es-
ta se aplica a todos os funcioná-
rios que integram o serviço não 
somente em relação àqueles 
nomeados anteriormente e que 
estiveram em serviço ao ser 
promulgada a lei nova. (In Tra-
tado de Direito Administrativo, 
V. IV, pags. 36/37). 
Aliás, em decisão dessas E. 

Câmaras Cíveis Reunidas, de que 
foi Relator o eminente Des. Nelson 
Rodrigues Amorim, S. Exa., em 
seu voto-condutor, sufragando o 
entendimento e. administrativista 
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citado, sublinhou o seguinte: 
Com todo o respeito que mere-
ce o entendimento da autorida-
de impetrada, a postulante tem 
direito ao que pleiteia, não 
porque a Lei 5.810/94 possa re-
troagir, ou porque tenha o efei-
to repristinatório. Mas porque a 
referida lei não é uma simples 
lei ordinária extravagante, mas 
sim, porque sendo esta lei o Es-
tatuto dos Funcionários Públicos 
do Estado do  Pará, tendo in-
clusive revogado o estatuto an-
tigo, materializado na Lei 749, 
de 24.12.53, criou o “status” de 
todos os funcionários e não a-
penas o de alguns. É ela a 
Constituição dos servidores pú-
blicos.  
Através dela, o Governo, unila-
teralmente, criou deveres, im-
pôs normas as mais diversas, 
que se impõe à obediência de 
todos, mas também criou direi-
tos para todos em igualdade de 
condições, inclusive para os que 
entraram no serviço público an-
tes e depois dela.  
Por isso que, o l iame que regu-
la as relações entre o Poder 
Público e os funcionários não é 
de âmbito contratual, mas esta-
tutário. Não é possível pois que 
alguns servidores tenham de-
terminados direitos e outros 

não, em condições iguais, só 
porque ingressaram no serviço 
público antes ou após a vigên-
cia da nova lei.  
Mas ao revés, qualquer funcio-
nário público, seja de que cate-
goria for, que satisfizer os requi-
sitos previstos naquele estatuto, 
tem direito a perceber as vanta-
gens ali previstas, independen-
temente de os ter adquirido an-
tes ou depois de sua vigência.  
Para exemplificar, seria um con-
tra-senso que a Constituição vi-
gente, só tivesse contemplado 
as empregadas domésticas com 
direito a salário mínimo, a férias 
e 13º salário, as que se empre-
gassem após a sua vigência. 
Aplicando-se a lição ao caso 

vertente, pois, muito embora a im-
petrante tenha exercido os cargos 
de confiança em períodos sucessi-
vos anteriores ao RJU (Lei nº 
5.810, de 24.01.1994), conforme 
testificado pela documentação que 
instrui a exordial, no resta dúvida 
que foi alcançada pelo novo regi-
me jurídico, fazendo, em conse-
quência, jus a incorporação aos 
seus vencimentos do adicional cor-
respectivo na forma prescrita na lei 
em menção e a partir de sua vi-
gência. 

Atento a tais imperativos, co-
nheço do mandamus e concedo a 
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ordem impetrada. 
                                 Belém, 06 de fevereiro de 1996. 
 
                           Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente  
               Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator          
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ACÓRDÃO Nº 28.584 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE PEIXE-
BOI 
 
 
Autora:           A Justiça Pública    
Réu:               Rodolfo de Almeida Bacha (Ex Prefeito Municipal de Moca-

juba)  
Relatora:        Desembargadora Yvonne Santiago Marinho   
 
 

Ação penal - Prefeito Municipal - Denúncia con-
tendo requisitos essenciais para indiciamento do 
acusado - Impõe-se o seu recebimento para pro-
cessamento criminal do denunciado - Decisão u-
nânime.   

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, à unanimidade 
de votos, o recebimento da denún-
cia, para o denunciado se ver pro-
cessado criminalmente.  

 
Relatório 
A Exmª Srª Procuradora de Jus-

tiça Drª Elizabeth Gaby, ofereceu 
denúncia contra o ex Prefeito do  
Município de Mocajuba, Sr. Rodol-
fo de Almeida Bacha, por improbi-
dade administrativa, atentatória à 
boa e regular aplicação do dinhei-

ro público. 
E entre fatos, consta a rejeição 

da prestação de contas do exercí-
cio financeiro de 1988 pelo Tribu-
nal de Contas do Município. 

Conclui a denúncia que o ex 
prefeito está incurso nas penas do 
Artigo 312 do Código Penal Brasi-
leiro. 

Após, a Procuradoria de Justiça, 
em virtude do posicionamento a-
dotado pelo Supremo Tribunal 
Federal, houve por bem aditar à 
Denúncia, que mesmo tendo ces-
sado o mandato do denunciado, 
com respaldo nas peças dos autos, 
os fatos praticados pelo ex-gestor 
encontram tipificação no Artigo 1º, 
inciso I  do Decreto Lei 201/67, re-
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querendo o prosseguimento do fei-
to. 

O denunciado, apesar de notifi-
cado legalmente, por duas vezes, 
não ofereceu resposta. 

 
Voto 
A denúncia e o seu aditamento 

de fls. 419, acusam o Sr. ex prefei-
to Rodolfo de Almeida Bacha, do 
Município de Mocajuba, de impro-
bidade administrativa, atentatória 
à boa e regular aplicação do di-
nheiro público, o que comprovado, 
se constitui, sem dúvida crime. 

O acusado silenciou, por duas 
vezes em que foi notificado legal-
mente de oferecer respostas às a-
cusações que lhes foram imputa-
das. 

Se um fato é típico, adequado 
à descrição legal do crime, é sinal 
de que, em geral, ele é i lícito e, 
portanto, a i l icitude é presumida 
até prova em contrário, até prova 
de que naquele caso ele foi lícito. 

Pelo exposto, entendo que a 
denúncia preenche os requisitos do 
Artigo 41 do Código de Processo 
Penal, deve ser recebida. 

Como também, pela inocorrên-
cia de qualquer das hipóteses que 
autorizam a prisão preventiva do 
acusado deixo de decretá-la. 

Justifico a desnecessidade da 
prisão do acusado porque o exame 
dos fatos trazidos à apreciação nos 
convencem que a prisão preventi-
va é dispensável. 

 
                                 Belém, 04 de março de 1996. 
 
                       Des. Romão Amoedo Costa - Presidente 
                     Desa. Yv onne Santiago Marinho - Relatora    
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 ACÓRDÃO Nº 28.599 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Impetrante:        Marcelo Hipólito Moreira Neto 
Impetrado:  Exmo. Sr. Secretário de Estado da Fazenda 
Relatora:   Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 

Mandado de Segurança. Direito Tributário - ICMS - 
Importação de Veículo do exterior para uso de 
particular. Questão controv ertida e polêmica, a 
env olv er o exame da inconstitucionalidade da le-
gislação que prev ê a incidência de ICMS na ope-
ração dessa natureza. 1-  Inteligência dos Artigos 
155, IX, "a" da C.F/88; 34, § 5º, do ADCT. Os con-
v ênios celebrados pelos Estados e o Distrito Fe-
deral não podem exceder os contornos traçados 
pela norma constitucional regulamentada. 2- Con-
v ênio 66/68 e Lei Estadual nº 5530/89, (com as al-
terações introduzidas pelas Leis 5873/94 e 
5895/95), afronta ao Decreto Lei nº 406/68. Pree-
xistente à Constituição Federal e por ela recep-
cionado. 3- Manifesta é a inconstitucionalidade da 
legislação estadual na parte em que inclue entre 
os contribuintes do ICMS, o particular importador 
do bem para uso próprio, diante das normas cons-
titucionais que disciplinam o ICMS e não admitem 
esta elasticidade, bem como, do Dec-Lei nº 406/68 
- de hierarquia constitucional-, nessa parte recep-
cionado, pelo nov o Sistema Tributário Constitu-
cional. 4- Por outro lado, o impetrante é consumi-
dor final, adquiriu o bem para seu uso próprio e 
definitiv o, encerrando assim, a circulação eco-
nômica daquele bem no momento em que fez a 
aquisição do v eículo no exterior. Liminar confir-
mada. Segurança concedida. 
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Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Mandado de Segu-
rança, em que é impetrante Marce-
lo Hipólito Moreira Neto e impe-
trado Exmo. Sr. Secretário de Es-
tado da Fazenda. 

ACORDAM os Exmos. Desem-
bargadores que integram as Co-
lendas Câmaras Cíveis Reunidas, 
do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado, à unanimidade de votos, 
em confirmar a l iminar para con-
ceder em definitivo a segurança 
impetrada.  

Relatório. 
Marcelo Hipólito Moreira Neto, 

devidamente identificado na exor-
dial, através procurador legalmen-
te habilitado, com fulcro no art. 1º 
da Lei nº 1533/51, impetra Man-
dado de Segurança, com pedido 
de Liminar, contra ato do Exmo. 
Sr. Secretário da Fazenda Estadu-
al, para liberar bem de uso próprio, 
sem a exigência do pagamento do 
ICMS, em favor do Impetrante, 
consoante preceitua o art. 155, § 
2º, item IX, alinea "a", da Constitu-
ição Federal. 

No exórdio instrumentário diz o 
impetrante que importou, da Co-
réia do Sul, um automóvel de pas-
sageiro, a gasolina, no estado de 
novo, marca Hyundai, modelo Ac-

cent - (1.5) ano de fabricação feve-
reiro/95, cor branca, com quatro 
portas, motor de quatro cil indros e 
quatro válvulas e demais especifi-
cações, conforme comprovou a fa-
tura e a competente guia de im-
portação e outros documentos em 
anexo à peça vestibular. 

Acrescenta que o carro em refe-
rência, se encontra no pátio da Cia 
das Docas do Pará, não tendo o 
impetrante logrado retirá-lo, já que 
a autoridade impetrada está co-
brando o ICMS, constituindo tal fa-
to, abuso de poder, devido não e-
xistir norma que obrigue o paga-
mento do referido imposto. Assim é 
que, proclama a Constituição Fe-
deral de 1988, que cabe à Lei 
Complementar estabelecer normas 
gerais em matéria de legislação 
tributária especialmente sobre a 
definição dos fatos geradores dos 
tributos (Art. 146, item III, alínea 
"a"). Entretanto, a Lei complemen-
tar não instituiu imposto, nem des-
creve fato gerador. Ressaltou que 
essa matéria tributária ainda é re-
gulada através de Convênios e que 
estes não podem alterar o fato ge-
rador do ICMS, porque este, se-
gundo o Art. 155, § 2º, item IX, a-
línea "a", da Constituição Federal, 
continua sendo a entrada de mer-
cadoria importada do exterior no 
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estabelecimento destinatário, e 
dessa forma, somente as importa-
ções feitas por comerciantes, indus-
triais ou produtores, sujeitam-se ao 
recolhimento do ICMS, o que não 
é o caso do Impetrante que adqui-
riu o carro importado em questão, 
para Uso Próprio, portanto, como 
consumidor final. 

Acrescenta ainda, que o Art. 2º, 
do Convênio 66/88, adotou como 
fato gerador, o recebimento pelo 
importador de mercadoria ou bem 
importado do exterior, não preva-
lecendo no Decreto Lei nº 406/68, 
recepcionado pela Constituição 
Federal de 1988, a exigência do 
recolhimento do ICMS, por ocasião 
do desembaraço aduaneiro, con-
soante entendimento jurispruden-
cial. 

Que no caso presente fica pro-
vada a configuração do "fumus 
boni iuris" e do "periculum in mo-
ra", diante do fato de que o bem 
se encontra no patio da Cia das 
Docas do Pará, pagando taxa cres-
cente de armazenagem, que varia 
de 1%  nos primeiros 15 dias, atin-
gindo a 10% se ultrapassar 45 dias, 
sobre o valor do bem. 

A exordial veio devidamente 
instruida com os documentos de 
fls. 07 a 19. 

Recebida a ação mandamental, 
que por distribuição coube-me a 

Relatoria, reservei-me para decidir 
o pedido de Medida Liminar, após 
prestadas as informações devidas. 

Notificada, a autoridade impe-
trada prestou informações (fls. 24 a 
26) dizendo existir previsão legal, 
para a cobrança do ICMS - a Lei 
Estadual  nº5530 de 13.01.1989, 
nos arts. 1º e 2º, item I e § 5º, I e 
art. 12 incisos III e IV e § 2º, com 
as modificações feitas através das 
leis nºs. 5873/94 e 5895/95. Que, 
é legal a cobrança do ICMS, 
quando realizada a importação de 
veículo diretamente pelo consumi-
dor final e que a configuração do 
fato gerador do imposto ocorre por 
ocasião do desembaraço aduanei-
ro. Requereu a final, a denegação 
da segurança, por ser legítima a 
cobrança do imposto estadual. 

A liminar foi concedida (fls. 28). 
A douta Procuradoria Geral de 

Justiça, na pessoa da Dra. Alayde 
Teixeira Corrêa em judicioso pare-
cer, manifestou-se pela denegacão 
da segurança entendendo que o 
direito líquido e certo alegado pe-
lo Impetrante, não está caracteri-
zado. 

 
Voto 
Questiona-se pela via manda-

mental a respeito de pessoa física, 
para seu uso, importar automóvel 
do exterior, sem o pagamento do 
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ICMS. 
A questão é controvertida e po-

lêmica, ainda não se encontrando 
cristalina. 

Por isso, mister se faz que se i-
nicie pela verificação do que diz a 
Constituição Federal a respeito do 
impugnado imposto. 

Art. 155 - Compete aos Estados 
e ao Distrito Federal, instituir: 
I - Imposto sobre: 
a) operações relativas à circula-
ção de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de trans-
porte interestadual e 
intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se 
iniciem no exterior. § 2º - O imposto previsto no in-
ciso I, b, atenderá ao seguinte: 
- incidirá também: 
a) sobre a entrada de mercado-
ria importada do exterior, ainda 
quando se tratar de bem desti-
nado a consumo ou ativo fixo 
do estabelecimento, assim co-
mo sobre serviço prestado do 
exterior, cabendo o imposto ao 
Estado onde estiver situado o 
estabelecimento destinatário da 
mercadoria ou do serviço. 
XII - Cabe à lei complementar. 
a) definir seus contribuintes. 
Por sua vez, o § 8º do Art. 34 do 

ADCT (Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias) diz que:  

Acontece que, os convênios ce-
lebrados pelos Estados e o Dis-
trito Federal não podem exce-
der os contornos traçados pela 
norma constitucional regula-
mentada. 
Constata-se, da leitura das nor-
mas constitucionais acima 
transcritas que, clara e inequi-
vocamente, l imitam o alcance 
do ICMS aos casos em que o 
bem importado dá entrada no 
"estabelecimento" importador, 
seja para revenda ou destinado 
a consumo ou ativo fixo. Outros-
sim define como sujeito passivo, 
o contribuinte do ICMS, na im-
portação de mercadorias, o co-
merciante, (aí incluídos o indus-
trial e o produtor), ou seja, a-
quele que exerce atividade e-
conômica, porque o sentido dos 
termos mercadoria e estabele-
cimento é o emprestado pelo 
Direito Comercial. 
Dessa forma, estaria afastada 

assim, a incidência do ICMS na 
operação de importação, por parti-
cular, de veículo para uso próprio. 
Ocorre que tal incidência, foi pre-
vista pela legislação estadual, (Lei 
nº 5530/89 com as alterações fei-
tas pelas Leis nº 5873/94 e 
5895/98), sob a inspiração do Con-
vênio ICMS - 66/88. 

Eis o que preceitua o Convênio 
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66 de 16/12/1988, no seu Artigo 
21 e Parágrafo Único:  

"Art. 21 - Contribuinte é qual-
quer pessoa física ou jurídica 
que realize operações de circu-
lação de mercadoria ou presta-
ção de serviços descritos como 
fato gerador do imposto. 
Parágrafo Único. Incluem-se en-
tre os contribuintes do imposto: 
I - O importador, o arrematante 
ou o adquirente, o produtor, o 
contrator, o industrial e o co-
merciante". 
Aproveitando-se da abertura 

propiciada pelo convênio ICMS nº 
66/88, o legislador estadual, exor-
bitando dos delineamentos consti-
tucionais, especialmente sem aten-
tar para a natureza do tributo, in-
clui entre os contribuintes do ICMS 
"qualquer pessoa indicada nos in-
cisos anteriores que, na condição 
de consumidor ou usuário final, 
adquirir bens... em operações... de 
importação do exterior"(Lei nº 
5530/89, com as alterações intro-
duzidas pelas lei nº 5873/94 e lei 
nº 5895/95). 

Estabeleceu o legislador esta-     
dual, com a mesma finalidade do 
alargamento das hipóteses de in-
cidência do ICMS e do seu rece-
bimento antecipado em o Art. 2º 
da Lei 5530/89, acrescentando 
como momento de ocorrência do 

fato gerador, além da "entrada no 
estabelecimento destinatário", "o 
recebimento pelo importador da 
mercadoria ou bem, importados do 
exterior".  

O § 5º do art. 34 do ADCT (Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias estabelece:  

Vigente o novo Sistema Tribu-
tário Nacional, fica assegurada 
a aplicação da legislação ante-
rior, no que não seja incompatí-
vel com ele e com a legislação 
referida nos §§ 3º e 4º. 
Expresso portanto, ficou o fe-

nômeno da recepção pelo qual, o 
Dec. Lei nº 406/68 (estatuto que 
"estabelece normas gerais de direi-
to financeiro, aplicáveis aos impos-
tos sobre operações relativas à cir-
culação de mercadorias e sobre 
serviços de qualquer natureza, e 
dá outras providências", com força 
de Lei complementar), na parte 
que não conflita com as normas 
constitucionais da Carta de 1988, 
continua em vigor. E, conforme 
acentua Ives Gandra da Silva Mar-
tins - in "Sistema Tributário na 
Constituição de 1988", Saraiva, 
1989, p.288),  

a autorização constitucional es-
pecial, que já era restrita em fa-
ce do pouco que restou pelo ca-
ráter exaustivo das normas cons-
titucionais tributárias, "só pode 
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versar sobre as lacunas existen-
tes e sobre os dispositivos da lei 
complementar anterior não re-
cepcionados".  
E como lacunas existentes po-

de-se apontar, por exemplo, a falta 
de regulamentação da base am-
pliada do ICMS, vale dizer, da i-
novação decorrente da transferên-
cia dos impostos sobre prestação 
de serviços de comunicação e de 
transporte intermunicipal e interes-
tadual, e sobre os impostos únicos 
sobre lubrificantes, combustíveis, 
energia elétrica e minerais, da 
competência da União para os Es-
tados e Distrito Federal, no campo 
reservado ao ICMS. Assim sendo, o 
imposto sobre a circulação de mer-
cadorias importadas continua dis-
ciplinado pelo Dec-Lei nº 406/68 
que define como fato gerador "a 
entrada em estabelecimento co-
mercial, industrial ou produtor, de 
mercadoria importada do exterior 
pelo titular do estabelecimento" 
(Art. 1º, inciso II) e conforme dis-
posto no Art. 6º caput, considera 
contribuinte,  

"o comerciante, industrial ou 
produtor que promove a saída 
da mercadoria, o que a importa 
do exterior ou o que arremata 
em leilão ou adquire, em con-
corrência promovida pelo Poder 
Público, mercadoria importada 

e apreendida". 
Manifesta portanto, é a inconsti-
tucionalidade da legislação 
estadual na parte em que 
inclue entre os contribuintes do 
ICMS o particular importador de 
bem para uso próprio, diante 
das normas constitucionais que 
disciplinam o ICMS e não admi-
tem esta elasticidade, bem co-
mo, do Dec. Lei. nº 406/68, 
(que erigido, a categoria de Lei 
complementar, logo também de 
hierarquia constitucional), nessa 
parte recepcionado, pelo novo 
Sistema Tributário Constitucio-
nal. (trechos do parecer do Dr. 
Luiz Celso de Medeiros, de Pa-
ranaguá). 
Além do mais o automóvel im-

portado deixou de ser "mercadoria" 
para ser apenas "bem", pois, logo 
após sua aquisição na Coréia do 
Sul, cessou a circulação econômi-
ca, exatamente no momento em 
que o carro chegou às mãos do 
impetrante - como consumidor fi-
nal, descaracterizada daí, qualquer 
projeção mercantil. Não existindo 
mercadoria, não pode incidir im-
posto sobre ela. 

Segundo Aliomar Baleeiro, 
"mercadoria é o bem econômi-
co que alguém, com o propósito 
deliberado de lucro, produz pa-
ra vender ou compra para re-
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vender" (Em ICM sobre importa-
ção de bens de capital para uso 
do importador", RF 250/143). 
Segundo José Eduardo Soares 

Melo:  
"O fito de lucrar, mediante ven-
da posterior do que se produziu 
ou se adquiriu, é inseparável do 
conceito econômico, jurídico e 
léxico do vocábulo "mercadori-
a" (ob. cit. p. 1090). 
Já Roque Antonio Carrazza 

demonstra que:  
" I - o ICMS recai sobre atos 
mercantis (atos que impulsio-
nam juridicamente a mercado-
ria, da produção para o consu-
mo): II - um ato só configura 
operação mercantil quando, re-
gido pelo Direito Comercial, 
tem por finalidade o lucro e por 
objeto uma mercadoria;... ( em 
RDT 40/223 e seguintes). 
O impulso da mercadoria, da 

produção para o consumo, se deu 
em país estrangeiro. 

O Impetrante é consumidor fi-
nal, ou seja, adquiriu o bem para 
seu uso próprio e definitivo, encer-
rando assim, a circulação econô-
mica daquele bem no momento 
em que fez a aquisição do veículo 
na Coréia do Sul. 

 Indicou a douta Procuradoria 
de Justiça através da Promotora de 
Justiça convocada - Dra. Alayde 

Teixeira Correa , dois julgados do 
Egrégio Tribunal de Justiça, por 
sua 1º, e 2ª Turma, em que foi 
proclamada a incidência do ICMS 
sobre importação de aeronave por 
particular, para uso próprio. 

Não obstante, convém noticiar a 
existência de vários outros julga-
dos, em sentido oposto, Então ve-
jamos: do próprio Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça, em julgamen-
to de R. Esp. nº 19.570 O - RJ, 2º 
T., rel. Min. Américo Luiz. J. em 
10.06.92 - in RT.692/176 - em que 
se discutia o momento do fato ge-
rador do ICMS devido em opera-
ções de importação de mercadoria 
por titular de estabelecimento co-
mercial (momento do desembara-
ço alfandegário, isto é, do recebi-
mento da mercadoria pelo impor-
tador, previsto no Convênio ICMS 
nº 66/88), afastando a aplicação 
da norma introduzida pelo Convê-
nio ICMS nº 66/88. 

ICMS - Importação do veículo 
por Particular não comerciante - 
Tributo indevido - Acórdão da 1º 
C. Cv. do TJPR - mv - AC 32.611 - 
O - Rel. Des. Osiris Fontoura - 
j.20.12.94. 

ICMS - Importação de veículo 
por Pessoa Física- CF/88 - Não in-
cidência. AC. un. da 3ª C. Civ. do 
TJ.PR - EDcl. 29.161 - 0/01 - Rel. 
Juiz Munir Karan, convocado 
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j .20.12.94. 
Este, também, é o entendimen-

to unânime da Quarta Câmara Ci-
vil de Paranaguá. 

Diante de todo o expositado, é 
de se concluir que da inconstitu-
cionalidade dos comandos locais, 
resulta pois, evidente a ilegalidade 
da cobrança do ICMS na operação 

de importação de veículo pelo im-
petrante, para uso próprio, bem 
como o seu direito, líquido e certo, 
de receber o bem sem a respectiva 
exigência do pagamento do im-
posto, por ser indevido. 

Assim sendo, é de se confirmar 
a l iminar para conceder em defini-
tivo a segurança. 

                                  Belém, 05 de março de 1996. 
                         Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 

 
ACÓRDÃO Nº 28.607 - RECURSO EX-OFFÍCIO DE HABEAS 
CORPUS DA VARA DISTRITAL DE ICOARACI 
 
 
Recorrente:         Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Icoaraci 
Recorrido:           Gerson  Ataíde Guimarães 
Relatora:             Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz 
                    
            

Habeas corpus prev entiv o - Justo receio. De-
monstrado o receio de ocorrer uma prisão sem os 
moldes legais, justifica-se a concessão de habe-
as corpus. Recurso conhecido e improv ido.  

  
 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Recurso Ex-
Offício, da Capital, em que é recor-
rente, o MM. Juízo da 2ª Vara Pe-
nal de Icoaraci, e recorrido Gerson 
Ataíde Guimarães.  

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores da 3ª Câmara 
Criminal Isolada do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, por u-
nanimidade de votos, conhecer do 
recurso e lhe negar provimento.    
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Relatório 
Recorre Ex.Offício o Exmº. Juíz 

da 2ª Vara Distrital de Icoaraci-PA, 
de sua decisão que concedeu Or-
dem de Habeas Corpus Preventivo, 
em favor de Gerson Ataíde Guima-
rães, que alega estar sofrendo coa-
ção por parte de policiais, da De-
legacia de Icoaraci e Delegacia de 
Patrimônio. 

Na forma da R. decisão, as in-
formações prestadas, pela autori-
dade coatora oficiada, Delegacia 
de Icoaraci, declara necessitar da 
presença do paciente para esclare-
cer o que alega, e que este recen-
temente se envolveu em crime de 
furto. 

Com base em tais fatos , o MM. 
Juiz deferiu o pedido  de Habeas 
Corpus, por existir o justo receio, e 
sendo este de caráter subjetivo, é 
justificável o presente pedido. 

O Douto Procurador opinou pe-
lo conhecimento  e improvimento 
do presente recurso. 

 
Voto 
A Concessão do presente Habe-

as Corpus tem todos os fundamen-
tos exigidos em lei. 

É notório em nossa sociedade, 
o abuso de poder  de determina-
das autoridades policiais, que en-
carceram cidadãos, supostos crimi-
nosos, sem o devido respaldo que 
ampara a legalidade da prisão. 

Diante do justo receio do cida-
dão, que pode vir ser agredido no 
seu direito de liberdade, diante da 
insegurança que certas autoridades 
policiais oferecem à sociedade, a 
R. decisão tem toda a coerência 
legal, por isso não pode ser refor-
mada, em consequência. conheço 
do recurso e lhe nego provimento. 

 
                                Belém, 01 de março de 1996. 
 
     Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Presidente-Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.611 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelante:       Maria de Fátima da Silva Mota 
Apelado:        Antonio José Trindade Mateus 
Relator:          Desembargador Humberto de Castro 
 

Reparação de dano e responsabilidade civ il. Aci-
dente de trânsito. Mantém-se a R. sentença que 
julgou improcedente o pedido indenizatório, posto 
que não restou prov ado o excesso de v elocidade 
alegado, e sim, o descuido da v ítima na trav essia 
da v ia pública, o que se confere pelos depoimen-
tos das testemunhas arroladas, inclusiv e pela re-
querente. Recurso conhecido e improv ido - Deci-
são unânime. 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes Autos de Apelação Cível da 
comarca da capital, em que é Ape-
lante Maria de Fátima da Silva 
Mota e Apelado Antonio José 
Trindade Mateus. 

 
Relatório 
Maria de Fátima da Silva Mota, 

propôs, perante o Juízo de Direito 
da 16ª Vara Cível da Capital, Ação 
Sumaríssima de Reparação de Da-
no e Responsabilidade Civil, con-
tra Antonio José Trindade Mateus, 
estando ambas as partes qualifica-
das e representadas nos autos. 

Diz a requerente, que na data 
de 10.07.93, por volta de 20:00 
hs., na confluência da Av. Pedro 

Miranda com a Tv. Barão do Triun-
fo, bairro da Pedreira, o requerido 
Antonio José Trindade Mateus, na 
direção do veículo descrito à inici-
al, de sua propriedade, segundo 
afirma, em alta velocidade, atrope-
lou o Sr. Hermes Serrão de Andra-
de, com quem a Requerente con-
vivia maritalmente. Na ocasião do 
atropelamento, a vítima foi socor-
rida e levada ao Pronto Socorro 
Municipal pelo requerido, vindo a 
falecer posteriormente. Impossibil i-
tada de arcar com as despesas 
hospitalares, dentre outras, decor-
rentes do acidente, já que vivia 
sob total dependência econômica 
do de cujus, juntamente com tres 
fi lhas menores do casal, impetrou 
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a presente ação. À inicial juntou 
documentos de fls. 07/23. 

Realizada a audiência de ins-
trução e julgamento (fls. 43/44), fo-
ram ouvidos em Juízo autora e re-
querido, que apresentou na ocasi-
ão, contestação (fls. 37/40), afir-
mando que improcedem as alega-
ções da autora, já que não concor-
reu para produzir as conseqüências 
fatais do acidente, quer dolosa ou 
culposamente, posto que a vítima 
agiu imprudentemente, sem a de-
vida atenção ao atravessar a ave-
nida; que prestou socorro e toda a 
assistência necessária. Juntou do-
cumentos (fls. 41/42). Em seguida, 
foram ouvidas testemunhas da au-
tora e requerido (fls. 69/71). 

As partes apresentam Memoriais 
às fls. 73/75 e 78/82. 

Em sentença de fls. 84/85 dos 
autos, a MMª Juíza a quo, enten-
dendo inexistirem provas nos autos 
de conduta culposa do requerido, 
julgou improcedente o pedido. 

Inconformada com o decisum 
que lhe foi adverso, a requerente 
apela do mesmo, ratificando o ex-
posto anteriormente, requerendo a 
reforma total da R. sentença (fls. 
86/89). 

Às fls. 91, foi certificado pelo sr. 
escrivão do feito, que o requerido 
não se manifestou em tempo há-
bil, sobre as razões da apelação in-

terposta. 
Voto 
Trata-se de Ação Sumaríssima 

de Reparação de Dano e Respon-
sabilidade Civil ajuizada por Maria 
de Fátima da Silva Mota contra 
Antonio José Trindade Mateus, sob 
a alegação de que este, por dirigir 
com velocidade excessiva, fora o 
causador do atropelamento ocorri-
do no dia 10.07.93, aproximada-
mente às 20 hs. na confluência da 
Av. Pedro Miranda com a Tv. Ba-
rão do Triunfo, bairro da Pedreira, 
que vitimou de morte o sr. Hermes 
Serrão de Andrade, com quem a 
requerente convivia maritalmente 
em total dependência econômica, 
juntamente com tres fi lhos meno-
res do casal. 

A R. sentença, entendendo ine-
xistir provas nos autos da conduta 
culposa do requerido, julgou im-
procedente o pedido. 

Insatisfeita, a apelante, em suas 
razões de recurso, com a mesma 
motivação anteriormente aduzida, 
insiste em afirmar que o acidente 
resultou do ato imprudente do réu, 
que imprimia excessiva velocida-
de, sem atentar para o fato de es-
tar transitando em perímetro urba-
no. 

Aduz, ainda, que o mesmo foi 
processado criminalmente, tendo a 
4ª Pretoria Criminal da Capital 
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condenado o réu a um (01) ano de 
detenção, substituindo a pena de-
tentiva por uma restritiva de direito  
(multa). Requer, assim, a reforma 
total da sentença de 1º Grau. 

O recurso não foi contra-
arrazoado em tempo hábil, con-
forme se depreende da Certidão 
de fls. 91 dos autos. 

Através de Petição dirigida a es-
te relator, o apelado, através de 
seu representante legal, trouxe aos 
Autos cópia do Acórdão nº 25.267, 
da Egrégia Segunda Câmara Cri-
minal Isolada, que reformou  R. 
sentença de primeiro grau, absol-
vendo o ora apelante, tendo a se-
guinte ementa: 

“Apelação Criminal - Denúncia 
no Artigo 121, § 3º, do Código 
Penal Brasileiro. 
Analisando os Autos, se conclui 
que o acusado não agiu com 
imprudência e dirigia o veículo 
a uma velocidade moderada, 
tendo prestado socorro à vítima. 
Neste caso não há antijuricida-
de punível, pois a Lei não prevê 
punição para aquele que a res-
peita. Recurso provido. Decisão 
unânime”. 
As circunstâncias fáticas sensibi-

l izam. Todavia, a apreciação do 
feito impõe absoluta isenção emo-
cional, sob pena de se alterar a 
verdade material encontrada na 

instrução probatória. E esta, sem 
dúvida, não permite em absoluto, 
um decreto condenatório, pois não 
evidenciou a menor culpa do Ape-
lado no trágico acontecimento. 

As provas testemunhais conver-
gem no mesmo sentido, não 
deixando dúvidas de que a vítima 
foi exclusivamente culpada pelo 
atropelamento, pois não se cercou 
das dil igências necessárias para 
transpor movimentada e 
sabidamente perigosa avenida, 
mormente se considerado for, que 
era de noite e, como bem disse a 
testemunha ocular da Autora, Sr. 
Sérgio de Paula de Oliveira, que 
presenciou o fatídico aconteci-
mento:  “...a vítima, ao tentar atravessar 

a rua, constatou que não teria 
condições de conseguir o seu 
intento, que tentou retroceder, 
mas que não foi possível, sendo 
atingida pelo veículo atropela-
dor...” (fls. 70). 
No mesmo sentido, a testemu-

nha Emílio Alfredo Canavarro Coe-
lho:  

“... que o depoente trafegava a-
trás do veículo belina cor mar-
rom, dirigida pelo réu; que a ví-
tima atravessou a pista sem a-
tentar para os veículos que vi-
nham nas duas mãos; que além 
do perigo das duas mãos, ainda 
a visibil idade é deficiente, em 



356   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

razão da falta de iluminação 
pública, principalmente por o-
casião do acidente; que, se a ví-
tima não tivese sido atingida 
pelo veículo conduzido pelo 
réu, fatalmente seria atingido 
por um caminhão baú que vi-
nha em sentido contrário...” (fls. 
71). 
Depreende-se, portanto, que as 

testemunhas arroladas pela autora, 
conforme se observa, em nada a-
judam, porque não indicam o ex-
cesso de velocidade alegado, com 
o qual pretende o reconhecimento 
da culpa do autor. Tanto as teste-
munhas da autora como as do réu 
são unânimes em afirmar que o 
mesmo vinha em velocidade mo-
derada, caindo por terra o funda-
mento nuclear da tese levantada 
pela autora. 

Ante a inexistência de qualquer 
elemento probatório que justificas-
se o reconehecimento da culpa, o 
MM. Juízo a quo julgou improce-
dente o pedido indenizatório for-
mulado na inicial. 

A velocidade excessiva do ape-
lado, além de não comprovada, 
não se afigura causa preponderan-
te para a produção do resultado 
danoso, haja vista que comprova-
do foi o descuido da vítima em a-
travessar aquela perigosa avenida 
sem as devidas cautelas. 

Ressalte-se, por oportuno, que o 
julgado das Câmaras Criminais Iso-
ladas, trazido à colação pelo ape-
lado, não contribui para a decisão 
deste feito, face a independência 
existente entre a responsabilidade 
civil e a criminal, como bem de-
monstra a Jurisprudência de nossos 
Tribunais: 

“Só a sentença penal condena-
tória faz coisa julgada para o 
cível. A absolutória é irrelevante 
porque os critérios de aferição 
de culpabilidade são diversos 
num e noutro juízo” (TAMG, Ap. 
nº 17.589 - Cam. Belo Horizon-
te). 
Assim sendo, mediante a inexis-

tência de prova que comprove a 
excessiva velocidade em que o réu 
trafegava, mas ao contrário, de-
monstrado que faltou a vítima a 
dil igência necessária para a 
travessia da avenida, e 
comprovado que o Autor socorreu 
a mesma, contribuindo, inclusive, 
na divisão das despesas, conheço 
do recurso, mas nego-lhe 
provimento, para manter a R. 
decisão de primeiro grau. ACORDAM os Desembargadores 
Membros da Segunda Câmara Cí-
vel Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, em 
Turma, à unanimidade de votos, 
em conhecer do recurso, para en-
tretanto lhe negar provimento, 
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mantendo-se a R. decisão de pri- meira instância. 
 
                                Belém, 07 de março de 1996. 
 
                 Des. Humberto de Castro - Presidente-Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.612 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE TU-
CURUÍ  
 
 
Apelante:  Sérgio Agostin Navarro Araya 
Apelado:  Tocantins Renovadora de Pneus Ltda. 
Relatora:  Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 
 

1- Prestação de Contas - Ação proposta pela re-
presentada inv ocando a qualidade de ter sido o 
Réu seu repesentante comercial nos moldes es-
tabelecidos pela Lei nº 4886/65. Procuração Par-
ticular outorgada pela Autora ao Réu, com pode-
res div ersos. Procedência, em sua primeira fase. 
Apelação interposta da decisão. 2- Preliminar de 
Carência de Ação em razão da Ilegitimidade de 
parte - Não conhecida à unanimidade, pelos fun-
damentos constantes deste Acórdão. 3- É inequí-
v oco que o representante comercial age em nome 
e por conta do representado, e dessa forma de-
v endo prestar contas de sua ativ idade. 4 - Não há 
como impedir a atuação jurisdicional, ante a ne-
cessidade de aclarar a situação concernente às 
questionadas contas.               Recurso improv ido. 
Decisão unânime. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos, 

estes autos de Apelação Cível, em 
que é apelante Sérgio Agostin Na-
varro Araya e apelada Tocantins 
Renovadora de Pneus Ltda. 

ACORDAM, os Exmos. Desem-

bargadores componentes da Egré-
gia Câmara Cível Isolada, do Tri-
bunal de Justiça do Estado em 
turma, à unanimidade de votos, 
não conhecer da preliminar de Ca-
rência de Ação em razão de ilegi-
timidade de parte e, à unanimida-
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de, em conhecer do Recurso mas, 
lhe negando provimento, confir-
mando a sentença "a quo", por 
seus jurídicos fundamentos. 

 
Relatório. 
Tocantins Renovadora de 

Pneus Ltda, por sua representante 
legal  Srª Rosani Aparecida Lourei-
ro, devidamente qualificada  no 
exórdio instrumentário, através 
procuradora legalmente habilitada 
nos autos, com fundamento nas 
disposições do Art. 914, inciso I e 
915 e seus parágrafos, 917 e 918, 
combinado com o art. 444 até 457, 
todos do Código de Processo Civil, 
ajuizou Ação de Prestação de Con-
tas, em desfavor de Sérgio Agostin 
Navarro Araya, igualmente indenti-
ficado, na peça vestibular, alegan-
do o seguinte: 

Que a partir de 30.01.92 esta-
beleceu-se entre as partes ora liti-
gantes, uma relação de represen-
tação comercial nos moldes esta-
belecidos pela Lei nº 4886/65 on-
de em contraprestação aos serviços 
realizados, o Requerido recebia 
uma comissão de 25% (vinte e cin-
co por cento) do faturamento líqui-
do da autora. Que em razão de tal 
relação, a requerente outorgou ao 
requerido uma procuração particu-
lar, com poderes especiais para 
movimentar sua conta corrente nº 

22758-7, do Banco do Brasil S/A, 
podendo "efetuar depósitos, re-
quer, endossar e emitir cheques, 
solicitar saldo, efetuar transferên-
cias, enfim, assinar todo e qual-
quer documento que se fizer ne-
cessário ao fiel cumprimento..." 

Aduz que, no cumprimento de 
suas funções, o requerido agencia-
va propostas e pedidos, realizando 
atos relacionados com a execução 
dos negócios, praticando também 
à revelia da requerente, atos para 
os quais não estava autorizado 
como, se intitulando dono da em-
presa requerente, firmou com a 
empresa Recapagem Lider Ltda, 
um contrato de prestação de servi-
ços, e inclusive não honrou o con-
trato assinado em nome da reque-
rente, deixando pendentes, algu-
mas notas fiscais, as quais foram 
pagas em 23.11.92 pela Sra. Ro-
sani Aparecida Loureiro, sócia pro-
prietária da requerente; realizava 
junto ao Banco do Brasil, usando a 
conta corrente e o nome da reque-
rente, descontos de duplicatas, as-
sim como fazia empréstimos ban-
cários, sem o conhecimento e sem 
habilitação, devido o instrumento 
procuratório que lhe foi outorgado, 
não lhe dava tal poder. 

Acresce que desde o início até 
o fim da relação existente entre as 
partes, o requerido realizou negó-
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cios, sem no entanto, apresentar a 
devida prestação de contas, bem 
como, nenhum rendimento, ale-
gando sempre que a empresa re-
querente estava em péssimas con-
dições financeiras, o que não con-
dizia com a realidade, levando em 
conta a matéria prima que era 
comprada e os serviços prestados 
às várias empresas, daí a desconfi-
ança da requerente, levando-a a 
colocar no escritório, uma pessoa 
de sua confiança, o Sr. Sérgio Le-
mos, o qual juntamente, com a 
contadora da empresa autora, in-
teirou-se de toda a fraude pratica-
da pelo requerido, conseguindo, a 
partir das anotações feitas pelo re-
ferido, elaborar balancetes men-
sais referentes aos meses de feve-
reiro a outubro/92, através dos 
quais pode-se ter uma visão parcial 
da realidade da empresa, conclu-
indo-se que a requerente teve lu-
cro todos os meses; o requerido a-
presentava despesas sem compro-
vantes bem como "notas frias" para 
abater as receitas; usava o cheque 
da Requerente a fim de pagar suas 
contas particulares, que, compa-
rando a matéria prima comprada e 
a uti l izada, conclui-se que o reque-
rido, exercia um comércio parale-
lo, sem o conhecimento da Sra. 
Rosani, pois que recauchutava 
pneus e recebia os valores, pes-      

soalmente, sem registrar entrada 
de carcaças e saída de pneus re-
cauchutados, faltando material 
que daria para recauchutar, em 
média 600 pneus. 

Devido a tais descobertas acima 
aludidas, a partir do dia 17.11.92 o 
requerido não mais compareceu 
ao escritório da requerente, embo-
ra tenha reconhecido as pendên-
cias levantadas até àquela ocasi-
ão, - assinou os balancetes que 
lhes foram apresentados -, tendo a 
requerente cancelado o instrumen-
to procuratório junto ao Banco do 
Brasil S/A, em virtude do que, al-
guns cheques emitidos pelo reque-
rido foram devolvidos e as pessoas 
não procuraram a empresa reque-
rente, mas sim, o requerido, o qual 
pagou os cheques e os detém em 
seu poder, sem dar nem pedir, ne-
nhuma explicação à requerente. 

Continuando, a suplicante es-
clarece que, além das irregulari-
dades expostas, tem conhecimento 
dia após dia, dos negócios pratica-
dos irregularmente pelo requerido, 
usando o nome da referida, razão 
pela qual, requereu junto a dele-
gacia local, a abertura do compe-
tente inquérito policial, a fim de 
apurar todos os ilícitos penais, pelo 
requerido, praticados. 

Que por todas as razões expos-
tas, diante da negativa do requeri-



JURISPRUDÊNCIA   361 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

do em resolver amigavelmente as 
suas responsabilidades, e uma vez 
que, são inúmeras as fraudes des-
cobertas e praticadas pelo mesmo, 
deixando a empresa requerente 
em aflita situação financeira, ense-
jou o acionamento da presente 
ação. 

Requereu afinal a citação do 
suplicado para no prazo de (05) 
cinco dias prestar contas de todos 
os valores que recebeu, dos che-
ques que emitiu, das contas que 
pagou da empresa requerente, ma-
téria prima que comprou, assim 
como, de todos os atos que prati-
cou em razão do contrato tácito 
que existiu entre as partes ora liti-
gantes, no período de 30.01.92 até 
o dia 18.11.92. 

Contestação apresentada às fls. 
19 a 29 argüindo em preliminar: 
Carência de Ação e Incidente de 
Falsidade com relação a documen-
tos elencados. Quanto ao mérito 
pleiteou improcedência da ação. 

Em réplica à peça contestatória, 
a requerente argúi intempestivida-
de da contestação; que as partes 
ora litigantes preenchem os requi-
sitos do Art. 3º  da Código de Pro-
cesso Civil e demais dispositivos 
aplicáveis, afirmando ainda que os 
documentos acostados aos autos 
são verdadeiros. Quanto ao mérito 
pleiteou a procedência da ação. 

Despacho prolatado às fls. 59 
dos autos (1º volume) decidindo 
ser tempestiva a peça contestató-
ria, do que não houve recurso. 

Saneador prolatado às fls. 
624/625  (3º volume) decidindo 
sobre as preliminares arguidas. Ir-
recorrido. 

Audiência de Instrução e Jul-
gamento realizada com oitiva das 
partes e testemunhas. 

Memoriais apresentados pela 
autora e réu, as fls. 649 a 655 e 
656 a 664 dos autos (3 volume). 

A sentença, em sua primeira fa-
se, prolatada às fls. 666 a 673 dos 
autos (3º volume) acolheu a pre-
tensão para impor ao demandado, 
o oferecimento das contas, sob pe-
na de não poder impugnar as a-
presentadas pela autora na hipóte-
se de sua omissão. 

Irresignado, apelou o réu, sus-
tentando, através de exaustiva 
manifestação  de treze laudas, que 
a r. sentença deve ser reformada, 
eis que prolatada em dissonância 
com as provas carreadas aos autos. 
Que com fulcro no teor das decla-
rações das testemunhas contidas 
no bojo os autos e dos documentos 
apensados ao mesmo, evidente es-
tá a discrepância entre o narrado 
na r. sentença e a realidade. 

Acrescentou, outrossim, em re-
prise à contestação, os mesmos ar-
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gumentos com relação a carência 
de ação em razão da ilegitimidade 
de parte. Argumenta ainda que no 
caso em questão restou provado 
que havia, rotineiramente, uma 
prestação de contas entre o ape-
lante e a Sra. Rosani Aparecida 
Loureiro, sócia proprietária do ape-
lado, seu marido e o Sr. Waldenil-
son de Souza Campelo. Argúi 
também impossibil idade da pres-
tação de contas devido, com a sua 
saída, todos os documentos, bens e 
matéria prima, ficaram, exclusiva-
mente sob a guarda da represen-
tante da apelada Sra. Rosani Apa-
recida Loureiro, dai ser impossível 
dispor dos documentos que com-
provem, com precisão, as receitas 
efetuadas, além do que, a apelada 
não dispõe de nenhum livro fiscal 
ou contábil. 

O recurso foi recebido em am-
bos os efeitos e respondido (fls. 
698 a 703 - 3º volume), rebatendo 
todos os tópicos da Apelação e sus-
tentanto o improvimento do Recur-
so, postulando em consequência, 
pela integral confirmação da sen-
tença hostil izada, por seus jurídicos 
fundamentos. 

Subiram os autos a este Egrégio 
Tribunal, cabendo-me por distribu-
ição, a relatoria deste feito. 

 
Voto 

Preliminar - Carência de ação 
em razão da "ilegitimidade de par-
te". 

Verifica-se que o réu ora ape-
lante acrescentou neste recurso, 
em reprise à contestação, os mes-
mos argumentos com relação à 
preliminar argüida, pertinente a 
uma das condições da ação, a de 
que a pessoa jurídica autora, não 
teria legitimidade para demandar 
contas, porque não tem o réu obri-
gação legal ou contratual de lhe 
prestar contas sendo em conse-
quência carecedor do direito de 
ação, impondo-se a extinção do 
feito, sem julgamento do mérito a 
teor do Art. 267, inciso VI do Códi-
go de Processo Civil. Embasa sua 
argumentação na cláusula VI do 
Contrato Social que prevê que aos 
sócios é que cabe a gerência e 
administração da sociedade. 

É de se ressaltar, que referida 
preliminar foi devidamente exami-
nada e decidida pelo juízo "a qu-
o", por ocasião da prolatação do 
despacho saneador, esse irrecorri-
do, e que a seguir transcrevo: 

"Quanto a oposição da cláusula 
VI do Contrato Social como impe-
diente de possibil idade, pelo me-
nos em tese, do réu ter gerido ou 
administrado a empresa, data vê-
nia, tal cláusula é de estilo e cons-
tante em quase todos os pactos so-
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ciais, ajustando que a gerência e 
administração da sociedade cabe 
aos sócios. 

Novidade traria a cláusula se 
dissesse que a administração da 
sociedade caberia pessoalmente 
aos sócios, assim, não seria possí-
vel ao sócio ou a própria socieda-
de fazer-se representar por tercei-
ros, entretanto, como a possibil i-
dade de representação no Direito 
Comercial Brasileiro é regra e a 
cláusula não diz que a administra-
ção deve ser pessoal, obviamente 
nada obsta que a sociedade possa 
outorgar mandato a terceiros para 
que possam praticar atos de admi-
nistração, o mesmo ocorrendo em 
relação aos sócios, que podem ou-
torgar poderes para fazerem-se re-
presentar na sociedade por tercei-
ros. 

Assim, rejeito a preliminar de 
Carência de Ação, reconhecendo 
que, à luz do contrato social, o réu 
pode ter administrado a empresa e 
dessa administração ter surgido a 
obrigação de prestar contas". 

Ora, tal preliminar foi analisada 
e rejeitada pelo juízo "a quo", em 
despacho saneador devidamente 
irrecorrido, logo, precluso o direito 
do apelante em voltar a arguí-la 
para nova análise, ante sua inércia 
ao deixar transitar l ivremente em 
julgado, a decisão proferida no 

despacho saneador, que a rejeitou. 
Assim sendo, não conheço da 

preliminar. 
 
Mérito 
Conforme noticiam os autos, a 

autora ajuizou Ação de Prestação 
de Contas, invocando ter havido 
entre as partes litigantes, uma re-
lação de representação comercial, 
nos moldes da Lei nº 4886/65, on-
de em contraprestação aos serviços 
realizados, o Réu ora apelante, re-
cebia uma comissão de 25% do fa-
turamento líquido da Autora, e em 
razão de tal relação, a requerente, 
através de sua sócia proprietária - 
Sra. Rosani Aparecida Loureiro, 
outorgou ao Requerido, uma Pro-
curação Particular, com poderes 
especiais para movimentar sua 
conta corrente, do Banco do Brasil 
S/A, podendo  "efetuar depósitos, 
requerer, endossar e emitir che-
ques, solicitar saldo, efetuar trans-
ferências, enfim, assinar todo e 
qualquer documento que se fizer 
necessário ao fiel cumprimento..." 

Assim, em cumprimento de suas 
funções, agenciava propostas e 
pedidos. Ora, assim sendo, há ne-
cessidade de constantes informa-
ções de lado a lado na representa-
ção comercial, situação essa que, 
por sí só, autoriza a prestação de 
contas, de vez que, somente ela, 
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poderá definir quem é ou não cre-
dor. 

A ação de prestação de contas 
tem por finalidade verificar quanti-
as recebidas e o exame da receita 
e despesas, relativas a determina-
dos negócios ou encargos, mor-
mente, onde houve obrigação de-
rivada de mandato - como é o do 
caso em espécie -, administração, 
cuja existência de vínculo jurídico 
informa, inequivocamente, o dever 
de prestar contas. 

É inequívoco que o represen-
tante comercial age em nome e 
por conta do representado, e dessa 
forma devendo prestar contas de 
sua atividade. 

Moacyr Amaral Santos (in Ações 
Cominatórias, 3ª ed., 1962, p.350) 
ensina que;  

Constitui princípio de direito u-
niversal que todos aqueles que 
administram, ou têm sob sua 
guarda, bens alheios, devem 
prestar contas. Desse princípio 
segue que, o obrigado a contas 
se presume devedor enquanto 
não prestá-las e forem havidas 
por boas. 
Segundo João Luz Alves,  
"a prestação de contas é conse-
quência natural do mandato, 
porque, representando o man-
dante, atuando em nome do 
mandante, o negócio e seus re-

sultados não pertence ao man-
datário. Só no caso de procura-
ção em causa própria (Art. 
1.317 CC), será dispensada a 
prestação de contas. Devendo 
prestar contas, é o mandatário 
obrigado a conservar as coisas 
que recebeu por conta e em 
nome do mandante, até que 
lhas entregue. Responderá, 
pois, pelos riscos corridos por 
culpa sua ou de seus prepostos 
e até pelo caso fortuito, em ca-
so de mora, nos termos do Art. 
957 do Código Civil; assim co-
mo pelos danos da mora (Art. 
956 Código Civil). O mandante 
tem o direito de reclamar tudo o 
que foi recebido em seu nome 
e por sua conta; o mandatário é 
obrigado a entregar tudo o que 
recebeu em nome do mandan-
te" (in ob. cit. p/404). 
Miguel Maria de Serpa Lopes, 

referindo-se às obrigações de mai-
or importância no mandato, ressal-
ta a da prestação de contas, por 
parte do mandatário.  

"É uma obrigação ínsita ao 
mandato e dela só se exime o 
mandatário se for dispensado 
pelo mandante. Por isso, ao 
mandante cabe contra o man-
datário a ação de prestação de 
contas" (in Curso de Direito Ci-
vil, IV/275, 2º ed. 1960). 
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Quanto ao fato alegado pelo 
Réu ora apelante, informando que, 
extrajudicialmente, já prestou con-
tas, à autora, ora apelada, pois ro-
tineiramente era feita uma presta-
ção de contas entre o apelante e a 
Sra. Rosani Aparecida Loureiro, 
sócia proprietária da apelada, o 
marido da mesma e o Sr. Walde-
nilson de Souza Campelo, enten-
dendo que a apresentação de con-
tas informal, com acertamento a-
migável, impede a pretensão judi-
cial de pedir contas, improcede, 
pois achando a autora ora apela-
da, que tal prestação não foi com-
pleta, suficiente e, conseqüente-
mente, que as contas não são bo-
as, não retira e nem infirma  o seu 
direito de pleitear judicialmente a 
respectiva prestação, para melhor 
apuração. 

Não há como impedir a atuação 
jurisdicional, ante a necessidade 
de aclarar a situação concernente 
às questionadas contas. 

Daí, vê-se, que o interesse, que 
justificou o ingresso da autora ora 
apelada, em juízo, é manifesta-
mente processual; e, fundado no 
direito, reveste-se de legitimidade, 

consubstanciando, destarte,  
"a razão da ação, a ratio agen-
di", o motivo que justifica a re-
clamação ao Poder Judiciário" 
(Clóvis Beviláqua, in Código Ci-
vil, I/256, 1956). 
Diante do exposto, comprovado 

se encontra nos autos, que a auto-
ra ora apelante representada por 
sua sócia proprietária Sra. Rosani 
Aparecida Loureiro, tem direito de 
exigir que o Sr. Sérgio Agostin Na-
varro Araya lhe preste contas, face 
ter sido constituido seu represen-
tante comercial, nos moldes esta-
belecidos pela lei nº 4886/65, ten-
do a apelada lhe outorgado pode-
res diversos, através do instrumento 
procuratório (fl. 596 do 2º volume). 

Chega-se, assim, à conclusão 
como é fácil verificar, que a sen-
tença fez justiça. Não merece por-
tanto, qualquer reparo devendo ser 
mantida por seus jurídicos funda-
mentos. 

Por essas razões conheço do re-
curso mas lhe nego provimento, 
confirmando, a douta sentença "a 
quo", por seus jurídicos fundamen-
tos.  

 
                                   Belém, 07 de março de 1996. 
 
                           Des. Humberto de Castro - Presidente 
                  Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÂO Nº 28.614 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
 

Apelante: Empresa de Transportes Esperança Ltda 
Apelado: Sebastião da Purificação Mendes 
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Souza Gonçalves 
 
 

Apelação cív el. Ação de reparação de danos. Ine-
xistência de prov a de propriedade do v eículo. Ile-
gitimidade para propor a ação. Preliminar de 
carência acolhida. Recurso conhecido e prov ido. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Exmos. Desem-

bargadores Componentes da Egré-
gia Terceira Câmara Cível Isolada 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, adotando o relatório inte-
grante deste, à unanimidade, aco-
lheram a preliminar de Ilegitimi-
dade de parte, julgando o autor, 
ora apelado, carecedor do direito 
de ação. 

 
Relatório 
Empresa de Transportes Espe-

rança Ltda, por seu procurador le-
galmente habilitado, inconforma-
do como a decisão do juízo singu-
lar, na Ação de Reparação de Da-
no pelo rito sumaríssimo, apresen-

tou o devido apelo, alegando que 
é equivocado o entendimento da 
Juíza, ao julgar procedente a a-
ção, condenando ao pagamento 
da importância mencionada, devi-
damente corrigida. 

Diz que a controvérsia gira em 
torno do acidente ocorrido no dia 
13 de julho de 1992 às 12:15 ho-
ras, envolvendo um ônibus de pro-
priedade da empresa ré e um au-
tomóvel dirigido pelo autor. 

Que a empresa apelante, em 
aditamento a sua constestação ar-
güiu preliminar de ilegitimidade 
de parte, tendo em vista que o au-
tor-apelado tenha ingressado com 
a ação, não comprovando a pro-
priedade do veículo, pois segundo 
a documentação acostada nos au-
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tos, pertence a José Ubirajara da 
Silva e não a Sebastião da Purifi-
cação Mendes, que era apenas o 
condutor do veículo na ocasião do 
acidente, caracterizando-se, assim, 
carecedor do direito de ação por 
i legitimidade de parte, o que deve 
ser reconhecido. 

Que a Juíza agiu equivocada-
mente ao prolatar a sentença, uma 
vez que o autor além de não com-
provar a culpabilidade do ré, não 
fez qualquer prova da propriedade 
do veículo, da existência de preju-
ízos financeiros, não comprovando 
seus rendimentos, jogando uma 
quantia qualquer, aleatoriamente, 
sem a mínima sustentação docu-
mental, razão pela qual não deve 
ser acatada. 

Entende a Magistrada que a ré 
argüiu i legitimidade do veículo e 
não da parte no aditamento da 
constestação, o que não é cabível, 
pois desconhece a ilegitimidade 
do veículo, e, sim, da parte, o que 
na realidade foi arguido no adita-
mento a contestação. 

Que com relação as provas to-
das são favoráveis a ré, em primei-
ro lugar porque não foi apresenta-
do mais de um orçamento capaz 
de elidir a obrigação da vistoria ad 
perpetuam rei memoriam, fragil i-
zando a prova apresentada, e que 
a Juíza entende ao contrário de 

que caberia a ré a apresentação 
de tais orçamento, porém diz que 
ré em momento algum assumiu a 
culpabilidade do evento, e nos au-
tos existe apenas um laudo pericial 
que só gera presunção do ocorrido, 
até porque o técnico que assina 
não estava no local no momento 
do acontecimento e a testemunha 
que deveria provar ao contrário 
não fora ouvida. 

Que o processo está eivado de 
vícios, e que a ré arrolou testemu-
nhas que seriam apresentadas sem 
notificação, mas que a audiência 
não se realizou por doença da Juí-
za, e que quando houve encerra-
mento da audiência não se cogi-
tou do término da mesma, assim 
ratifica todos os termos da contes-
tação e espera que seja dado pro-
vimento para reformar a decisão. 

O apelado não apresentou a 
devida contra-razões. 

 
Voto 
Cuida de uma Ação de Repara-

ção de Danos   proposta   por    
Sebastião da Purificação Mendes 
contra a Empresa de Transportes 
Esperança Ltda., em vista de aci-
dente ocorrido no dia 13 de julho 
de 1992, quando um ônibus da li-
nha Jurunas Conceição pertencen-
te a referida Empresa abalroou o 
automóvel marca  Ford Del Rey, 
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placa DA 4913/Pa., ano 1989 de 
propriedade do autor, fato este a-
contecido na esquina da av. Dr. 
Freitas com av. Pedro Miranda, a-
cidente que trouxe considerado 
prejuízo, conforme alega na inici-
al. 

Ingressando com a ação houve 
a audiência de instrução e julga-
mento, sentenciado a Juíza pela 
procedência, com que não se con-
forma o requerido que apelou ale-
gando, preliminarmente, a i legiti-
midade de parte do autor, fato a-
legado na audiência, não conside-
rado pela Juíza no termo da audi-
ência fala em ilegitimidade do ve-
ículo. 

Quanto ao mérito, alega que o 
autor não fez a devida prova, pois 
apresentou um único orçamento e 
não fez a vistoria ad perpetuam rei 
memoriam, que só poderia ser 
substituida pela apresentação de 
mais de um orçamento. 

Analisando o assunto vemos 
que o processo começou errado 
desde o início, quando o autor in-

gressou contra a Empresa de 
Transportes Boa Esperança Ltda, 
fazendo retificação posteriormente, 
o que foi deferida pela Magistrada, 
uma vez que não havia ainda a ci-
tação. 

Mas quanto a preliminar alega-
da, vemos que de fato pela docu-
mentação apresentada perante a 
vistoria, consta como proprietário 
do carro José Ubirajara da Silva e 
condutor o autor, logo, obrigatori-
amente, teria este de provar pelo 
menos a tradição, seja, um recibo 
de compra, o que já vem sendo 
aceito pela jurisprudência, porém 
não apresentou e nem mencionou 
tal fato na audiência, enquanto 
que a alegada ilegitimidade do 
veículo, constante do termo de au-
diência, e que mencionou a Juíza, 
nada mais foi que um erro do Es-
crivão, pois o veículo não pode ser 
parte i legítima, assim sendo, aco-
lho a preliminar para julgar caren-
te o pedido por i legitimidade de 
parte. 

 
                         Belém, 16 de fevereiro de 1996. 
 
         Desa. Climenie Bernadette de Araújo Pontes - Presidente 
              Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.622 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:      Condomínio do Edifício Alben Almy 
Agravado:       Ney Botelho Castanhede Filho, representado por Neuza 

Martins  
                       Cruz 
Relator:           Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Processo Civ il. Agrav o de instrumento. Prelimina-
res de nulidade do processo por deficiência de 
representação e carência do direito de ação por 
inocorrência de possibilidade jurídica do pedido; 
questão incidental, consistente na extemporanei-
dade da juntada das contra-razões à contestação; 
questões estas não decididas no despacho sane-
ador. Inocorrências dos fatos alegados: represen-
tação regular ante os termos de procurações pú-
blica e particular dando amplos poderes à repre-
sentante. Carência do direito de ação a se con-
fundir com o próprio mérito da demanda. Tempes-
tiv idade das contra-razões comprov ada. Agrav o 
improv ido. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os desembargadores 

componentes do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, em 
1ª Câmara Cível Isolada, unani-
memente, negar provimento ao re-
curso, a fim de confirmar a decisão 

agravada, nos termos do relatório e 
do voto deste relator, que integram 
este aresto. 

 
Relatório 
O agravado Ney Botelho Casta-

nhede Filho, representado  por 
Neuza Martins Cruz, através de ad-
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vogado, ajuizou ação de reinte-
gração de posse, contra o Condo-
mínio do Ed. Alben Almy, sito nes-
ta capital, à Av. Braz de Aguiar, nº 
707. 

Alega que é proprietário do a-
partamento, 601 do citado prédio 
há cerca de 29 anos, tendo direito 
à posse de uma vaga de garagem, 
inclusive pagando a taxa condo-
minial da referida vaga. 

Ocorre, que a síndica do citado 
prédio, no dia 10.08.94, determi-
nou de forma abusiva, que a vaga 
da garagem do apartamento do 
suplicante não mais seria uti l izada 
por ele, mas, sim, por outro con-
dômino, já que o apartamento 601 
estava desocupado e, assim, o seu 
proprietário perdera aquele direito, 
fato que foi objeto de convocação 
de assembléia extraordinária, em 
30.08.94; a qual não chegou a ser 
realizada por haver a síndica, tu-
multuado o encontro. 

Conclui a inicial da reintegrató-
ria, pedindo a concessão da medi-
da liminar e, a final, a procedência 
da ação. 

Argumenta o condomínio, ora 
agravante que em sua contesta-
ção, levantou duas preliminares: 
carência da ação e nulidade da 
ação por defeito de representação. 
E na fase postulatória, levantou 
ainda questão incidental, relativa 

à intempestividade das contra-
razões do agravado. 

O presente agravo, foi interpos-
to porque, após a manifestação do 
autor da possessória à réplica do 
réu ora agravado, a MMª julgadora 
proferiu despacho saneador, consi-
derando nada haver a sanear, as 
partes são legítimas e bem repre-
sentadas.  

Considera o agravante que as 
questões preliminares, de carência 
de ação, nulidade do processo por 
defeito de representação e intem-
pestividade das contra-razões à 
contestação não foram decididas; 
pretendendo através do agravo, 
que outra decisão seja dada, devi-
damente fundamentada acerca 
das preliminares; bem como o de-
sentranhamento da réplica do au-
tor da possessória e a conseqüente 
revogação da medida liminar. 

Formado o instrumento com as 
peças obrigatórias, as requeridas 
pelas partes, e as contra-razões do 
agravo, a MMª Juíza, manteve a 
decisão agravada, mandando os 
autos subirem à esta Egrégia Cor-
te. 

 
Voto 
Portanto trata-se de agravo, in-

terposto nos autos de ação de rein-
tegração de posse, proposta pelo 
agravado contra o agravante. 
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Não tem razão entretanto o 
condomínio agravante: quanto às 
duas preliminares argüidas, isto é, 
nulidade do processo por defeito 
de representação e carência da 
ação por não ocorrer qualquer das 
condições da ação como a possibi-
l idade jurídica do pedido bem co-
mo quanto a alegada extempora-
neidade. 

Quanto à primeira preliminar, 
entende o agravante que o instru-
mento de mandato carreado para 
os autos, não dá poderes à 
representante para estar em Juízo, 
mas apenas o de contratar 
advogado em nome do 
representado. Ocorre que o autor da reintegra-
tória está em Juízo representado 
por Neuza Martins Cruz, que juntou 
aos autos duas procurações, uma 
pública, passada nas notas do Car-
tório Conduru, lhe dando os mais 
amplos poderes ad negotia e ad 
juditia para o foro em geral, qual-
quer juízo, instância ou Tribunal, 
inclusive, transigir e desistir. 

E através de procuração particu-
lar outorgou poderes ao advogado 
que subscreve a ação e o agravo, 
com base nos poderes que lhe fo-
ram conferidos na procuração pú-
blica. 

Portanto, o autor da reintegrató-
ria e agravado, está legalmente 
representado, ao contrário do que 

pretende fazer crer o agravante. 
Quanto à segunda preliminar, 

ou seja, carência do direito de a-
ção, por ausência de qualquer das 
condições da ação como a possibi-
l idade jurídica do pedido, também 
não procede. 

Argumenta o agravante, que o 
agravado, nos autos da reintegrató-
ria, postula a sua pretendida posse 
em função do domínio por ser pro-
prietário do apartamento 601, o 
que lhe é defeso, pois "não se de-
ve , entretanto, julgar a posse em 
favor daquele a quem evidente-
mente não pertencer o domínio." 
(Artigo 505 do C.C.) 

Acontece, que o agravado 
comprova ser proprietário do apar-
tamento nº 601, o que não foi con-
testado, alegando também ser 
proprietário e possuidor da gara-
gem, há cerca de 19 anos. 

Assim sendo, postula a garagem 
não apenas em função do domí-
nio, mas também por ser detentor 
efetivamente da posse direta. 

E saber se, em face de haver 
desocupado o seu apartamento , 
perde a posse da garagem, é as-
sunto que se confunde com o pró-
prio mérito da demanda, e só a fi-
nal poderá ser decidida. 

Quanto à extemporaneidade da 
juntada das contra-razões do agra-
vado ao rebater a contestação da 
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possessória, o agravante alega mas 
nem ao menos procura comprovar 
o fato, porém, observando-se o que 
consta dos presentes autos às fls. 
26, se verifica que o despacho de-
terminando a intimação do agra-
vado foi publicado no Diário de 

Justiça em 16.02.95 e as contra-
razões em tela foram protocoladas 
em 23.02.95, no sétimo dia do 
prazo, portanto, antecipadamente. 

Por tais razões nego provimento 
ao recurso a fim de confirmar o 
despacho agravado. 

 
                                   Belém, 11 de março de 1996. 
 
       Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente-Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.624 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
 

Apelantes: Haroldo de Oliveira Fonseca, Minaço - Produtos Siderúrgi-
cos Ltda. e B.F.B. Leasing S/A 

Apelados: Marli da Rocha Aleixo e Ofir Raimundo Cantanhede Aleixo 
Relator: Desembargador Calistrato Alves de Mattos 

 
 
Apelação. Exceção de incompetência. Cabimento 
de agrav o. Recurso interposto fora do prazo pre-
v isto para o agrav o. Inaplicabilidade, a espécie, 
do princípio da fungibilidade. Sentença mantida. 
Decisão unânime. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Apelação Cível 
da Comarca da Capital, em que 
são Apelantes Haroldo de Oliveira 
Fonseca, Minaço - Produtos side-
rúgicos Ltda e B.F.B. Leasing S/A 
e Apelados Marli da Rocha Aleixo 
e Ofir Raimundo Cantanhede Alei-
xo.  

 
Relatório 
Adoto o relatório da sentença 

de fls. 15/16. 
Acrescento que o dispositivo da 

prestação jurisdicional está vazado 
nos seguintes termos: 

“Face ao exposto, rejeito a ex-

ceção oferecida por Haroldo de 
Oliveira Fonseca, e em conse-
quência, reconhecendo este ju-
ízo como o competente para 
processar e julgar os autos prin-
cipais de ressarcimento de da-
nos, pelo rito sumaríssimo mo-
vido por Marli Rocha Aleixo e 
Ofir Raimundo de Oliveira Fon-
seca, Monaco Produtos Siderúr-
gicos Ltda e B.F.B. Leasing S/A 
Arrendamento Mercantil. 
Condeno o excipiente no pa-
gamento das custas processuais, 
deixando de condená-lo ao pa-
gamento da verba advocatícia 
por descabida no presente ex-
ceção, por tratar-se de incidente 
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da causa, ex-vi do Art. 20, § 1º 
do Código de Processo Civil. 
Certificado o trânsito em julga-
do da presente, certifique-se 
também nos autos principais, o 
resultado da exceção, prosse-
guindo-se neles”. 
Inconformado, o réu, Sr. Harol-

do de Oliveira Fonseca, apelou 
(fls. 18 da Exceção de Incompe-
tência). Em suas razões às fls. 
19/22, alega que nenhum dos réus 
possui domicílioem Belém, Estado 
do Pará (o apelante e a Minaço 
Produtos Siderúrgicos Ltda, em 
Ananindeua e o B.F.B. Leasing 
S/A Arrendamento Mercantil, em 
São Paulo - SP.), daí ser compe-
tente o foro de Ananindeua, neste 
estado. Sustenta ainda que o pa-
rágrfo único do Art. 100 do CPP, 
refere-se a vítima de acidente que, 
no caso, é o apelante. 

Contra-razões às fls. 26/29. Pre-
liminarmente, diz que equivocou-
se o recorrente “no prazo e na for-
ma de Apelação, posto que, ao re-
vés, deveria ter-se socorrido do re-
curso de Agravo de Instrumento, 
cujo prazo é incompatível com o 
do recurso de apelação, daí por-
que, neste caso, não se há de in-
vocar, sequer, o princípio da con-
versibil idade dos recursos” e, dessa 
forma, o recurso é intempestivo. No 
mérito, propugna pela manuten-

ção da sentença. 
Adotado o relatório de fls. 

37/38, procedido o julgamento 
que decorreu em ordem. 

 
Voto 
A apelação não é de ser conhe-

cida por manifestamente incabível 
na espécie. 

Da decisão que rejeitou exce-
ção e, em consequência, reconhe-
ceu a competência do Juízo para 
processar e julgar os autos princi-
pais de Ressarcimento de Danos, 
pelo Rito Sumaríssimo movido por 
Marli da Rocha Aleixo e Ofir Rai-
mundo Cantanhede Aleixo contra 
Haroldo de Oliveira Fonseca, Mi-
naço - Produtos Siderúrgicos Ltda 
e B.F.B. Leasing S/A, estes últimos 
apelaram. 

A decisão que afirma a compe-
tência do Juízo, não põe termo ao 
processo de ressarcimento de da-
nos, mas apenas soluciona questão 
incidente, segundo o Art. 162, § 
2º, do CPC. Portanto, como solu-
ção interlocutória, o meio hábil pa-
ra a parte insurgir-se contra o alu-
dido ato é o agravo de instrumento 
e não apelação cível. 

A respeito, veja-se a lição de 
Pontes de Miranda: 

"O agravo de instrumento cabe 
das decisões que não conhe-
cem da exceção de in compe-
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tência, e das que à repelem”. 
("Comentários ao CPC”, IV/205) 
No mesmo sentido, Moacyr A-

maral Santos esclarece: 
"Da decisão julgando proceden-
te ou improcedente a exceção, 
cabe recurso de agravo de ins-
trumento" ("Primeiras Linhas de 
Direito Processual Civil", vol. 2, 
pág. 190). 
Assim, igualmente, entende a 

melhor jurisprudência: 
"Exceção de incompetência. A 
decisão que põe fim ao inciden-
te de incompetência, por ser in-
terlocutória, e suscetível de a-
gravo de instrumento, e não de 
apelação (Arts. 162, § 2º; e 522 
do CPC)" (STF-DJU-202, de 
22/10/82, pág. 743, rel. Min. 
Djaci Falcão). 
No presente caso, o recurso não 

foi interposto dentro do prazo pre-

visto para o agravo, configurando-
se sua intempestividade, daí não 
ser aplicável o princípio da fungibi-
l idade. Aliás, neste particular, é da 
jurisprudência: 

"É admissível a fungibil idade 
dos recursos se o recorrente não 
tiver incidido em erro grosseiro 
ou má-fé e se o recurso errone-
amente interposto o foi no pra-
zo do recurso adequado" (TFR-
DJU-177, de 17/09/ 81, pág. 
9.106, rel. Min. José Pereira 
Paiva). 
Por tais razões 
ACORDAM os Juízes compo-

nentes da Egrêgia 2ª Câmara Cível 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado, a unanimidade de votos 
(nemine à discrepante), em não 
conhecer do recurso, por incabível 
na espécie. 

 
            Belém, 23 de novembro de 1995. 
 
     Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Presidente 
               Des. Calistrato Alv es de Mattos - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 28.626 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Ruy Martini Santos 
Apelados: Espólio de Antonio José Dias Ferreira e Maria da Conceicão 

Fontella Ferreira 
Relator:            Desembargador Humberto de Castro 
 
 

Embargos de terceiro possuidor c/c embargos de 
retenção de benfeitorias. Não tendo sido parte na 
ação de despejo, incabív el o pedido do ora ape-
lante, de cumulação das ações ajuizadas. Deci-
são que se mantém, por seus legais fundamentos. 
Recurso conhecido e improv ido, à unanimidade 
de v otos. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes Autos de Apelação Cível da 
Comarca da Capital, em que é a-
pelante Ruy Martini Santos e ape-
lados o Espólio de Antonio José 
Dias Ferreira e Maria da Conceição 
Fontella Ferreira. 

 
Relatório 
Tratam os presentes Autos dos 

Embargos de Terceiro Possuidor, 
c/c Embargos de Retenção Por 
Benfeitorias, com fundamento nos 
artigos 744 e 1046, do Código de 
Processo Civil, que Ruy Martini 

Santos promove, perante o Juízo 
de Direito da 7ª Vara Cível da Ca-
pital, contra o Espólio de Antonio 
José Dias Ferreira e Maria da Con-
ceição Fontella Ferreira, estando 
ambas as partes qualificadas  e re-
presentadas nos autos. 

O Embargante Ruy Martini San-
tos, afirma em sua inicial, que a 
Embargada, como Inventariante 
do Espólio de Antonio José Dias 
Ferreira, propôs Ação de Despejo 
contra a firma Eldorado Madeiras 
Ltda., com a finalidade de retomar 
o imóvel sito à Av. Pedro Álvares 
Cabral, nº 887, declarando que o 



378   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

referido imóvel também possui a 
numeração 31, pela Tv. Dom Ro-
mualdo de Seixas, nesta cidade. 
Na Ação de Despejo a que se refe-
re, a embargada junta recibos de 
aluguéis, constando como locador 
o Espólio que ora representa e a-
inda, recibo referente ao preço pa-
go por Antonio José Dias Ferreira, 
pela cessão e transferência de par-
te do domínio úti l do terreno situa-
do à Tv. Dom Romualdo de Sei-
xas, conforme documento anexo 
(fls. 22). Junta ainda, comprovan-
tes de pagamento de IPTU, em 
nome de Antonio José Dias Ferrei-
ra, referentes ao imóvel acima 
descrito. Prossegue afirmando que 
tais documentos, trazidos aos Autos 
da Ação de Despejo pela embar-
gada, indicam que o locador e titu-
lar da posse do referido imóvel era 
o Sr. Antonio José Dias Ferreira e 
referem-se a um terreno de 25,00 
m. de frente por 36,30 m. de fun-
dos, sito à Tv. Dom Romualdo de 
Seixas, nº 31, e não pela Av. Pe-
dro Álvares Cabral, nº 887.  

Que a Sentença de Despejo 
expedida contra a firma Eldorado 
Madeiras Ltda. está em vias de e-
xecução contra o embargante, que 
não foi parte naquela ação, e é ti-
tular direto e em nome próprio da 
posse do terreno vizinho, sito à Av. 
Pedro Álvares Cabral, nº 887, ad-

quirido de boa-fé, conforme docu-
mentos comprobatórios às fls. 
30/33 dos autos. 

Requer, ainda, a procedência 
dos Embargos de Retenção por 
Benfeitorias, fundado nos Artigos 
516, do Código Civil e 744, do 
Código de Processo Civil, eis que 
após a aquisição dos direitos de 
posse, o Embargante efetuou gas-
tos com elaboração de projetos e 
plantas para a construção de um 
prédio de alvenaria, matrícula da 
obra no INSS, l icença para cons-
trução perante a Prefeitura Muni-
cipal, honorários de engenheiro ci-
vil, materiais de construção diver-
sos, etc. Requer, nos termos do ar-
tigo 1051 do Código de Processo 
Civil, o deferimento liminar dos 
embargos com a sustação da Ação 
de Despejo, na parte do terreno 
sob sua posse, para que ao final, 
sentenciado o feito, sejam os 
mesmos concedidos em caráter de-
finitivo. Às fls. 17/73 dos Autos, 
junta documentos. 

A MMª Juíza “a quo”, às fls. 
92/93, com fundamento no Artigo 
284, Parágrafo Único, do Código 
de Processo Civil, indefere a peti-
ção e julga extinto o processo, 
condenando o Autor ao pagamen-
to das custas e despesas processu-
ais. 

Inconformado, o Embargante 
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apela da R. decisão que lhe foi 
adversa (fls. 97/110), requerendo 
preliminarmente, como efeito do 
presente recurso, a suspensão pro-
visória do despejo ordenado na R. 
sentença de Despejo movida pela 
embargada Maria Da Conceição 
Fontella Ferreira, contra a firma 
Eldorado Madeiras Ltda., datada 
de 19.10.93, para que a efetivação 
da medida não prejudique os efei-
tos decorrentes do julgamento da 
Apelação. 

No mérito, que houve equívoco 
na R. decisão, que baseou-se, para 
negar os Embargos de Retenção 
por Benfeitorias, no Artigo 35, da 
Lei nº 8.245/95, o que viola o Arti-
go 516, do Código Civil Brasileiro; 
que nunca foi locatário no imóvel 
em questão, onde exerce posse di-
reta e em nome próprio, e ainda, 
quanto à negativa dos Embargos 
de Terceiro sob o argumento de 
ser incabível a cumulação com 
Embargos de Retenção por Benfei-
torias, constitui em outro equívoco, 
pois, segundo alega, sendo cabí-
veis os pedidos isolados, a cumu-
lação dos mesmos somente reforça 
o pleito. 

Requer, finalmente, o provi-
mento do presente recurso, para re-
formar a R. decisão. 

Às fls. 112/121, os apelados ofe-
recem contra-razões ao recurso, de-

fendendo o acerto da R. decisão 
atacada, afirmando que os embar-
gos opostos além de incompatíveis 
entre si, são incabíveis, sendo o 
embargante-apelante carecedor da 
ação. Ratificando o exposto ante-
riormente, requerem, ao final, seja 
negado provimento ao recurso, pa-
ra que se mantenha a R. decisão 
de Primeira Instância. Às fls. 
122/144, juntam documentos. 

Contados e preparados, foram 
os presentes autos conclusos ao Ju-
ízo de origem, que determinou sua 
remessa a esta Egrégia Corte de 
Justiça. 

Nesta Superior Instância, o DD. 
Representante do Ministério Públi-
co, opina pelo conhecimento e 
improvimento do recurso, para 
manter a R. decisão apelada. (fls. 
151/157). 

 
Voto 
Tratam os presentes Autos do 

Recurso de Apelação interposto 
contra sentença prolatada pelo Ju-
ízo da 7ª Vara Cível da Capital, 
com fundamento no Artigo 284, 
Parágrafo Único, do Código de 
Processo Civil, que indeferiu a pe-
tição julgando extinto o processo 
de Embargos de Terceiros, cumu-
lado com Embargos de Retenção 
de Benfeitorias, que Ruy Martini 
Santos propôs contra Maria da 
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Conceição Fontella Ferreira, am-
bos devidamente habilitados e re-
presentados nos autos. 

Consta da inicial, que Maria da 
Conceição Fontella Ferreira, repre-
sentando o Espólio de Antonio Jo-
sé Dias Ferreira, ajuizou perante a 
7ª Vara Cível da Capital, Ação de 
Despejo contra a firma Eldorado 
Madeiras Ltda., Ação julgada pro-
cedente. Consta também, que por 
ocasião de notificar da Sentença a 
parte vencida, para desocupação 
voluntária do imóvel, foi notificado 
o Sr. Ruy Martini Santos, embar-
gante, ora apelante, considerando 
que o objeto da referida ação, é o 
imóvel situado à Av. Pedro Álvares 
Cabral, nº 887, com numeração 
pela Tv. Dom Romualdo de Sei-
xas, nº 31, nesta cidade, onde o 
embargante-apelante possui a pos-
se do referido bem, razão porque, 
não tendo feito parte da Ação de 
Despejo, ajuizou os Embargos de 
Terceiro Possuidor, cumulado com 
Embargos de Retenção por Benfei-
torias. 

Em sentença de fls. 93/94, a 
MMª Juíza de Direito da 7ª Vara 
Cível, indeferiu a petição julgando 
extinto o processo, dado o incabi-
mento da cumulação de ações ob-
jetivada pelo autor. 

Inconformado com o decisum, 
apelou a este Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado, a fim de ver re-
formada a R. decisão, requerendo, 
preliminarmente, a suspensão pro-
visória do despejo movido por Ma-
ria da Conceição Fontella Ferreira 
contra Eldorado Madeiras Ltda., 
até o julgamento do presente feito. 
Alega equívoco do Juízo a quo, 
em dar como incabível a cumula-
ção das ações por si propostas. 

Em contra-razões, a apelada 
defende o acerto da R. sentença, 
vez que os embargos opostos, a-
lém de incompatíveis entre si, são 
incabíveis. 

Quanto ao pedido de suspensão 
da sentença de despejo, entendo 
incabível, posto que o despejo foi 
decretado contra a firma Eldorado 
Madeiras Ltda., não tendo o ape-
lante-embargante sido parte na re-
ferida ação, razão pela qual, não 
tem legitimidade para requerer e 
ser atendido em sua pretensão. 

No que tange ao incabimento 
da cumulação de ações, entendo 
que, sendo os embargos de tercei-
ros ação que tem por objeto a des-
constituição dos efeitos de deci-
sões judiciais em que há apreen-
são judicial, não cabe nas ações 
provenientes de despejo, face a 
mesma não ter o procedimeto ine-
rente ao previsto nas disposições 
que tratam da matéria. 

Como ensina Pontes de Miran-
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da, citado por Amílcar de Castro, in 
Comentários ao Código de Proces-
so Civil, vol. 10/435: 

“...A ação de despejo é compos-
ta de duas fases, uma das quais 
executiva; nela a execução é 
fase, não actio judicate. Por is-
so, se diz que é de instância ú-
nica, isto é, a execução é con-
comitante com a condenação.” 
Conclui o mestre que: 
“...Não se constituindo o despe-
jo um ato de apreensão judici-
al, não são cabíveis os embar-
gos de terceiro, porque só esse 
prejuízo atual, efetivo, direto, 
imediato e de ordem exclusi-
vamente patrimonial é que au-
toriza a oposição de tais em-
bargos.” 
E mais: 
“Não constitui o despejo ato de 
apreensão judicial, e por isso, 
contra sua execução não são 
cabíveis os embargos de tercei-

ro” (RF 117/166). 
Quanto às benfeitorias alegadas 

pelo embargante-apelante, não 
tendo o mesmo feito parte da a-
ção, deve requerer pela via proces-
sual própria. 

Diante do exposto e acompa-
nhando o parecer do DD. Repre-
sentante do Ministério Público, en-
tendo correta a decisão de primei-
ro grau e, conseqüentemente, co-
nheço do recurso, mas lhe nego 
provimento, para manter a R. sen-
tença apelada, por seus fundamen-
tos. 

ACORDAM os Desembargadores 
Membros da Segunda Câmara Cí-
vel Isolada do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, em 
Turma, à unanimidade de votos, 
em conhecer do recurso, para en-
tretanto lhe negar provimento, 
mantendo-se a Decisão de Primei-
ro Grau. 

 
                                Belém, 07 de março de 1996. 
 
                 Des. Humberto de Castro - Presidente-Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.631 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelantes:        José Melo da Rocha, Joana Melo Castelo Branco Rocha, 

Marta Acioll i de Farias e Paulo Marcelo Rocha Acioll i 
Apelado:           Marco Antônio Cardoso Norat 
Relatora:           Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz 
 

Apelação - Crime de injúria e difamação. Reforma-
se a sentença que deixou de analisar os fatos 
marcantes da questão e que trazem sérias com-
prov ações de autoria. Recurso conhecido e pro-
v ido. Decisão unânime. 

 
 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Apelação, em 
que é apelante José de Melo da 
Rocha, Joana Melo Castelo Branco 
Rocha, Marta Maria Rocha Accioli 
e Paulo Marcelo Rocha Accioli e 
Apelado Marco Antônio Cardoso 
Norat. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores da 3ª Câmara 
Criminal Isolada do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, por u-
nanimidade de votos, conhecer do 
recurso e lhe dar provimento, para 
reformar a sentença e condenar o 
apelado nos crimes de difamação 
e injúria, para cumprir pena de oi-
to (08) meses de prestação de ser-
viços, com horário de oito (08) ho-
ras semanais, em entidade pública 

ou fi lantrópica que ficará à critério 
do Juízo de Execuções Penais, as-
sim como a fiscalização da fre-
quência do réu. 

Relatório 
José Melo da Rocha, funcioná-

rio estadual aposentado Paulo 
Marcelo Rocha AcciolI, estudante; 
Marta Maria Rocha Accioli, dele-
gada de policia e Joana Melo Cas-
telo Branco Rocha, funcionária 
pública aposentada, todos brasilei-
ros, residentes e domicil iados nesta 
cidade, propuseram perante o Juí-
zo da Décima Quarta Vara Penal 
desta Comarca, açáo penal priva-
da contra Marco Antonio Cardoso 
Norat, brasileiro, solteiro, adminis-
trador de empresa, residente e 
domicil iado nesta cidade, acusan-
do-o de estar incurso nas sanções 
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do Art. 40 e seguintes, da Lei 
5.250/67, pelos fatos e razões se-
guintes: 

Em 20 de setembro de 1992, o 
querelado teria comparecido a re-
dação de "O LIBERAL", para fazer 
sérias acusações aos querelantes, 
imputando-lhes a prática de fatos 
constituídos como crime, e que por 
serem inverdades, constitue-se em 
delito de imprensa, que manchari-
am a reputação dos querelantes, 
pes-    soas de conceito social defi-
nido, não só no lugar, como na 
capital do Estado. 

Transcreve a inicial, para se fa-
zer uma idéia do volume infamató-
rio das publicações, certos tópicos 
do noticiário em apreço, no se-
guinte sentido: 

"A situação atual na localidade 
"Retiro Grande", no município 
de Cachoeira do Arari, na Ilha 
do Marajó, está insustentável, 
devido o regime de terror ali 
implantado por Paulo Rocha 
Acioly, seu tio José de Meio 
Rocha, o "José Mata Bispo" e 
Joana Rocha, conhecida como 
"Joana Pistoleiro". E a seguir a-
linha: "Paulo Rocha, segundo 
Marco Antonio Norat, por ser ir-
mão da delegada Maria Acioly, 
da Divisão de Crime Contra a 
Pessoa, faz ameaças a vários 
moradores do local, além de 

cometer outras arbitrariedades". 
E se estende, a seguir nas trans-
crições, da seguinte forma: 
"Paulo Acioly não é policial, 
mas anda armado, implantando 
o terror . 
" Há dez anos, quando ali che-
gou a família Acioly, teve início 
uma serie de arbitrariedades. 
Ele contou que, recentemente, 
teve suas terras invadidas e três 
casas de sua propriedade foram 
destruidas por Paulo Rocha A-
cioly". 
"Paulo Acioly é neto da fazen-
deira Joana Rocha e conta com 
a proteção da Juíza daquela 
Comarca, Maria Iris. Há dez a-
nos quando compraram as ter-
ras, fizeram uma demarcação 
totalmente sem base jurídica, 
pois não foi feita por agrimenso-
res, e por on de D. Joana man-
dava pússar a cerca, isso era fei-
to". E vai adian-te as citações 
"ipsi l iteres", no seguinte diapa-
zão, agora já envolvendo sua 
Excelência Reverendíssimo bis-
po de Ponta de Pedras, D. An-
gelo Rivato".  
E conclui as citações do noticiá-
rio da seguinte maneira: 
"Segundo o fazendeiro, eles se 
prevalecem das pessoas dali se-
rem rudes e pobres e não têm 
como se defender. Como a fa-
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mília Acioly perdeu uma ques-
tão de terras naquela localida-
de, não se conforma com a si-
tuação", finalizou Marco Norat. 
Mais adiante, informa a inicial 

que o querelado,  
"no dia 28 de setembro deste 
ano, na sede da Rádio Marajoa-
ra, oportunidade em que, por 
intermédio do programa rádio-
fônico “A Patrulha da Cidade", 
no ar e ao vivo, assacou outras 
ofensas, fazendo as mesmas 
acusações infundadas e prola-
tando, mais uma vez, fatos ca-
luniosos, difamatórios e injurio-
sos contra os aqui querelantes, 
conforme se pode verificar dos 
registros magnéticos da emisso-
ra, cuja requisição, para efeitos 
da instrução processual, desde 
já se requer, via expedição de 
ofício à emissora mencionada". 
Estende-se, a posteriori, o pedi-

do em considerações jurídicas, re-
lativas ao direito dos postulantes 
em pretender a punição do ofen-
sor, eis que teria ele, através da 
falsidade, imputa do aos querelan-
tes a prática de crimes de calúnia, 
difamação e in- júria e estaria su-
jeito à punição legal, conforme re-
comendariam o Art. 20 e 22, da 
chamada lei de imprensa e Arts. 
147 e 163 do Código Penal, tudo 
combinado com o Art. 21, da men-

cionada lei de imprensa. Arrolou o 
querelante duas atestemunhas e 
juntou documentos. 

O querelado, constituiu advo-
gado e produziu defesa prévia. 
Preliminarmente foi invocada a 
inépcia da petição inicial, pelo 
descumprimento do Art. 44 do Có-
digo de Processo Penal e, no méri-
to, a defesa afirma que as notícias 
são verdadeiras, que se responsabi-
l izaria pela exceção da verdade e 
se compromete a proválas no curso 
da instrução. Juntou documentos e 
não arrolou testemunhas. 

A ilustre Juíza do feito mandou 
suprir a deficiência apontada, o 
que foi feito às fls. 

Definido o Juízo, o réu no seu 
interrogatório e qualificação, ne-
gou a prática do delito. Na instru-
ção foi ouvida a testemunha dos 
autores, Luiz Eduardo Anaisse, que 
confirmou a presença do querela-
do na Rádio Marajoara, programa 
"Patrulha da Cidade", que inclusi-
ve usou do microfone, e confirma 
que ele atacou a família Acioly, 
tanto assim que chegou a compa-
recer ao estú dio a delegada Marta 
Acioly, para rebater as acusações. 

As partes foram às razões finais, 
o “parquet” manifestando-se pela 
improcedência da queixa, por defi- 
ciência de provas. 

Irresignados com a R. sentença, 
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recorreram os querelantes, dizendo 
que tal decisão merece reforma, 
pois não contém a fundamentação 
necessária, uma vez que o seu 
conteúdo é apenas um breve co-
mentário sobre os depoimentos de 
duas testemunhas, transcrevendo 
partes dessas declarações para 
concluir que "não pode haver con-
denação sem prova", e assim julga 
improcedente a ação por insufici-
ência de provas. Ressaltam, ainda, 
que os querelantes foram conde-
nados nas custas processuais, con-
trariando a disposição do Art. 76 
da Lei 5.250/67. Finalmente pe-
dem, em razão das gritantes nuli-
dades e também por existir conflito 
entre a conclusão da R. sentença e 
as provas dos autos, a revisão da 
mesma, para condenar o querela-
do nas penas da lei. 

O apelado apresentou contra-
razões, afirmando estar a R. sen-
tença correta, que inclusive foi 
fundamentada com jurisprudência 
do Tribunal de São Paulo. Assim 
pede o improvimento do presente 
recurso. 

A Douta Procuradoria opinou, 
pelo provimento da presente ape-
lação, para condenar o R. nos cri-
mes de calúnia e injúria, excluin-
do-se o delito de difamação 

Voto 
Os querelados, ao questionarem 

a presente demanda, demonstram 
que se sentiram ofendidos pelas 
notícias emitidas publicamente, 
por dois órgãos de publicidade, e 
que procuraram ofender impiedo-
samente a reputação familiar dos 
querelantes imputando-lhes proce-
dimento asqueroso e covarde, co-
locando-os em posição muito difí-
cil na sociedade em que vivem. 
Face a isso, só tinham o meio de 
procurar a Justiça, pois a lei espe-
cificamente lhes dá condições para 
isso e a prestação jurisdicional do 
Estado não lhes poderia faltar, eis 
que a ela preferiram, do que a “jus-
tiça pelas próprias mãos”, pois com 
o recurso à racionalidade, é lógico 
que a questão teria de ser julgada 
com absoluto cuidado, e o máximo 
de acerto, em nome do prestígio 
da própria justiça. 

A sentença recorrida veio com 
base na assertiva da falta de pro-
vas, e nessa escala principalmente 
é que tem de ser desenvolvido o 
trabalho desta apelação "concessa 
máxima venia". 

Na sua defesa prévia, certo é 
que, o réu não nega a autoria, e-
videntemente, apenas levanta a 
hipótese da dificuldade de se defi-
nir as responsabilidades, eis que a 
matéria não está assinada, mas a-
firma que entre as partes, por cau-
sa de briga de terra, surgiu forte i-
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nimizade entre as famílias. Assim, 
ninguém teria mais interesse em 
denegrir o nome dos querelantes 
do que o R. ou seus familiares, e 
mais quando na sua defesa jura 
pela exceção da verdade e depois, 
no curso do processo, se desinte-
ressa irresponsavelmente por isso, 
a ponto de não arrolar, em abono 
de sua afirmativa, uma testemunha 
sequer. 

Pensa-se, apesar das provas es-
tarem bastante policiadas pela de-
fesa, que o delito do R. está total-
mente comprovado, e pensamos 
também que hoje, na mentalidade 
moderna do direito, a Justiça não 
deve funcionar com ingenuidade, 
a ponto de aceitar de terminadas 
afirmativas de dentro dos autos "a 
priori", sem se dar ao trabalho de 
procurar, através de raciocínio cer-
to, descobrir o fato verdadeiro, não 
pela seca afirmativa do réu, mas 
comparando o seu pronunciamen-
to com os elementos reais do pro-
cesso, que levam à certeza da ver-
dade, que é o que interessa para a 
Justiça. 

O réu não apresentou uma tes-
temunha, e não se preocupou em 
comprovar a exceção da verdade, 
compromisso seu na defesa prévia, 
e se isso ocorreu é evidente que, 
predominaram as afirmativas inici-
ais, que redundaram em ofensa 

aos querelantes, eis que, embora 
invocada, a exceção da verdade 
não foi feita, o que deixa perdurar, 
efetivamente, o delito configurado 
na falsidade das afirmativas, e a 
sua divulgação por órgão de publi-
cidade, tornou o menosprezo à 
imagem dos querelantes, ainda 
mais efetivo e eficiente, a exigir, 
caso fosse indevido, como na rea-
lidade ficou comprovado, uma re-
paração, que a lei possibil ita de 
forma bastante satisfatória, e nela 
a coletividade não pode desacredi-
tar. 

A única testemunha que se ma-
nifestou no prccesso deixou trans-
parecer, de forma segura, que a 
veiculação pelas notícias dadas 
contra os querelantes, foi de inicia-
tiva do réu, não tendo este Juízo 
nenhuma dúvida de que foi o réu 
quem compareceu ao jornal e na 
rádio, e nesta inclusive esteve o-
cupando o microfone. Não se ar-
gumenta com a tese de que, con-
forme ensinaram os romanos, “tes-
tis unus, testis nullus", eis que o di-
reito através de Jurisprudên- cia al-
tamente vitoriosa, já rechaçou tal 
princípio, que se tornou totalmente 
ultrapassado, pois recomenda o di-
reito que desde que esse testemu-
nho esteja de acordo com as de-
mais provas do processo, ele não 
pode ser recusado, e terá que en-
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trar para o contexto da verdade ju-
rídica. 

Efetivamente, protestando pela 
excessão da verdade e não a reali-
zando, a ponto de não se preocu-
par pelo arrolamento de uma tes-
temunha sequer, o réu praticou 
confissão tácita e deixou tranpare-
cer de forma certa, que as notícias 
veiculadas, altamente difamantes 
com relação aos querelados, foram 
de sua informação exclusiva e não 
eram verdadeiras, sendo justo que 
responda pelos seus atos, tanto as-
sim que pretendem os ofendidos, 
judicialmente, a punição do cul-
pado, cuja intenção em prejudicar 
a reputação dos querelantes, está 
clara e evidente. 

"Ex positis", dou provimento à 
presente apelação, para reformar 
in totum a sentença apelada, con-
denando o réu Marco Antonio Car-
doso Norat, como incurso nas pe-
nas dos Arts. 138 e 140 do C.P.B., 
no que passa a analisar o Art. 59, 
do C.P, vemos que existem mais 
circunstâncias favoráveis à sua pes-
soa do que circunstâncias desfa-
voráveis, já que ele não tem ante-
cedentes, sua conduta social era 
razoável, sua personalidade acei-
tável, o comportamento satisfató-

rio, existindo no entanto, a sua 
culpabilidade, o motivo que foi in-
justificável e as conseqüências de 
seu ato que resultaram em prejuízo 
a terceiros. 

Em virtude de toda esta análise, 
entendo por bem fixar a pena base 
em oito meses de detenção. Verifi-
camos em seguida que não existe 
nenhuma das circunstâncias ate-
nuantes ou agravantes, a favor ou 
contra o acusado, assim como ne-
nhuma causa de aumento ou de 
diminuição, ficando portanto a pe-
na definitiva em 8 (oito) meses de 
detenção. 

Como a pena não ultrapassou 
os dois anos, hei por bem aplicar o 
dispositivo 77 do C.P.B, suspen-
dendo a pena do acusado por 
Prestação de Serviço à Comunida-
de, já que ele se enquadra nas 
condições do artigo supra citado. 

O réu deverá prestar serviços du-
rante 8 (oito) meses, cumprindo oi-
to horas semanais em entidade 
pública ou fi lantrópica, cuja desig-
nação ficará a critério do Juízo de 
Execuções Penais, assim como a 
fiscalização da frequência do réu. 

Que seja o nome do réu lança-
do no rol dos culpados. 

Custas “ex-vi-legis”.  
 
                                   Belém, 15 de março de 1996. 
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     Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Presidente-Relatora  
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ACÓRDÃO Nº 28.634 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
 
 
Embargante:    Estado do Pará 
Embargado:    V. Acórdão nº 28.218/96. 
Relator:               Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Processo civ il. Embargos de declaração. Contra-
dição do julgado. Reconhecimento de direito ain-
da não legislado. Intromissão do poder judiciário 
em ato priv ativ o do poder executiv o. Inocorrên-
cia. Constitui tempo de serv iço público para efeito 
de aposentadoria, o prestado à União, Estados, 
Municípios, Distrito Federal, Autarquias e Funda-
ções, qualquer que tenha sido a forma de admis-
são. A Lei Estadual 5.810/94, sendo o nov o Esta-
tuto dos Funcionários Públicos do Estado, alcan-
ça a todos os serv idores indistintamente admiti-
dos antes ou depois de sua v igência. A demora 
por mais de seis meses na decisão do pedido de 
aposentadoria, constitui ato abusiv amente omis-
siv o passív el de reparo pela v ia do remédio he-
róico do mandado de segurança. Embargos 
rejeitados. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os desembargado-

res componentes das Egrégias 
Câmaras Cíveis Reunidas, unani-
mente, rejeitar os embargos, por 
não conter contradições; haver re-
conhecido direito legislado pela 

Lei Estadual 5.810 e haver repara-
do ato omissivo lesivo ao direito da 
impetrante, nos termos do relatório 
e do voto deste relator que inte-
gram este aresto. 

 
Relatório 
Teresina Avelino Leitão, fun-
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cionária pública estadual, ocupan-
te do cargo de assessora especial I, 
lotada no Gabinete do Governa-
dor, comprovando já haver traba-
lhado mais de trinta e quatro (34) 
anos em serviço público; sendo 
parte como contribuinte do sistema 
previdenciário comum e parte no 
serviço público federal, estadual e 
municipal, requereu em dezembro 
de 1994, perante a Secretária de 
Estado de Administração a sua a-
posentadoria, com base no artigo 
114 da Lei Estadual 5.810/94. 

E em que pese o pedido ter re-
cebido parecer favorável do Exmo. 
Sr. Consultor Geral do Estado de 
então, decorrido mais de seis me-
ses do pedido, não foi o mesmo 
decidido. 

Em face disto e, considerando 
que o ato omissivo do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Adminis-
tração se constitui em abuso a di-
reito líquido e certo, interpôs man-
dado de segurança, objetivando o 
reconhecimento do seu direito de 
ser aposentada, com proventos cor-
respondentes ao cargo de assessor 
especial nivel II e com adicional 
correspondente ao seu tempo de 
serviço, calculado na forma do ar-
tigo 131, § 1º da Lei Estadual nº 
5.810/94. 

Em sessão realizada em 
19.12.95, o mandado de seguran-

ça foi julgado, tendo estas Egré-
gias Câmaras, deferido o pedido, 
cuja decisão foi materializada, a-
través do V. Acórdão nº 28.218/96, 
assim ementado: 

“Mandado de segurança apo-
sentadoria voluntária por tempo 
de serviço, com a inclusão aos 
proventos do padrão imediata-
mente inferior ao cargo comis-
sionado de maior valor exercido 
por menos de dois anos; e adi-
cional calculado com base nos 
Artigos 130 e 131 da Lei Esta-
dual 5.810/94, que instituiu o 
regime jurídico único. 
Demora no atendimento do pe-
dido, decorridos mais de seis 
(06) meses. 
A demora no atendimento do 
pedido configura ato omissivo 
passível de ser reparado através 
de mandado de segurança, ex-
vi do disposto nos Artigos 5º, in-
ciso XXXV da Constituição Fe-
deral e 112, § 4º da Lei 
5.810/94. 
A impetrante tem direito ao que 
pleiteia, não porque a Lei Esta-
dual 5.810/94 tenha efeito 
retroativo ou repristinatório, mas 
porque sendo o novo Estatuto 
dos Funcionários Públicos do 
Estado, se aplica a todos os ser-
vidores, não somente aos que 
forem nomeados após à sua vi-
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gência, mas também admitidos 
anteriormente, que estejam em 
serviço a quando de sua vigên-
cia, e que satisfaçam os requisi-
tos para a percepção das vanta-
gens que criou. 
Mandado de segurança deferi-
do.” 
Inconformado o Exrno. Gover-

nador do Estado do Pará, interpôe 
os presentes embargos de declara-
ção, requerendo que esta Corte se 
manifeste acerca de pontos consi-
derados contraditórios. 

Em suas razões argumenta ter 
havido o reconhecimento de direi-
to ainda não legislado, qual seja, 
a aposentadoria de servidor comis-
sionado ou temporário, pois a 
impetrante, durante a relação 
laboral com o Estado do Pará, tão 
somente foi servidora 
comissionada. Aduz ainda, que foge compe-
tência ao Poder Judiciário em es-
tabelecer patamar para os proven-
tos de funcionário do Poder Execu-
tivo, no Poder Executivo, quebran-
do assim a isonomia dos Poderes 
constituidos da Nação. 

 
Voto 
Os embargos são manifesta-

mente improcedentes, eis não ter 
havido qualquer das contradições 
apontadas, muito menos ingerên-
cia em atos privativos do Poder 

Executivo. 
Quanto a este último aspecto , 

o Poder Judiciário não somente 
tem o direito, mas o dever de repa-
rar ofensa a direito de terceiros, e 
quando estes direitos são líquidos 
e certos, de fazê-lo através de 
mandado de segurança. 

A Constituição Federal precei-
tua em seu Artigo 5º, inc. XXXV, 
que  

"a lei não excluirá da aprecia-
ção do Poder Judiciáiio lesão 
ou ameaça a direito." 
Ora, no caso, a impetrante re-

quereu a sua aposentadoria volun-
tária, após mais de 34 anos de ser-
viço público, pedido que não foi 
decidido, quer deferindo-o quer 
indeferindo-o, constituindo tal o-
missão ato abusivo passível de ser 
apreciado e decidido pela via do 
remédio heróico de mandado de 
segurança. 

Tanto mais quando a Lei esta-
dual nº 5.810/94, preceitua em seu 
Artigo 112, § 4º, que: 

"Art.112... 
§ 4º - Nos casos de aposentado-
ria voluntária ao servidor que a 
requerer fica assegurado o direi-
to de não comparecer ao traba-
lho a partir do 91º dia subse-
quente ao do protocolo do re-
querimento da aposentadoria, 
sem prejuízo da percepção de 
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sua remuneração, caso não seja 
antes cientificado do indeferi-
mento." 
No caso, o pedido de aposenta-

doria foi ajuizado em dezembro de 
1994 e propositura do mandado de 
segurança em 30.06.95, portanto, 
mais de cento e oitenta dias eram 
passados, sem que o impetrado 
desse solução para o pedido, justi-
ficando assim a intromissão do Po-
der Judiciário, não em assunto pri-
vativo do Executivo, mas para re-
parar afronta a um direito l iquido e 
certo da requerente, de ter o seu 
pedido decidido. 

Quanto às alegadas contradi-
ções, estas não existem: tão so-
mente o julgado contraria tese de-
fendida pelo embargante, segundo 
a qual a Lei nº 5.810/94, que in-
troduziu o regime juridico único 
dos servidores, não tem efeito re-
troativo, e que não contempla com 
aposentadoria servidor temporário, 
fato que não enseja embargos de 
declaração, mas, recurso especifico 
previsto na Constituição Federal. 

Assim aduz o embargante, não 
ter a impetrante direito à aposen-
tadoria, por ser servidora ocupante 
de cargo em comissão tão somen-
te. 

Ocorre que a Constituição Fede-
ral preceitua em seu 

"Art. 40- O servidor será aposen-

tado: 
III - voluntariamente: 
a) aos trinta e cinco anos de 
serviço, se homem, e aos trinta, 
se mulher, com proventos inte-
grais." 
Por sua vez, a Lei Estadual nº 

5.810/94 preceitua em seu 
"Art. 70 - Considera-se como 
tempo de serviço púbitico o ex-
clusivamente prestado à União 
Estados, Distrito Federal, Muní-
cipios, Autarquias e Fundações 
instituidas pelo Poder Público. 
§ 1º - Constitui tempo de serviço 
público, para todos os efeitos 
legais, Salvo para estabil idade, 
o anteriormente prestado pelo 
servidor, qualquer que tenha si-
do a forma de admissão ou de 
pagamento." 
Ora a impetrante comprovou 

com documento idôneo - em ne-
nhum momento posto em dúvida 
pela embargante -, haver traba-
lhado 13 anos, 08 meses e 08 dias, 
como professora ruralista, cod. EC 
517-9, conforme certidão expedida 
pelo Governo do então Território 
Federal de Roraima; trabalhou a-
inda 15 anos, 09 meses e 28 dias 
em diversos órgãos, consoante cer-
tidão expedida pelo INPS, além 
do tempo de serviço prestado ao 
Estado, como Assessora do Gabi-
nete do Governador, num total de 
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mais de 34 anos de serviço públi-
co, conferindo-lhe direito líquido e 
certo de ser aposentada nos termos 
previsto no Art. 40, III, "a" da Cons-
tituição Federal. 

E quanto ao direito de ser apo-
sentada com proventos correspon-
dentes a cargo de assessor especial 
nivel II e com adicional cortespon-
dente ao seu tempo de serviço cal-

culado na forma do Artigo 131, § 
1º da Lei 5.810/94, tal não foi im-
posto pelo Poder Judiciário como 
alega o impetrante, mas, pela refe-
rida lei, por ele mesmo sanciona-
da. 

Assim sendo, não havendo 
qualquer contradição rejeito os 
embargos. 

 
                            Belém, 20 de fevereiro de 1996. 
                             
                           Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                 Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.635 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:            Zuíla Mara Santana de Campos 
Impetrado:             Secretário de Estado de Administração 
Relator Designado:Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Processual civ il. Mandado de segurança. Serv i-
dor público estadual, com desempenho de mais 
de oito (08) anos em cargo comissionado ou fun-
ção gratificada, exonerado do último cargo ou 
função. Incorporação de adicional de 80% aos 
v encimentos, pagos ao cargo de maior remunera-
ção. Serv idor estadual regido pela lei estadual 
5.810/94, tem direito a incorporar em seus v enci-
mentos, ao ser exonerado, dez por cento (10%) da 
gratificação de maior v alor, por ano de serv iço, 
até cem por cento (100%), mesmo que os cargos 
comissionados ou funções gratificadas tenham 
sido exercidas antes do adv ento da citada lei. 
Mandado de segurança concedido. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os desembargadores 

componentes das Egrégias Câma-
ras Cíveis Reunidas, por maioria, 
deferir o presente mandado de se-
gurança, a fim de garantir a incor-
poração nos vencimentos do impe-
trante, o adicional equivalente a 
80% da gratificação relativa ao 

cargo de padrão DAS 03. 
 
Relatório 
Zuíla Mara Santana de Campos 

impetra Mandado de Segurança 
contra ato do Exmº Sr. Secretário 
de Administração, alegando, em 
resumo: 

Que é funcionária pública esta-
dual, ocupante do cargo de Agen-
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te Tributário, tendo, entretanto, 
exercido os seguintes cargos em 
comissão:  

- de 12.7.85 a 19.2.93, Chefe 
de Serviço de Programação da 
Coordenadoria de Arrecadação, 
símbolo FG-4, atualmente, símbolo 
DAS-3, com o advento da Lei nº 
5.748, de 25.6.93; de 1º.12.93 a 
8.03.94, Chefe da Seção de Con-
trole de Arrecadação e Crédito Tri-
butário, da 15ª Região Fiscal. 

Assim, tendo exercido por mais 
de oito (8) anos funções gratifica-
das e cargo comissionado e tendo 
sido exonerada das funções extras, 
tem direito à percepção da incor-
poração em seus vencimentos da 
gratificação referente ao cargo em 
comissão GEP-DAS-3, na propor-
ção de 80%, nos termos do artigo 
130 da Lei 5.810/94. 

A postulante para reforço de sua 
argumentação traz à colação os 
Vs. Acórdãos desta Corte em casos 
semelhantes: de números 21.762; 
25.076 e 26.020, respectivamente, 
da lavra dos desembargadores C-
hristo Alves; Almir de Lima Pereira 
e Wilson Marques, bem como a 
Resolução 13.104 do TCE, onde 
proclama, que, em casos como 
tais:  

" A contagem do efetivo exercí-
cio da atividade comissionada 
terá como data limite o da de-

sinvestidura ainda que anterior 
à vigência da Lei 5.810/94. " 
O processo vem instruído, com a 

documentação de fls. 14 a 43, 
tendentes à comprovação do tem-
po de serviço da impetrante, com 
objetivo de comprovar o reconhe-
cimento do direito pleiteado. 

A inicial foi distribuída ao emi-
nente Des. Almir Pereira, que inde-
feriu a medida liminar e determi-
nou a notificação da autoridade 
impetrada, que prestou informa-
ções em tempo hábil, alegando, 
em resumo. 

Preliminarmente a ilegitimida-
de passiva da autoridade coatora, 
argumentando, não ter a impetran-
te conseguido demonstrar a co-
relação entre o Sr. Secretário de 
Estado de Administração e o não 
pagamento da gratificação recla-
mada, devendo por isso ser a ação 
extinta sem julgamento do mérito. 

Ainda como preliminar, argu-
menta que o mandado de segu-
rança pode ser deferido em virtude 
da impetrante haver decaído de 
seu direito, eis que a última função 
de confiança exercida pela postu-
lante ter sido em 15.11.94 e, assim 
sendo ,o prazo para a interposição 
do pedido terminaria em 15.11.94. 
Contudo, só após mais de um ano 
impetrou o presente pedido. 

Quanto ao mérito, alega que o 
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pedido deve ser indeferido por au-
sência de direito líquido e certo à 
percepção da incorporação reque-
rida. 

Argumenta que o benefício 
pleiteado é novo, criado que foi 
pela Lei 5.810/94, nada tendo a 
ver com benefícios assemelhados 
anteriormente vigentes. 

Aduz que a supracitada lei rege 
casos futuros, não retroagindo. 

Além do mais, após o advento 
da Lei 5.810/94 a impetrante - tan-
to quanto qualquer outro funcioná-
rio - não detém o tempo mínimo 
exigido para a concessão do adi-
cional de que trata o invocado Ar-
tigo 130 da referida Lei. 

Argumenta ainda não ser possí-
vel invocar a aplicação das Leis 
5.020, de 06.04.82, e 5232, de 
18.06.85, já que esta última revo-
gou o artigo 10 daquela, porém, 
foi por sua vez , revogada pela Lei 
5.378, de 15.07.87, ficando pois 
extinto o benefício da incorpora-
ção aos vencimentos dos servidores 
da gratificação pelo desempenho 
de funções gratificadas ou cargos 
comissionados. 

A final argumenta não haver 
previsão orçamentária para o pa-
gamento adicional, não podendo 
o Estado pagar a vantagem pleite-
ada nos termos do Art. 212 da 
Constituição Estadual. 

O representante do Ministério 
Público exarou respeitável parecer, 
opinando pela rejeição das preli-
minares levantadas, em face de 
copiosa jurisprudência desta Corte 
e no mérito, opina pelo indeferi-
mento do mandado, argumentan-
do que a Lei 5.810/94 não é de 
caráter repristinatório e não retroa-
ge para alcançar situações pretéri-
tas. 

Aduzindo ainda, que o primeiro 
período em que a impetrante exer-
ceu função de confiança foi de 
12.07.85 a 19.02.93, quando che-
fiou o Serviço de Programação da 
Coordenadoria de Arrecadação 
(DAS-03), porém, ao ser dispensa-
da não poderia incorporar a gratifi-
cação , porque não havia previsão 
legal, eis que a Lei 5.232/85, já 
estava revogada. 

O outro período foi de 01.12.93 
a 19.02.94 quando chefiou a Se-
ção de Controle de Arrecadação e 
Crédito Tributário (DAS), não ten-
do completado um ano de serviço 
ao ser dispensada. 

Assim sendo, opina pelo indefe-
rimento do pedido face à inexis-
tência de direito líquido e certo a 
proteger. 

 
Voto 
Em sua defesa a autoridade 

apontada como coatora argüi a 
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sua ilegitimidade passiva, sob o 
fundamento de que não tem pode-
res para fixar vencimentos de ser-
vidores. 

Esta Egrégia Corte já firmou ju-
risprudência ao decidir rejeitando 
a preliminar em casos semelhan-
tes. Com efeito é sem dúvida S. 
Exa. o Sr. Secretário de Estado de 
Administração a autoridade coato-
ra, pois não se trata de fixação de 
vencimentos, mas, sim, de incorpo-
ração de adicional pelo exercício 
de cargo em comissão ou função 
gratificada, prevista no Art. 130 da 
Lei 5.810/94, que deve ser conce-
dida automaticamente, o que é de 
responsabilidade do impetrado, 
pelo que a preliminar é manifes-
tamente desprocedente. 

Quanto à decadência, é pacífi-
co o entendimento desta Corte, de 
que em se tratando de prestação 
de trato sucessivo, o prazo se reno-
va mensalmente, não dando ense-
jo assim ao instituto da decadên-
cia. 

 
Mérito 
A impetrante pretende incorpo-

rar à sua remuneração a gratifica-
ção referente ao cargo em comis-
são GEP-DAS.3, na proporção de 
80%. 

Baseia o seu pedido no Art. 130 
da Lei Estadual, nº 5.810/94, que 

introduziu o Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Civis da 
Administração Direta, das Autar-
quias e das Funções Públicas do 
Estado do Pará. 

Argumenta, que tendo exercido 
por mais de oito anos funções gra-
tificadas e cargo comissionado, en-
tre eles o de Chefe do Serviço de 
Programamção da Coordenadoria 
de Arrecadação, símbolo atual-
mente DAS-03, esta por quase oito 
anos, tem direito a incorporar em 
seus vencimentos a gratificação 
que pleiteia, por força do disposto 
no art. 130 , da supracitada Lei 
(5.810/94). 

Em suas informações a autori-
dade coatora não nega o exercício 
do cargo comissionado, nem o das 
funções gratificadas, apenas nega 
o atendimento do pedido por não 
reconhecer o alegado direito líqui-
do e certo pleiteado. 

Argumenta, que a vantagem 
prevista no invocado Art. 130, é di-
reito novo, estatuído pela Lei Es-
tadual 5.810/94, que não tem efei-
to repristinatório, para recepcionar 
leis anteriores, como a de nº 
5.232, de 18.06.85, e nem retroa-
tivo para alcançar situações passa-
das. 

Data Venia do entendimento do 
Exmo. Sr. Procurador de Justiça, 
cuja opinião coincide com a da-
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quele, a razão está com a impe-
trante. 

É que a Lei 5.810/94, não é 
uma lei ordinária comum, mas se 
constitui no novo Estatuto dos Fun-
cionários Públicos Civis da Admi-
nistração Direta, das Autarquias e 
das Fundações Públicas do Estado 
do Pará, inclusive, revogando, o 
antigo estatuto criado pela Lei nº 
749, de 24.12.53. Tanto que além 
de instituir o Regime Jurídico Úni-
co, define os direitos, deveres, ga-
rantias e vantagens de todos os 
funcionários públicos civis do Esta-
do, inclusive, dos Poderes Legisla-
tivo e Judiciário, bem assim os do 
Ministério Público, conforme dis-
põe aquele estatuto logo em seu 
Art. 1º. 

Conseqüentemente, as suas 
normas, tanto as que impõe deve-
res, quanto as que definem direi-
tos, garantias e vantagens, se im-
põem a todos os servidores, quer os 
que ingressaram no serviço público 
antes de sua vigência, quer os que 
foram admitidos após. 

Portanto, qualquer servidor que 
reúna os requisitos nela previstos 
para auferir direitos, garantias ou 
vantagens são por ela alcançados, 
independente de terem ingressado 
no serviço público, antes ou após, 
já que a citada Lei tem efeitos i-
mediatos. 

É preciso que a autoridade im-
petrada entenda que a relação ju-
rídica, o l iame que une o servidor 
público ao Poder Público, não é 
de natureza contratual, mas , sim, 
estatutária. 

Através de tal regime jurídico, o 
Poder Público elabora normas uni-
lateralmente, ficando todos os ser-
vidores, indistintamente a elas su-
jeitos. Seria até absurdo que a ci-
tada Lei (5.810/94) criasse deveres 
a todos, e excluísse dos direitos al-
guns, conforme entende a digna 
autoridade impetrada. 

É oportuno transcrever aqui, l i-
ção do Mestre Hely Lopes Meire-
les: 

"Regime estatutário - Regime 
estatutário é o modo pelo que 
se estabelecem as relações jurí-
dicas entre o funcionário públi-
co e a Administração, com base 
nos princípios constitucionais 
pertinentes e nos preceitos le-
gais e regulamentares da enti-
dade estatal a que pertence. 
Sob esse regime, a situação do 
funcionário público não é con-
tratual, mas estatutária (2). 
2. O regime estatutário da fun-
ção pública é hoje reconhecido 
predominantemente pela dou-
trina e pela jurisprudência, que 
consideram superada a tese 
contratualista. 
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"....Isso significa que o Poder 
Público - federal, estadual ou 
municipal - não faz contrato 
com os funcionários, nem com 
eles ajusta condições de serviço 
e remuneração. Ao revés, esta-
belece unilateralmente, em leis 
e regulamentos, as condições 
de exercício das funções públi-
cas; prescreve os deveres e di-
reitos dos funcionários; impõe 
requisitos de eficiência, capaci-
dade, sanidade, moralidade; fi-
xa e altera vencimentos e tudo 
o mais que julgar conveniente 
para a investidura no cargo e 
desempenho de suas funções. 
Tais preceitos é que constituem 
o estatuto em sentido amplo. 
Pela investidura no cargo os 
funcionários ficam sujeitos às 
disposições estatutárias, que 
lhes prescrevem obrigações e 
lhes reconhecem direitos, mas 
daí não decorre que a Adminis-
tração se obrigue para com eles 
a manter o estatuto vigente ao 
tempo do ingresso no serviço 
público. Absolutamente, não. O 
Poder Público pode, a todo 
tempo e em quaisquer circuns-
tâncias mudar o estatuto, alterar 
as condições do serviço público, 
aumentar ou reduzir vencimen-
tos, direitos ou obrigações dos 
servidores, desde que não ofen-

da ao mínimo de garantias que 
a Constitução lhes assegura 
(Arts. 97 a 111), porque o fun-
cionalismo é meio e não fim da 
Administração. O fim da Admi-
nistração é o serviço público pa-
ra a satisfação do interesse cole-
tivo; o funcionalismo é apenas 
o instrumento de que se serve 
para atingir seus abjetivos. Por 
isso o interesse público há de 
prevalecer sempre sobre o inte-
resse individual dos funcioná-
rios." 
Portanto, se o Governo entende 

que a Lei é demagógica, ou de 
cunho eleitoreiro, por atribuir van-
tagens aos servidores além do que 
o erário pode suportar - como pa-
rece entender - , então crie outra 
lei menos generosa e, após, respei-
tados os direitos adquiridos e a coi-
sa julgada, logicamente, passará 
então a contar com lei menos be-
nevolente, que o atual estatuto. 

É oportuno nesta passagem, 
transcrever a l ição do mestre dos 
mestres dos adminstrativistas brasi-
leiros, o insigne Themístocles 
Brandão Cavalcante, em sua obra , 
"Tratado de Direito Administrati-
vo", vol. IV, 3ª ed. - Liv. F. Bastos, 
pag. 37: 

"Se as normas do estatuto são 
modificadas ou suprimidas por 
uma lei nova, esta se aplica a 
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todos os funcionários que inte-
gram o serviço, não somente 
em relação aqueles nomeados 
depois, mas também àqueles 
nomeados anteriormente e que 
estiverem em serviço ao ser 
promulgada a lei nova." 
E arremata o insigne mestre, a-

liás com muita autoridade, propri-
edade e lucidez, se adptando co-
mo uma luva o arremate ao caso 
em disceptação: 

"Como já dissemos, não há nem 
pode haver discussão a esse 
respeito. Somente os ignorantes 
ou demagogos no dizer de 
DIGUIT, poderiam pretender o 
contrário."(...) 
Os grifos e as reticências, não 

são do autor, são nossas. 
Ora no caso, a impetrante com-

provou à saciedade, tanto que não 
foi contestada, haver trabalhado 
mais de oito anos em função grati-
ficada, ou cargo comissionado. 

A Lei 5.810/94 preceitua em 
seu Art. 130: 

"Art. 130 - Ao servidor será de-
vido o adicional pelo exercício 
de cargo em comissão ou fun-
ção gratificada. 
§ 1º - O adicional corresponderá 
a 10% (dez por cento) da grati-
ficação pelo exercício do cargo 
ou função, em cada ano de efe-
tivo exercício até o l imite de 
100% (cem por cento). 
§ 2ª - O adicional será automá-
tico, a partir da exoneração do 
cargo comissionado, ou da dis-
pensa da função gratificada". 
Assim sendo, e tendo em vista 

que a impetrante satisfaz todos os 
pressupostos na norma supratrans-
crita, indubitavelmente faz jus ao 
que pleiteia, razão pela qual deve 
o mandado de segurança ser defe-
rido por ser direito líquido e certo 
da requerente. 

 
                               Belém, 27 de fevereiro de 1996. 
 
                        Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 
      Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Relator Designado 
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ACÓRDÃO Nº 28.637 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrantes:     Rômulo Vinícius da Luz Garcia 
Impetrado:      Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública e 

Coordenador da Polícia Civil 
Relatora:          Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

Mandado de segurança - Ato de Delegado de Polí-
cia - Secretário de Estado - Ilegitimidade passiv a 
ad causam - Não hav endo qualquer participação 
do Secretário de Estado de Segurança Pública no 
ato administrativ o inquinado de abusiv o, mas sim 
de Delegado de Polícia, a competência é da v ara 
de Fazenda Pública - Preliminar acolhida à una-
nimidade.  

 
 

 
Vistos, etc... 
 
Relatório 
Trata-se dos autos de Mandado 

de Segurança em que é impetran-
te Rômulo Vinícius da Luz Garcia 
contra ato do Exmo. Sr. Secretário 
de Estado de Segurança Pública e 
o Coordenador da Polícia Civil, por 
ter sido transferido arbitrariamente 
da Delegacia de Polícia da Vigia, 
onde foi designado a servir como 
Investigador de Polícia, após a rea-
lização de concurso público, para 

a Delegacia de Conceição do Ara-
guaia. 

Alega que a remoção, apesar 
de constar que houve pedido do 
impetrante, foi represália em razão 
de não se submeter a regime de 
trabalho que não observava o 
tempo de descanço entre os plan-
tões. 

Fundamenta sua tese no Art. 
217, da Lei Estadual 749/53 que 
veda a  remoção ou transferência 
ex-officio seis meses antes ou três 
meses depois das eleições e, no 
Art. 9º da Lei Estadual no. 
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2.503/53 que faculta ao servidor 
recusar a transferência quando não 
lhe for paga a ajuda de custo. 

Pleiteou liminar que foi indefe-
rida por não estarem calramente 
definidos seus direitos. 

Em informações, apenas o titu-
lar da SEGUP responde, levantan-
do duas preliminares: 1ª) i legitimi-
dade passiva ad causam, tendo por 
conseqüência a incompetência 
deste órgão para o julgamento do 
feito e; 2ª) decadência do direito 
do impetrante. 

No mérito, demonstra a legali-
dade da jornada de trabalho im-
posta ao impetrante, tendo por 
fundamento as compensações de 
vantagens pecuniárias asseguradas 
pelo Decreto no. 5.086/87. 

Em parecer, o d. Procurador de 
Justiça opina pelo acatamento da 
primeira preliminar, encaminhan-
do-se os autos a uma das Varas da 
Fazenda Pública da Capital. Uma 
vez não aceita, é pela rejeição da 
segunda preliminar - decadência 
do direito - e, no mérito, pela de-
negação da ordem. 

 
Voto 
Preliminar de ilegitimidade 

passiva “ad causam”.   
Embora o titular da Secretaria 

de Estado de Segurança Pública 
alegue "incompetência funcional 

deste tribunal", esta não há de ser 
o conteúdo da Preliminar levanta-
da, mas tão-somente sua conse-
qüência. Com efeito, a preliminar 
é de ilegitimidade passiva ad cau-
sam, a qual, uma vez aceita, tem 
como conseqüência, a incompe-
tência deste órgão. 

Pela análise dos autos e da 
própria peça exordial verifica-se 
que todos os fatos e documentos 
comprobatórios trazidos à colação 
pelo impetrante dizem respeito 
tão-somente ao Delegado Coorde-
nador da Polícia Civil. Às fls. 7 dos 
autos está o ato inquinado de abu-
sivo: portaria do Coordenador da 
Polícia Civil. Nela não se encontra 
qualquer participação do titular da 
SEGUP. 

O ato de transferência, portanto, 
não teve nenhuma o participação 
da autoridade que faz com que a 
competência para a apreciação do 
caso seja desta Corte. 

Esse fato traz como conseqüên-
cia a impossibil idade de aprecia-
ção do presente conflito de interes-
ses por parte deste órgão, já que se 
exclui da lide o Secretário de Es-
tado de Segurança Pública, fican-
do tão-somente o Delegado Coor-
denador da Polícia Civil, o que faz 
deslocar a competência para uma 
das Varas de Fazenda Pública da 
Capital, como bem demonstrou o 
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representante do Ministério Públi-
co. 

Isto posto, acolho a Preliminar 
de Ilegitimidade Passiva “ad cau-
sam”, determinado a remessa dos 
autos a uma das Varas da Fazenda 
Pública da Capital. 

ACORDAM os Excelentíssimos 

Desembargadores componentes 
das Câmaras Cíveis Reunidas, à 
unanimidade de votos, em acolher 
a Preliminar de Ilegitimidade Pas-
siva “ad Causam” do Secretário de 
Estado de Segurança Pública, re-
metendo os autos a uma das Varas 
da Fazenda Pública da Capital. 

 
                                 Belém, 05 de março de 1996. 
 
                        Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora  
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ACÓRDÃO Nº 28.639 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
Embargante:         Estado do Pará 
Embargados:        Acórdão nº 28.040/95 e Maria de Nazaré Lamarão Cor-

rêa 
Relator:                Desembargador José Alberto Soares Maia 
 

Embargos de declaração - Descabido o recurso 
quando ausentes os requisitos prev istos no Art. 
535 do CPC - Embargos rejeitados. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos de Embargos de Declara-
ção da Capital, em que são partes 
como Embargante o Estado do Pa-
rá e como Embargados o V. Acór-
dão nº 28.040 de 21.11.95 e Maria 
de Nazaré Lamarão Corrêa. 

ACORDAM os Desembargadores 
membros das Câmaras Cíveis Reu-
nidas do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará, à unani-
midade de votos, em conhecer e 
rejeitar os Embargos, nos termos 
do voto do Relator. 

Relatório 
Trata-se de Embargos de Decla-

ração, com efeito modificativo, 
opostos pelo Estado do Pará, fun-
damentado no Art. 535, inciso I e 
II, do CPC, objetivando esclarecer 
pontos que considera não terem fi-
cado claros no V. Acórdão 28.040, 

de 21.11.1995, das Egrégias Câ-
maras Cíveis Reunidas, publicado 
no Diário da Justiça, edição de 
12.01.1996, e lavrado nos autos do 
Mandado de Segurança impetrado 
por Maria de Nazaré Lamarão Cor-
rêa contra ato do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de 
Administração. Alega, em síntese, que o Aresto 
impugnado equivocadamente con-
feriu à norma da Lei 5.810/94 efei-
to retro-operante, atingindo o tem-
po pretérito, sem considerar que a 
Lei nº 5.387/87 revogou disposi-
ções anteriormente existentes, e, 
como consequência, o lapso de 
tempo suscitado como exercício 
para o direito não existe; que no 
período de 15.07.87 a 24.01.94 
inexistia qualquer norma legal es-
tatuidora de direito a incorporação 
de representação ou gratificação, 
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por parte do servidor que exercesse 
cargo em comissão ou função gra-
tificada; que o Estado não pode 
cumprir o julgado, sob pena de vi-
olar as normas do Art. 5º, inciso II, 
do Art. 37, ambos da CF/88, le-
vando-o a ferir, assim, o princípio 
da legalidade; que a decisão i-
gualmente afronta as normas ins-
culpidas nos Arts. 169, da CF/88, e 
as contidas nos Arts. 208, da Cons-
tituição do Estado, visto que a 
concessão de qualquer vantagem 
pecuniária ao servidor público de-
pende da existência de previsão 
orçamentária. 

Assim expondo, requer o Estado 
do Pará o conhecimento e provi-
mento dos presentes Embargos de 
Declaração, para, modificar o jul-
gado nas partes obscuras, contradi-
tórias e duvidosas, acolhendo o 
seu ingresso no feito como Litis-
consorte Passivo Necessário, e con-
sequentemente apreciadas suas 
razões de fato e de direito expres-
sadas às fls. 50/65 dos autos, bem 
como para efeito de pré-
questionamento de questão Consti-
tucional e/ou Infra Constitucional, 
permitido o conhecimento da tese 
pelos Tribunais "ad quem". 

Voto 
O recurso destaca, dentre outros 

argumentos, a decisão das Egré-
gias Câmaras Cíveis Reunidas 

quanto a não apreciação, no jul-
gamento do “mandamus”, das ma-
térias ventiladas no pedido do Es-
tado do Pará, de fls. 50/65, de 
admissão na lide, na condição de 
Litisconsorte Passivo Necessário, 
caracterizando, assim, cerceamen-
to de defesa. 

É induvidoso que não assiste 
razão ao embargante, de vez que 
seu pedido de admissão na lide, 
na condição de Litisconsorte Passi-
vo Necessário, alegando ilegitimi-
dade passiva, carência de ação, 
falta de comprovação de exercício 
efetivo nos cargos, ausência de 
previsão orçamentária para fazer 
face ao pagamento do adicional, 
requerendo, ao final, a denegação 
da segurança, somente foi postu-
lada depois de estabelecida a re-
lação processual, com a prestação 
das informações pela autoridade 
impetrada, e quando os respectivos 
autos já estavam na Procuradoria 
de Justiça, para lançamento do 
respectivo parecer, procedimento 
que, segundo tratadistas, sobretudo 
Hely Lopes Meireles, em sua obra 
Mandado de Segurança, Ação Po-
pular, Ação Civil Pública, Manda-
do de Injunção e Habeas-Data, 14ª 
edição, atualizada por Arnold 
Wald, pág. 49, se afigura atentató-
ria dos princípios processuais que 
regem o Litisconsorte e a Assistên-
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cia. 
É certo, também, que as infor-

mações prestadas pela autoridade 
impetrada, de fls. 38/44, embora 
assinadas pelo digno e correto Se-
cretário de Estado de Administra-
ção, doutor Carlos Jehá Kayath, fo-
ram produzidas pela Procuradoria 
Geral do Estado, haja vista os im-
pressos tipográficos constantes da-
quelas peças. 

No mais, e como de saber geral, 
os embargos declaratórios visam, 
como se vê do Art. 535, do CPC, 
aclarar obscuridades, harmonizar 
pontos contraditórios e suprir omis-
sões, e constituindo recurso, po-
dem ter efeito modificativo do jul-
gado, porque esse efeito é da na-
tureza dos recursos. 

Entretanto, "a omissão a que se 
refere o Art. 535 do Código de 
Processo Civil, inciso II, é sobre 
ponto que deveria ter sido decidi-
do e não o foi. Não basta a omis-
são sobre o argumento da parte, 
eis que este pode ser rejeitado im-
plicitamente" (Código de Processo 
Civil Anotado, Alexandre de Pau-
la, vol. II/590). 

Então, o inconformismo do Es-
tado do Pará, ora embargante, não 
merece acolhida, já que não se 
pode, pela via do recurso interpos-
to, apresentar tentativa de modifi-

cação do julgado ou mesmo discu-
tir suas teses ou conclusões, como 
pretende o ora embargante, que 
objetiva, em verdade, a integral re-
forma da decisão. 

As matérias abordadas pelo 
Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Administração, em suas informa-
ções ao “mandamus”, foram todas 
objeto de cuidadosa análise e a-
preciação, como se verifica da 
simples leitura do aresto impugna-
do, e consequentemente nele não 
existem partes obscuras, contraditó-
rias e duvidosas, consignando, sim, 
seu teor, com absoluta clareza, os 
fundamentos jurídicos da prestação 
jurisdicional. 

A Jurisprudência dos Tribunais 
do País vem afirmando, seguida-
mente, que os Embargos de Decla-
ração, com efeito modificativo do 
julgado, somente são admissíveis 
em caráter excepcional e, ainda 
assim, quando no sistema inexista 
outro recurso para a correção do er-
ro cometido. 

À vista do exposto, e conside-
rando a notória inexistência de 
partes obscuras, contraditórias e 
duvidosas no V. Acórdão nº 
28.040, rejeito os Embargos de 
Declaração opostos pelo Estado do 
Pará. 
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                                Belém, 12 de março de l996. 
                      Des. Romão Amoedo Neto - Presidente 
                      Des. José Alberto Soares Maia - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 28.640 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante:        Estado do Pará 
Embargado:         Acórdão nº 27.626 e Maria Felicíssima Guimarães Pi-

menta 
Relator:                Desembargador José Alberto Soares Maia 
 
 

Embargos de declaração - Espécie de recurso 
admitido para aclarar obscuridade, harmonizar 
pontos contraditórios e suprir omissões da deci-
são (ex-v i Art. 535 do CPC) - Descabido quando in-
terposto com a finalidade de discutir teses e con-
clusões do acórdão. Recurso conhecido e rejeita-
do, à unanimidade. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Embargos de Declara-
ção da Comarca da Capital em 
que são partes como Embargante 
o Estado do Pará e como Embar-
gado o V. Acórdão nº 27.626 de 
19.09.95, das Egrégias Câmaras 
Cíveis Reunidas e Maria Felicíssi-
ma Guimarães Pimenta. 

ACORDAM os Desembargado-
res, membros das Câmaras Cíveis 
Reunidas do Tribunal de Justiça, à 
unanimidade de votos, em conhe-
cer e rejeitar os Embargos, nos 
termos do voto do Relator. 

 
Relatório 
Trata-se de Embargos de Decla-

ração opostos pelo Estado do Pará 
com fundamento no Art. 535 do 
CPC, sob pressuposto de que se-
jam supridas omissões apontadas 
no V. Acórdão nº 27.626, de 
19.09.95, das Egrégias Câmaras 
Cíveis Reunidas, e publicado no 
Diário da Justiça, edição de 
27.10.95, lavrado nos autos de 
Mandado de Segurança impetrado 
por Maria Felicíssima Guimarães 
Pimenta contra ato do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Adminis-
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tração. 
Alega que a Egrégia Corte, ao 

decidir o mandamus, deferindo a 
segurança pleiteada, não se mani-
festou, contudo, sobre alguns pon-
tos suscitados nas informações da 
autoridade coatora, a saber:  

de que a Lei Estadual nº 
5.810/94, atual Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis 
do Estado não repristinou as leis 
5.020/82 e 5.232/85, não se po-
dendo usar, em consequência, e 
para fins de cálculo da concessão, 
os critérios previstos nas leis revo-
gadas; 

de que somente com a entrada 
em vigor da lei 5.810/94 é que a 
figura da incorporação foi restabe-
lecida no Ordenamento Jurídico 
Estadual, portanto, somente com o 
advento do Regime Jurídico Único 
é que os Servidores passariam a 
fazer jus a incorporação questio-
nada; 

de que para o cálculo da incor-
poração, somente pode ser uti l iza-
do o período a partir do qual pas-
sou a vigorar o referido benefício, 
ou seja, somente o tempo posterior 
a entrada em vigor do Regime Ju-
rídico Único; sobre o contido no 
Art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, a 
qual veda a retroatividade das 
normas jurídicas, sob argumento 
de que se a lei não pode retroagir , 

não se pode computar o tempo an-
terior a sua vigência para fins de 
concessão de incorporação. 

Assim expondo, e visando pre-
questionar a matéria, para fins de 
interposição de Recurso Especial 
e/ou Extraordinário, requer sejam 
recebidos os presentes Embargos 
de Declaração, suprindo-se, em 
consequência, as omissões apon-
tadas. 

 
Voto 
Os Embargos Declaratórios, co-

mo se vê do Art. 535, do CPC, vi-
sam aclarar obscuridades, harmo-
nizar pontos contraditórios e suprir 
omissões. É certo, também, que 
constituem recurso e como tal po-
dem ter efeito modificativo do jul-
gado, porque esse efeito é da na-
tureza dos recursos. 

Contudo,  
"a omissão a que se refere o Art. 
535 do Código de Processo Ci-
vil, inciso II, é sobre ponto que 
deveria ter sido decidido e não 
foi. Não basta a omissão sobre o 
argumento da parte, eis que es-
te pode ser rejeitado implicita-
mente " (Código de Processo 
Civil Anotado, Alexandre de 
Paula, vol. II). 
O inconformismo do embargan-

te não merece acolhida , eis que 
não se pode, por meio do recurso 
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interposto, apresentar tentativa de 
modificação do julgado ou mesmo 
discutir suas teses ou conclusões, 
como pretende o Estado do Pará, 
que objetiva, em verdade, a inte-
gral reforma da decisão. 

As matérias ventiladas pelo 
Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Administração, em suas informa-
ções ao mandamus, foram todas 
objeto de cuidadosa apreciação, 
como se constata da simples leitu-
ra do aresto impugnado, e portanto 
nele não existem pontos omissos, 
trazendo, sim seu teor, com absolu-
ta clareza, os fundamentos jurídi-

cos da prestação jurisdicional. 
A jurisprudência de nossos tri-

bunais afirmam, reiteradamente, 
que os Embargos de Declaração, 
com efeito modificativo do julga-
do, somente são admissíveis em 
caráter excepcional e, ainda assim, 
quando no sistema inexista outro 
recurso para a correção do erro 
cometidos. 

Diante do exposto, e em face 
da notória inexistência de omis-
sões no V. Acórdão nº 27.626, re-
jeito os Embargos de Declaração 
opostos pelo Estado do Pará. 

 
                               Belém, 12 de março de l996. 
 
                     Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                    Des. José Alberto Soares Maia - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 28.646 - MANDADO DE SEGURANÇA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:       Rodolfo Eugênio Fonseca Nunes 
Impetrado:        Secretário de Estado de Administração e Secretário de A-

gricultura do Estado do Pará 
Relator:            Desembargador Almir de Lima Pereira 
 
 

Mandado de segurança. Isonomia de v encimen-
tos. Funcionário do mesmo nív el e categoria que 
recebe menos do que os do mesmo cargo. Preli-
minares: inépcia da inicial e ilegitimidade de par-
te. Rejeição. Mérito Médico v eterinário que per-
cebe menos do que os que compõem o quadro 
funcional. Alegação não prev alece sob a funda-
mentação de que estes foram v inculados como 
celetistas. Direito líquido e certo comprov ado. 
Segurança concedida. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores desem-

bargadores componentes das Câ-
maras Cíveis Reunidas, à unanimi-
dade de votos, conceder a segu-
rança requerida. 

 
Relatório 
O impetrante requer Mandado 

de Segurança contra ato dos dou-
tores: Secretário de Estado de A-
gricultura e Administração, reque-
rendo que lhe seja reconhecido di-
reito a equiparação de seus ven-

cimentos com os demais servidores 
de sua categoria profissional que, 
como médicos veterinários, rece-
bem 8,5 (oito e meio) salários mí-
nimos mensais, enquanto que o 
mesmo, tem salário inferior a sua 
classe. 

O feito foi distribuido na Câma-
ra de Férias ao Des. Carlos Fer-
nando Gonçalves, que mandou no-
tificar a autoridade para prestar in-
formações e após, cessando o pe-
ríodo da citada Câmara, devolveu 
os autos à nova distribuição, que 
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recaiu neste relator. 
As autoridades requeridas pres-

taram informações às fls. 27 a 35. 
A douta Procuradoria de Justiça 

com o parecer firmado pelo Procu-
rador de Justiça Jayme Nunes La-
marão, opinou pela concessão da 
Segurança (fls. 40/45). 

Voto 
Há preliminares de inépcia da 

inicial e indeferimento do reque-
rimento, segundo os ditames do Ar-
tigo 295, I e Parágrafo Único, inc. 
II do Código de Processo Civil. De-
ve ser rejeitada porque está com o 
exigido no Artigo 282 do CPC, 
com o nome das partes, objeto, 
etc. , traz os documentos que sus-
tentaram a ação mandamental, 
completando assim, a sua validade 
na jurisdição. 

Por isso deve ser rejeitada a 
preliminar de inépcia da inicial 
com o seu indeferimento. 

A segunda preliminar, é de ile-
gitimidade de parte, posto que en-
tende que a Secretaria de Admi-
nistração não pode ser envolvida 
no pleito e sim a da Agricultura. 
Ocorre que é aquela Secretaria 
que gere todo o funcionalismo no 
estadual, através de todos os atos 
que incidem na sua vida funcional. 
Daí porque, ações que lesam os 
servidores são chamados a lide o 
titular de Administração. 

Rejeito a preliminar de ilegiti-
midade de parte. 

Mérito 
O que quer o impetrante, é ter 

equiparação salarial com os médi-
cos veterinários da SAGRI. Note-se, 
que exerce função idêntica aos 
demais, na condição de profissio-
nal de veterinária, profissão em 
que se diplomou. 

Assim, enquanto os demais ve-
terinários recebem 8,5 (oito e mei-
o) salários mínimos mensais, o pos-
tulante recebe quantia inferior, se-
gundo contracheque que juntou as 
fls. 9 e 14. Antes, foi a via adminis-
trativa que lhe negou a pretensão, 
sob a argumentação de que os 
vencimentos pagos aos outros vete-
rinários, foram em decorrência de 
decisão proferida na Justiça do 
Trabalho, quando os mesmos ain-
da eram celetistas e por tal, não 
favorece ao requerente, em razão 
de não ser mais celetista e sim, 
Servidor Público Civil do Estado, 
regido pela Lei nº 5.819 de 
24.01.94 (R.J.U.). 

Essa questão já veio a julga-
mento nestas Egrégias Câmaras 
Cíveis, através do Acórdão nº 
24.525, que julgou o Mandado de 
Segurança requerido por Abel Bar-
ros dos Santos, em que foi relator o 
Des. Carlos Ferando Gonçalves. 
Outro, foi julgado pelo Des. Stéleo 
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Menezes, que relatou o "writ" em 
favor de Athos Emanuel Mendonça 
Morais, no mesmo sentido. 

O aresto desta Câmara assen-
tou: 

"Não se pode conceber que o 
impetrante venha receber salá-
rio menor do que aqueles bene-
ficiados pela Justiça Trabalhista 
e que hoje já são estatutários 
pelo Regime Jurídico Único cri-
ado pela mesma Lei Magna, e 
neste caso não se pode alegar 
que ainda não houve a devida 
normatização por lei comple-
mentar, pois a isonomia neste 
caso é patente, uma vez que se 
trata de engenheiros do mesmo 
poder, lotados na mesma secre-
taria, assim entendo que o direi-
to líquido e certo do impetrante 
foi ferido, não só pela irredutibi-
l idade de seus vencimentos, 
como a não aplicação da iso-
nomia salarial." (Acórdão 
24.525, fls.44). 
Ora, o impetrante é médico ve-

terinário lotado na SAGRI, com 
função idêntica aos demais médi-
cos veterinários da mesma Secreta-
ria, é óbvio que o vencimento de 

R$ 237,12 (Duzentos e Trinta e Se-
te Reais e Doze Centavos) mensais 
que recebe é injusto e i legítimo, 
ante os demais que percebem R$ 
1.020,00 (Hum Mil e Vinte Reais). 

Isso contraria o Artigo 39, § 1º 
da Carta Magna: 

"A lei assegura aos Servidores 
da Administração direta, isono-
mia de vencimentos para cargos 
de atribuições iguais ou asse-
melhados no mesmo poder ou 
entre servidores dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, ressalvadas as vantagens de 
caráter individual e as relativas 
a natureza ou local de trabalho 
...". 
A Lei nº 5.810/94 (Regime Jurí-

dico Único), pelo seu Artigo 22, re-
produz o mesmo texto. 

Então, a situação do impetrante 
é idêntica a todos esses conceitos 
e tem seu direito lesado pelo Esta-
do que merece ser reparado, de-
vendo receber salário igual aos 
demais veterinários a partir desta 
impetração e o atrasado, pleiteado 
pela via ordinária. 

Concedo a segurança requeri-
da. 

 
                Belém, 02 de abril de 1996. 
   
                        Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
         Des. Almir de Lima Pereira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.652 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA  DE SANTANA DO ARAGUAIA 
 
 
Impetrante:          Isaias Souza Neto e Ciri lo Martins de Souza 
Impetrada:           Desembargador Presidente das Câmaras Criminais Reu-

nidas 
Relatora:             Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 
 
 

Mandado de Segurança. Afastamento prov isório 
de Prefeito. Legalidade. No julgamento do Prefeito 
Municipal pelo Tribunal de Justiça está compre-
endida na função do relator não apenas o recebi-
mento da denúncia, como a possibilidade de de-
cretação da prisão prev entiv a e o afastamento do 
cargo. Ação julgada prejudicada, à unanimidade. 

 
 

 
Vistos, etc... 
 
Relatório 
Isaías Souza Neto e Ciri lo Mar-

tins de Souza, Prefeito e Vice-
Prefeito de Santana do Araguaia, 
respectivamente, impetram o pre-
sente mandamus, contra ato do 
Exmo. Sr. Desembargador Presi-
dente das Egrégias Câmaras Cri-
minais Reunidas que, após o rece-
bimento da denúncia oferecida pe-
lo Ministério Público, determinou, 
através de ofício, o afastamento 
temporário dos impetrantes das su-

as funções públicas, oficiando à 
Câmara Municipal para que fos-
sem substituídos. 

Alegam que não havia compe-
tência do Presidente das Câmaras 
Criminais Reunidas para determi-
nar a execução do julgado, posto 
deveria ser realizado pelo Relator 
e, ainda, que a decisão não pode-
ria ser cumprida antes de publica-
do o acórdão e passado o tempo 
para interposição do recurso em 
sentido estrito com efeito suspensi-
vo, à luz do Art. 2º, inciso III, do 
Decreto-Lei Nº 201/67. 

Concluem, assim, que houve di-
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reito líquido e certo ferido com a r. 
decisão das Câmaras Criminais 
Reunidas. 

Distribuído o feito, o eminente 
Desembargador Pedro Paulo Mar-
tins o indeferiu de plano, sob a jus-
tificativa de que os impetrantes se 
insurgiram contra ato puramente 
comunicativo, sendo incabível a 
via eleita. 

Inconformados, os impetrantes 
interpuseram Agravo Regimental, 
o qual teve provimento para que 
fosse recebido e julgado o presen-
te mandado de segurança. 

Voltando ao trâmite normal, a 
autoridade coatora informou que o 
referido Juízo coletivo decidiu, à 
unanimidade de votos, receber a 
denúncia contra os gestores públi-
cos por crime de responsabilidade 
e afastá-los provisoriamente de 
seus cargos, comunicando desta 
decisão a Presidência da Câmara 
Municipal para operar sua substitu-
ição. 

Apreciando a liminar requerida, 
a Desembargadora Relatora a con-
cedeu. 

Em parecer, o Ministério Públi-
co opina pelo conhecimento desta 
ação e deferimento de seu pedido, 
com base no art. 2o., inciso III, do 
Decreto Lei Nº 201/67. 

 
Voto 

A presente lide pode ser resol-
vida através da análise da valida-
de ou não do Art. 2o., inciso III, do 
Decreto Lei nº 201/67, já que uma 
vez confirmada sua aplicação, o 
afastamento provisório do cargo de 
prefeito e vice-prefeito somente te-
rá lugar após o julgamento do re-
curso interposto, com efeito sus-
pensivo, sendo, portando, i legal a 
r. execução do julgado que deter-
minou o afastamento temporário 
antes de transitado em julgado, 
conforme o referido dispositivo le-
gal, a saber: 

"do despacho, concessivo ou 
denegatório, de prisão preventi-
va, ou de afastamento do cargo 
do acusado, caberá recurso em 
sentido estrito, para o tribunal 
competente no prazo de cinco 
dias, autuado em apartado. O 
recurso do despacho que decre-
tar a prisão ou o afastamento do 
cargo terá efeito suspensivo."  
Vê-se, portanto, que a questão 

se restringe a conhecer da valida-
de ou não desse dispositivo, adun-
zindo-se que o Ministério Público, 
pela simples leitura do dispositivo, 
é pela concessão da ordem. 

A questão não á tão simples as-
sim. Este mesmo órgão especial já 
teve a oportunidade, em recente 
julgamento, de se deparar com e-
la. O emineNte Desembargador 
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Elzaman da Conceição Bitten-
court, em profícuo estudo do tema, 
relatou o Recurso em Sentido Estri-
to, promovido pelos mesmos impe-
trantes deste mandamus, que de-
cidiu, à unanimidade de votos, pe-
la derrogação do citado dispositivo 
legal. 

Fundamentando sua decisão, o 
r. acórdão baseia-se em decisões 
de outras cortes de justiça do país, 
inclusive do Egrégio Superior Tri-
bunal de Justiça, conforme pode 
ser visto da leituras de algumas de 
suas passagens: 

"(...) com o advento das Leis nº 
8038/90 e nº 8.658/93, tem-se a 
confirmação da derrogação do 
inc. III, do Art. 2º, do Decreto-
Lei 201/67, conforme decidiu 
com acerto o Tribunal de Justi-
ça de Minas Gerais, no processo 
de competência originária no. 
27.209/6. 1ª Câmara Criminal. 
(...) 
O eminente desembargador 

mineiro Gudesteu Biber assim se 
manifestou: 

"Até o advento da Carta Consti-
tucional, os prefeitos municipais 
eram julgados perante o juízo 
monocrático.  
Nessas circunstâncias, a existên-
cia do recurso em sentido estrito 
era perfeitamente normal, tal 
como insistentemente citado 

nas razões do recorrente, todas 
com decisões daquela época. 
À medida que a Constituição 
transportou a competência para 
os Tribunais de Justiça, ficou al-
terada toda a sistemática pro-
cedimental, inclusive dos recur-
sos. 
Até o advento da Lei 8.038/90, 
os Tribunais Superiores e os 
Tribunais de Justiça adotavam 
o procedimento previsto no Tí-
tulo III, Capítulos I e II do Livro 
II do CPP e nos respectivos Re-
gimentos Internos. 
Com a decisão da Lei 8.038/90, 
os Tribunais de Justiça continu-
aram a adotar o procedimento 
do CPP e dos seus Regimentos 
Internos, competindo ao relator, 
monocraticamente, não só o re-
cebimento da denúncia, como 
a possibil idade da decretação 
da prisão preventiva ou afasta-
mento do cargo. 
Aliás, assim foi decidido pelo 
Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, no julgamento do HC 
no. 1.598-7 São Paulo, o qual 
foi relator o eminente Ministro 
Vicente Cernicchiaro (DJU 
25.04.94, p. 9.271). 
A Lei no. 8.658/93 mandou a-
plicar também aos Tribunais de 
Justiça o procedimento previsto 
nos Arts. 1º a 12 da Lei nº 
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8.038/90. A partir daí, o rece-
bimento da denúncia e o afas-
tamento do cargo deixaram de 
ser ato monocrático do relator, 
passando para a competência 
do próprio órgão colegiado. 
A meu sentir (diz o i lustre De-
sembargador), com o advento 
da norma do Art. 29, inciso VIII 
(...) restou derrogado o Art. 2º, 
III, do Decreto-Lei 201/67.(...) 
O Recurso em Sentido Estrito 
era perfeito e lógico enquanto a 
decisão deveria ser tomada por 
um juiz singular, assim como o 
agravo regimental era perfeito e 
lógico enquanto a decisão de-
veria ser tomada por ato mono-
crático do relator. 
Desde que a decisão passou a 
ser de competência do Colegi-
ado - Câmaras Especializadas - 
isto é, do próprio Tribunal de 
Justiça, tais recursos passaram a 
ser i lógicos e de impossível re-
cebimento e processamento. 
O Superior Tribunal de Justiça 

(arremata o Relator paraense), so-
bre a matéria também decidiu, in 
verbis: 

I - O Tribunal de Justiça é com-
petente para processar e julgar 
o Prefeito Municipal, observado 
o procedimento estabelecido na 
Lei nº 8.038/90. 
II - O fato de haver sido recep-

cionado o Decreto-Lei nº 
202/67 não signaifica que, da 
decisão do Tribunal de Justiça, 
recebendo a denúncia e deter-
minando o afastamento do pre-
feito, caiba Recurso em Sentido 
Estrito na forma anterior quando 
esses atos emanavam de juiz de 
1o. grau, Art. 2º, II."  
Essas razões apresentadas nesta 

Corte e que serviram de fundamen-
to ao acórdão unânime são sufici-
entes para demonstrar que não foi 
atingido qualquer direito líquido e 
certo dos impetrantes, quando as 
egrégias Câmaras Criminais Reu-
nidas decidiram pelo recebimento 
da denúncia, afastamento do pro-
visório do cargo e sua respectiva 
execução através de ofício enviado 
à Câmara Municipal para a regular 
substituição dos gestores públicos. 

Assim sendo, não há incompe-
tência do presidente das Câmaras 
Criminais ao expedir o ofício à 
Câmara Municipal para a susbtitui-
ção dos impetrantes em seus car-
gos, posto que se trata de decisão 
colegiada, à luz da nova sistemáti-
ca processual inaugurada pela 
Constituição Federal. 

Do mesmo modo, não há que 
se esperar publicação do acórdão 
e seu conseqüente trânsito em jul-
gado para que se execute a deci-
são de afastamento provisório, já 
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que foi derrogado o inciso III, do 
Art. 2º, do Decreto-Lei nº 201/67, o 
qual previa efeito suspensivo a re-
curso interposto da decisão que a-
fastasse provisoriamente o prefeito 
de seu cargo. 

Isto posto, julgo prejudicado o 
presente mandado de segurança, 
cassando, em conseqüência, a l i-
minar anteriormente deferida e, o-
ficiando-se à Camara Muinicipal 
de Santana do Araguaia para que 
proceda à substituição do Prefeito 

e Vice-Prefeito do Município. 
Acórdam os Excelentíssimos De-

sembargadores componentes do 
Órgão Especial, à unanimidade de 
votos, em julgar prejudicado o pre-
sente Mandado de Segurança, 
cassando, em conseqüência, a l i-
minar anteriormente deferida e, o-
ficiando à Câmara Municipal de 
Santana do Araguaia para que 
proceda à substituição do Prefeito 
e Vice-Prefeito do Município. 

 
                                  Belém, 06 de março de 1996. 
 
                  Des. Manoel de Christo Alv es Filho - Presidente 
                   Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora  
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ACÓRDÃO Nº 28.658 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS LIBERA-
TÓRIO DA COMARCA DE CAPANEMA 
 
 
Paciente:       José Petrúcio dos Santos 
Autoridade coatora:Juíza de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Ca-

pane- 
                               ma  
Relatora:       Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 
 
 

Habeas corpus liberatório. Alegação de falta de 
jurisdição e competência da autoridade policial e 
incompetência ratione loci do juízo "a quo". Quan-
to a primeira alegação improcede tendo em v ista 
o Art. 308 do Código de Processo Penal. Além do 
que polícia não exerce atos de jurisdição. Quanto 
a segunda, precluso o prazo para oferecer a ex-
ceção, prorroga-se a competência em razão do 
lugar, por ser esta relativ a e não anula o feito. 
(Art. 108 do C.P.P.). Ordem denegada. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Exmos. Srs. De-

sembargadores componentes  do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Es-
tado do Pará, Câmaras Criminais 
Reunidas, por unanimidade de vo-
tos, denegar o "Habeas Corpus Li-
beratório”. 

 
Relatório 
José Petrúcio dos Santos, atu-

almente recolhido ao presídio de 
Americano, requereu, por seu bas-
tante procurador, Habeas Corpus 
Liberatório, com fundamento nos 
Arts. 647 e 648, inciso II, do Códi-
go de Processo Penal, por cons-
trangimento ilegal que estaria so-
frendo perante a Digna Juíza da 1ª 
Vara Penal da Comarca de Capa-
nema. 

Alegou que em 29.07.95 en-
contrava-se preso na delegacia de 
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polícia de Capanema/Pa, há varios 
dias, e não obstante este fato, foi 
lavrado contra si auto de prisão em 
flagrante, como mandante do cri-
me de tentativa de roubo, previsto 
no Art. 157, § 2º, inciso I , c/c Art. 
14, inciso II, do Código Penal Bra-
sileiro. Ocorre que no mesmo dia 
29.07.95, foi preso em flagrante, 
por tentativa de roubo de veículo, 
in casu, uma Parati, na cidade ae 
Primavera, entre outros, o cidadão 
Cláudio da Costa Cardoso, que a-
cusou o paciente de ter sido o 
mandante do crime de roubo aci-
ma especificado, o qual não che-
gou a consumar-se. 

Diz o Impetrante que apesar do 
paciente estar preso há vários dias, 
foi lavrado o auto de prisão em 
flagrante, pelo que é nulo. Além 
de que classifica-se o crime de 
roubo como um delito instantâneo, 
não podendo, portanto, ser aceitá-
vel que a tentativa de roubo seja 
tida como crime permanente. Sus-
tenta ainda o impetrante que fal-
tou jurisdição e competência á au-
toridade policial de Capanema pa-
ra lavrar o flagrante, devendo sert 
distribuido o inquérito poli cial pa-
ra o Juizo da Comarca de Primave-
ra. 

Ao prestar informações, as fls. 
21, a MMª Juíza Maria do Céu 
Coutinho disse que o auto de pri-

são em flagrante contra o referido 
paciente foi mantido, por estar 
tecnicamente perfeito e acabado. 
Acrescenta ainda que, José Petru-
cio e os demais, foram denuncia-
dos pela Promotoria daquela co-
marca, por entender ser a mesma 
competente e, nehum dos acua-
dos, argüiu a incompetência da-
quele Juízo em razão do lugar pa-
ra processar e julgar o feito, tendo 
inclusive o advogado do paciente 
e dos demais acusados apresen-
tando defesa prévia, sem tal ques-
tionamento. 

Juntou cópia da prisão em fla-
grante de todos os indiciados, às 
fls. 22/32, cópia da denúncia fls. 
33, e outros documentos fls. 38/40. 

Esclarece que o paciente foi 
transferido para a Penitenciária 
Fernando Guilhon, por motivo de 
segurança. 

Pede o Habeas-Corpus para que 
o flagrante seja relaxado. 

O ilustre representante do Minis-
tério Público nesta Superior Ins-
tância entende que não procede a 
alegação da falta de jurisdição e 
competência da autoridade polici-
al, e que não tendo havido a ex-
ceção de incompetência do Juízo, 
ocorreu preclusão, por não ser a-
presentada no prazo do Art. 108 do 
Código de Processo Penal. 

Ao final, o Douto Procurador o-
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pinou pela denegação da ordem. 
 
Voto 
O impetrante alega que o paci-

ente foi preso por força de auto de 
prisão em flagrante irregular, pois 
foi lavrado por autoridade policial 
sem jurisdição e competência para 
tal. 

E alega ainda que o processo 
criminal não poderia tramitar na 
comarca de Capanema, por in-
competência em razão do lugar. 

Finalmente, requer o Impetran-
te o relaxamento da prisão em fla-
grante. 

A alegação da falta de jurisdi-
ção e competência da autoridade 
policial não procede, tendo em vis-
ta que o Art. 308, do Código de 
Processo Penal dispõe que  

"não havendo autoridade no 
lugar em que se tiver etetuado 
a prisão o preso será logo apre-
sentado à do lugar mais próxi-
mo".  
Além de que a polícia não e-

xerce atos de jurisdição. 
Júlio Fabrini Mirabete - Editora 

Atlas, 2ª edição, ano 1992, pág 
376 ensina que: 

"Não havendo autoridade no 
lugar em que se tiver efetuado 
a prisão, o capturado será logo 
apresentado à do lugar mais 
próximo. 

Apesar das disposições a respei-
to da determinação da autori-
dade competente para a lavra-
tura do. auto. de prisão em fla-
grante tem se entendido que 
não exercendo a Polícia ato al-
gum de Jurisdição, inexiste ra-
zão para falar-se em incompe-
tência ratione loci, sendo válido 
o auto lavrado por autoridade 
diversa daquela mencionada na 
lei, máxime quando é ela do 
lugar do delito". 
Também a Jurisprudência assim 

entendeu: 
Conceituação-incompetência 
"ratio loci" da autoridade. 
"Como é sabido não passa o in-
quérito policial, de simples ins-
trução provisória, de processo 
preliminar preparatório, antece-
dente à propositura da açâo 
penal, de modo que se acha fo-
ra da relação processual, a qual 
somente se inicia com a propo-
situra da ação penal, onde não 
se pode alegar sua nulidade a 
pretesto de incompetência “rati-
one loci" da autoridade que o 
presidiu. A competência territo-
rial, estabelecida por motivo de 
ordem util itária, é apenas rela-
tiva". (Câms. Conjs. Crimis. - 
TASP - Rel. Adriano Marrey - 
RF 152/415; TJSP - 3ª Câm. 
Crim. 99.533. - Rel. Onei Raph-
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ael). 
No presente caso, ficou esclare-

cido que o auto de prisão em fla-
grante foi lavrado em Capanerna 
que é superintendência regional, 
em virtude da falta de delegado 
de Polícia em Primavera, pois o ti-
tular estava de férias, o que torna 
regular o auto de flagrante. 

É bom lembrar que o paciente, 
além do crime de tentativa de rou-
bo, foi também denunciado pelo 
crime de quadrilha ou bando . 

Quanto a competência do Juízo 
de Capanema de se observar, con-
soante as informações da MMª Juí-
za, às fls. 21, que manteve o fla-
grante por estar tecnicamente per-
feito e que todos os acusados, in-
clusive o paciente, já foram inter-
rogados e os advogados de todos 
eles apresentaram defesa prévia, 
fls. 215. Porém nenhum deles ofe-
receu exceção de incompêténcia 
do juízo. 

Ora, não tendo esta ocorrido no 
prazo do Art. 108 do Código de 
Processo Penal, ocorreu a preclu-
são, levando-se em consideração 
que a doutrina e a jurisprudência 
entendem ser a competência rati-

one loci relativa. 
Somente a incompetência ab-

soluta pode ser oposta em qual-
quer tempo ou instância, enquanto 
a relativa está sujeita ao prazo da 
lei. 

"Ocorrendo a incompetência 
judicis, nulo será o processo, 
conforme dispõe o Art. 564, I, 
do Código de Processo Penal, 
caso não haja ocorrido a preclu-
são, isto é, se não for alegada 
naquele prazo a que se refere o 
Art. 108, do Código de Processo 
Penal" (RT, 212/50). 
"De qualquer modo, a compe-
tência em razão do lugar, por 
ser relativa e de secundária im-
portância e, sua eventual inob-
servância não importa nulidade 
ao do feito". 
(Obra Processo Penal - Júlio 
Fabbrini Mirabete Editora Atlas 
- 2ª edição, 1992, pág. 209). 
Como já demonstrado, o auto 

de prisão em flagrante do paciente 
não é irregular nem ilegal e subsis-
te íntegro, em todos os seus ter-
mos, e a coação é legal. 

Nego a ordem, de acordo com o 
parecer ministerial. 

 
                       Belém, 26 de fevereiro de 1996. 
   
                      Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
         Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.659 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS LIBERA-
TÓRIO DA COMARCA DE SANTARÉM 
 
 
Paciente:          José Carlos Santi 
Relatora:          Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 
 
 

Habeas corpus liberatório. Direito do condenado 
apelar em liberdade. Fundamento no Art. 20, § 2º 
da Lei 8.072/90. Incabív el nos crimes hediondos. 
Inteligência do Art. 35 da Lei de Tóxicos, ademais, 
incabív el a liberdade prov isória, quando não 
cumpridos os requisitos do Art. 594 do Código de 
Processo Penal. Necessidade do réu recolher-se 
a prisão para apelar. Recurso negado. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Exmos. Srs. De-

sembargadores componentes do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Es-
tado do Pará, Câmaras Criminais 
Reunidas, por unanimidade de vo-
tos, denegar o Habeas Corpus Li-
beratório. 

 
Relatório 
O advogado Neomizio Lobo 

Nobre impetrou ordem de habeas 
corpus liberatório a favor de José 
Carlos Santi, qualificado nos autos, 
alegando que o mesmo foi conde-
nado a pena de 15 anos de reclu-

são e multa de R$ 23,40 pelo Juí-
zo da Comarca de Santarém, pela 
prática do crime previsto no Art. 
12, da Lei nº 6.368/76, em um 
processo que diz ser repleto de nu-
lidades. 

Alega ainda que a condenação 
foi contrária as provas dos autos, 
entendendo que o paciente tem 
direito a apelar em liberdade, em 
razão do que dispõe o parágrafo 
segundo, do Art. 2º, da Lei nº 
8.072/90, pois satisfaz as condi-
ções previstas no Art. 594, do Có-
digo de Processo Penal, já que é 
primário e de bons antecedentes, 
assim declarado na sentença con-
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denatória. 
Aduz nulidade por falta de fun-

damentação do juiz prolator da 
sentença, que determinou o cum-
primento da pena de prisão em re-
gime fechado, sem se manitestar 
sobre o fato do paciente poder, ou 
não, apelar solto. 

Entende o impetrante que o 
MM. Juiz deveria pronunciar-se, 
fundamentadamente, sobre a con-
cessão do benefício, ou sobre a 
não permissão do mesmo. 

Solicitadas informações, o MM. 
Juiz "a quo" disse que deixava de 
prestá-las, porque os autos tinham 
sido encaminhados ao Egrégio 
Tribunai de Justiça, face a apela-
ção da sentença condenatória im-
posta ao mesmo. 

Fez prova do alegado às fls. 62, 
juntando ás fls. 67, xerox da referi-
da sentença. 

A douta Procuradoria de Justi-
ça, na pessoa do ilustre e estudioso 
Dr. Geraldo Rocha, em brilhante e 
bem fundamentado parecer, opi-
nou pela denegação da ordem. 

 
Voto 
O presente pedido de habeas 

corpus fundamenta-se em dois mo-
tivos: argüição de estar o processo 
que determinou a condenação do 
acusado repleto de nulidades, sob 
a alegação de cerceamento de de-

fesa e falta de provas da autoria, 
imputada ao paciente. E a falta de 
manifestação do Juiz prolator da 
sentença, que determinou o cum-
primento da pena de prisão em re-
gime fechado, sem se manifestar 
pelo beneficio de poder, ou não, o 
paciente apelar em liberdade. 

Pretende o paciente, através do 
presente, que lhe seja concedida 
ordem para apelar em liberdade, 
além de que seja decretada a nu-
lidade do processo no qual foi 
condenado. 

Quanto a decretação de nuli-
dade do processo do qual resultou 
a condenação, é incabível em ha-
beas corpus. Somente nos autos do 
processo crime por tráfico de en-
torpecentes, em que foi condena-
do o ora paciente, atualmente em 
grau de apelação perante a 2ª 
Câmara Criminal, relator o emi-
nente Des. Werther Coelho é que 
podem ser apre-   ciadas as nuli-
dades argüidas. 

Quanto ao pedido de apelo em 
liberdade, a questão pode ser     
apreciada no habeas corpus, posto 
que não necessita de discutir pro-
vas. E ainda levando-se em consi-
deração a necessidade de se deci-
dir sobre o direito de liberdade de 
locomoçao do paciente. 

O impetrante afirma que o pa-
ciente tem direito de apelar em li-
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berdade, invocando o disposto no 
Art. 2º da Lei nº 8.072/90, dizendo 
que o mesmo atende ao beneficio 
previsto no Art. 594, do Código de 
Processo Penal. 

Em que pese a cultura e o bri-
lhantismo, a par do denodado 
esforço de seu digno advogado, a 
quem sinceramente estimo, tal 
como o representante do Ministério 
Publico nesta Superior instância, 
de forma contrária ao impetrante, 
acompanhando integralmente o 
judicioso parecer ministerial. 

Diz o impetrante que, o pacien-
te tem direito a apelar em liberda-
de, em razão do que dispõe o pa-
rágrafo 2º, do Art. 2º, da Lei nº 
8.072/90. Porém, conforme o cor-
reto entendimento do Ministério 
Público, o Art. 35, da Lei de En-
torpecentes, não foi revogado pela 
Lei de Crimes Hediondos. (Lei 
8.072/90). 

Tanto é verdade que o Art. 10º, 
da Lei dos Crimes Hediondos, ex-
pressamente mantém o aludido 
Art. 35 da Lei de Tóxicos, e lhe a-
crescenta um parágrafo 

A regra é a do Art. 35, da Lei 
6.368/76, isto é,  

"o réu condenado por infração 
aos Arts. 12 e 13 desta lei, não 
poderá apelar sem recolher-se à 
prisão". 
O paragráfo 2º, do Art. 2º da Lei 

8.072/90, e a exceção, cabível em 
certos casos, quando o Juiz fun-
damentadamente, julgar reco-
mendável o beneficio. 

Não é o caso dos autos, em que 
o réu foi julgado a revelia, e o Juiz 
“a quo" não lhe concedeu o bene-
fício. 

Ademais, não se pode perder 
de vista que o Art. 10, da Lei 8. 
072/90, (Lei dos Crimes Hedion-
dos), manteve a redação do Art. 35 
da Lei de Tóxicos, acrescentando 
apenas o Parágrafo Único, que 
nada diz respeito ao apelo em li-
berdade 

Nossos Tribunais fartamente as-
sim têm decidido, como se vê dos 
três acórdãos a seguir: 

"Se a Lei 8.072/90 pretendesse 
conceder o direito de apelar em 
liberdade aos condenados por 
tráfico de entorpecentes não te-
ria ela disposição expressa 
(Art.10) mantendo a redação do 
art. 35 da Lei 6.368/76, que 
proibe o apelo em liberdade 
aos condenados por infração 
dos seus Arts. 12 e 13. Resulta 
óbvio, portanto, que o Art. 2º, 
“caput”, da Lei 8.072/90 restrin-
giu os direitos processuais dos 
agentes envolvidos nos cirmes 
que relaciona, entre eles o tráfi-
co ilícito de entorpecentes e 
drogas afins. E que o estatuído 
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no seu parágrafo 2º que dispõe 
sobre a possibil idade de liber-
dade provisória, não se aplica a 
este último delito". (T.J.S.P. - 
HC - Rel. Vanderlei Borges - RT 
668/279). 
"O principio da inocência con-
sagrado no Art. 5º, LVII, da 
Constituição Federal não impli-
ca, necessariamente, o direito 
de apelar em liberdade réu 
condenado por tráfico ilícito de 
entorpecentes. O regime fecha-
do do curnprimento da pena es-
ta previsto na Lei 8.072/90, e 
sua permanência na prisão, du-
rante a apelação, também tem 
previsão no Art. 35 da Lei 
6.368/76, que vige plenamen-
te". (TRF-HC-Rel. Hadad Viana - 
RTRF 7/441). 
"Tráfico de Tóxicos. Alegação 
de revogação do Art. 35 da Lei 
de Tóxicos pelo parágrafo 2º do 
Art. 2º da Lei de Crimes Hedi-
ondos (Lei 8.072/90). Improce-
dência dessa alegação, visto 
como os dispositivos legais em 
foco posicionam-se numa evi-
dente relação de regra exceção, 
isto é, o Art. 35 estatui a regra, 
o parágrafo 2º, do Art. 2º uma 
exceção quando o Juiz funda-
mentadamente julgar recomen-
dável o benefício (STJ - RHC 
1.141 - RJ Rel. Assis Toledo - 

DJU de 10.06.91, p , 7.857). 
Quanto aos benefícios do Art. 

594, do Código de Processo Penal, 
existe correto entendimento juris-
prudencial que afirma não se apli-
car este dispositivo aos casos de 
tráfico de entorpecentes. E por o-
portuno, é o seguinte ensinamen-
to: 

"O Art. 35 da Lei 6.368/76, 
norma especial, decorrente da 
repercussão social e da pericu-
losidade inerentes aos crimes 
ali previstos, vigora a par das 
disposições gerais de Direito 
Substantivo e Processual Penal 
estabelece expressamente a e-
xigência de prisão para apelar. 
E portanto, incompatível com 
qualquer outra forma atenuada 
de privação de liberdade por-
ventura prevista em relação a 
outras figuras penais. Não se a-
plica assim, a permissão do Art. 
594 do Código de Processo Pe-
nal aos réus condenados por 
crimes dos Arts. 12 e 13 da Lei 
Antitóxicos, ainda que primários 
e de bons antecedentes". (TJSP 
- Ac. 60.727-3, Rel. Jarbas Maz-
zoni - RT 630/300). 
Finalmente, se todas estas ra-

zões não fossem verdadeiras, o pa-
ciente não faz jus ao pretenso be-
neficio de aguardar o apelo em li-
berdade, posto que, conquanto 
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conste ser o réu primario e de bons 
antecedentes há um equívoco na 
bem prolatada sentença condena-
tória do Juiz "a quo", neste ponto, 
posto que o paciente não possue 
bons antecedentes, e assim, de 
qualquer modo, não pode usufruir 
o benefício da liberdade provisó-
ria, previsto no Art. 594, do Código 
de Processo Penal. 

Com efeito, nos autos de crime 
de tráfico de entorpecentes pelo 
qual o paciente foi condenado há 
prova de que o mesmo apresenta 
outro antecedente, também por 
tráfico de entorpecentes, cometido 
anteriormente em Guajará-Mirim, 
(fronteira com a Venezuela), no Es-
tado de Roraima. 

Esse fato resulta provado ás. fls. 
35, 36 e 37 dos autos acima men-
cionados, e que provam que o pa-
ciente responde a inquérito polici-
al junto a Delegacia Federal de 
Guajará-Mirim, por fato anterior a 

infração pela qual foi condenado 
em Santarem e igualmente por trá-
fico de entorpecentes - Art. 12, da 
Lei de Tóxicos. 

Cumpre ainda ressaltar que o 
paciente, após a imputação ocorri-
da contra si em Guájará-Mirim, 
como nos dão conta os autos veio 
para Santarém, onde novamente 
foi acusado de tráfico de drogas. 

Intimado a comparecer na De-
legacia Federal de Santarém con-
forme certidão de fis. 52, não 
compareceu nem justificou sua au-
sência  ensejando a decretação de 
sua prisão preventiva, conforme 
Decreto de fis. 63. 

Além de que o Juizo "a quo" 
não lhe concedeu o benefício, pe-
lo contrário, mandou expedir con-
tra o réu o mandado de prisão por 
se encontrar foragido - fls. 177 “in 
fine”. 

Nego a ordem, de acordo com o 
parecer ministerial.  

 
                               Belém, 26 de fevereiro de 1996. 
 
                        Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
           Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora  
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ACÓRDÃO Nº 28.673 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS P/ PERMA-
NÊNCIA DE PACIENTE NO DISTRITO DA CULPA C/C PEDIDO DE 
LIBERDADE PROVISÓRIA 
 
 
Paciente:         Marilene Negrão dos Santos  
Impetrado:       MM. Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Abaetetuba 
Relatora:         Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza  
 
 

Habeas Corpus para permanência de paciente no 
distrito da culpa cumulado com pedido de Liber-
dade Prov isória. Não constitui constrangimento 
ilegal a transferência de presos para presídios ou 
cadeias localizadas fora do distrito da culpa, uma 
v ez que obedecidas as formalidades legais. Nos 
crimes hediondos, após a sentença condenatória, 
ficará a critério do juiz a concessão da liberdade 
prov isória. Ordem denegada. Decisão unânime. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Habeas Corpus 
da Comarca da Capital, em que 
são impetrantes os Bels. Raimundo 
Renato C. Maués e Carmem Olivi-
ra C. Carvalho e paciente Marilene 
Negrão dos Santos. 

ACORDAM, os excelentíssimos 
Desembargadores das Câmaras 
Criminais Reunidas, do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, por 
unanimidade de votos, conhecer 
do pedido porém negar a ordem 

impetrada, nos termos do voto da 
Relatora. 

 
Relatório 
Os Bachareis Raimundo Nonato 

Carvalho Maués e Carmem Olivei-
ra C. Carvalho, impetraram a pre-
sente Ordem de Habeas Corpus em 
favor de Marilene Negrão dos San-
tos, qualificada às fls. 02, por ter 
sido transferida da Comarca de 
Abaetetuba, após a prolação da 
sentença que condenou-a por in-
fringência ao Artigo 12 c/c o Artigo 
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18, inciso III da Lei nº 6.368/76, à 
pena de oito (08) anos de reclusão 
e ainda à pena pecuniária de cen-
to e sessenta (160) dias-multa. 

Segundo os impetrantes, a refe-
rida transferência ocorreu em virtu-
de da interposição de Recurso de 
Apelação para este E. Tribunal e 
ainda para atender pedido do De-
legado daquela Comarca feito a-
través de um simples ofício; que 
dessa forma, a medida constitui 
constrangimento ilegal, uma vez 
que a lei é expressa em determinar 
que a paciente tem o direito de 
permanecer em sua Comarca de 
origem até o trânsito em julgado 
da sentença condenatória, de a-
cordo com o previsto no Ato Regi-
mental nº 01/95 do T.J.E, e nos ar-
tigos 2º, 86 e 194 da Lei das Exe-
cuções. Finalizam requerendo a 
Liberdade Provisória da paciente 
pela sua sua primariedade, bons 
antecedentes e residência fixa, e 
considerando, ainda, ser a mesma 
mãe de seis (06) fi lhos. Anexa ao 
pedido vários documentos constan-
tes do recurso interposto pela ora 
paciente. 

Em suas informações, o MM. Ju-
iz da Comarca, indicado como au-
toridade coatora, esclarece que 
não só a paciente como também 
outros detentos foram transferidos 
daquela Comarca para esta Capi-

tal, após haver comunicado à Cor-
regedoria de Justiça, em virtude 
das precárias condições em que se 
encontra àquela cadeia pública. 

Nesta superior instância, o dou-
to Procurador de Justiça opinou 
pela concessão da ordem, no sen-
tido de que a paciente retorne ao 
distrito da culpa, porém não se 
manifestando quanto ao pedido de 
liberdade provisória. 

 
Voto 
A fundamentação aduzida pelo 

impetrante, é no sentido de carac-
terizar o constrangimento ilegal da 
paciente em decorrência de haver 
o MM. Juízo "a quo" procedido a 
sua transferência para a penitenci-
ária do Estado, antes que a deci-
são condenatória transitasse em 
julgado. 

Pela documentação acostada 
às informações prestadas pelo Juí-
zo indicado como autoridade coa-
tora, verifica-se que a transferência 
da paciente como de outros presos, 
ocorreu em face a lotação carcerá-
ria, como também a inexistência 
de cela adequada na cadeia pú-
blica daquela Comarca, uma vez 
que a denunciada encontrava-se 
dividindo o dormitório com os in-
vestigadores de polícia. 

O provimento nº 01/95, citado 
pelo próprio impetrante, determina 
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em seu Artigo 2º  
"..... que os presos poderão ser 
remetidos para presídios ou ca-
deias localizadas fora do distrito 
da culpa, antes da decisão tran-
sitada em julgado, uma vez que 
autorizados pela Corregedoria". 
Com efeito. No presente caso 

tal procedimento encontra-se devi-
damente obedecido com faz prova 
o Ofício nº 713/95 (fls. 64 dos au-
tos) onde o MM. Juiz "a quo" co-
munica a transferência de diversos 
presos, entre eles a ora paciente, à 
Douta Corregedora de Justiça, es-
clarecendo que referido procedi-
mento fora com a anuência do su-
perintendente do Sistema Penal. 
Dessa forma , entendo correto o 
procedimento adotado pelo juízo 
singular, não caracterizando o 
constrangimento ilegal alegado 
pelo impetrante. 

Quanto ao pedido de liberdade 

provisória, diante da Lei 8.072,de 
25/07/90, o benefício da liberdade 
provisória após a sentença conde-
natória deixou de ser um direito do 
réu para adquirir a natureza de fa-
culdade do juiz quando se trata 
dos delitos nela mencionados. 
Prevê a referida lei, em relação 
aos crimes hediondos tentados ou 
consumados, que o juiz decidirá 
fundamentadamente se o réu po-
derá apelar em liberdade (Art.2º § 
3º). Assim, ainda que o réu seja 
primário ou registre bons antece-
dentes, a sua liberdade provisória 
depende do prudente arbítrio do 
juiz que se entender ser ela acon-
selhável, poderá concedê-la, fun-
damentando suas decisões. 

Assim, não demonstrado o cons-
trangimento ilegal da paciente, 
conheço do pedido, porém denego 
a ordem pleiteada. 

 
                                Belém, 04 de março de 1996. 
 
                      Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
            Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.684 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:         Ministério Público Estadual - 3ª Prom. Just. 
Apelado:          Município de Belém 
Relator:            Desembargador José Alberto Soares Maia 
 
 

Alv ará judicial. A transferência de sepultura não 
induz aquisição de propriedade, plena ou limitada. 
Desnecessário, portanto, processo de inv entário 
ou arrolamento. Recurso conhecido. Alv ará con-
cedido.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos de Apelação Cível da 
Comarca da Capital, em que são 
partes como Apelante o Ministério 
Público Estadual - 3ª Promotoria 
de Justiça e como Apelado o Mu-
nicípio de Belém. 

ACORDAM os Desembargadores 
membros da 3ª Câmara Cível Iso-
lada do Tribunal de Justiça do Es-
tado, à unanimidade de votos em 
conhecer do recurso e lhe dar pro-
vimento, nos termos do voto do re-
lator. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Alvará Judi-

cial requerido por Maria de Nazaré 
Teixeira, tendo por objeto a trans-

ferência de duas sepulturas do 
Cemitério Santa Izabel, distribuída 
à 12ª Vara Cível da Comarca de 
Belém, com sentença prolatada 
em 09 de agosto de 1994. 

Inconformado com decisão do 
Juiz monocrático que às fls. 28 in-
deferiu o pedido de Alvará, o Mi-
nistério Público, através da 3ª 
Promotoria de Justiça, às fls. 29, 
apresentou recurso de apelação. 

Em suas razões de fls. 30/35 ar-
güiu a Promotoria que havendo a 
requerente, Maria de Nazaré Tei-
xeira, comprovado a condição de 
fi lha e herdeira da senhora Oscari-
na Teixeira Nobre, falecida em 12 
de julho de 1992, conforme certi-
dão de óbito , fls. 06 e tendo o se-



JURISPRUDÊNCIA   433 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

nhor Benedito Agostinho Teixeira 
apresentado desistência de seus di-
reitos de herdeiro sobre as sepultu-
ras, fls. 10 e 14, nada obstaria a 
concessão de Alvará de Transfe-
rência das sepulturas números 
8136, Q-20 e 152913 Q-45, fls. 
08/09 localizadas no Cemitério 
Santa Izabel, sendo equivocada a 
interpretação dada pela Secretaria 
de Administração do Município de 
Belém, acolhida pelo juízo "a qu-
o", aos Arts. 167 e 168 da Lei 
7.055/77, condicionando a transfe-
rência de sepulturas por "causa 
mortis" a parti lha judicial, haja vis-
ta tratar-se de bem público (sepul-
turas) com apenas concessão para 
uso particular. 

Em contra-razões, às fls. 38/43, 
a Secretaria de Administração Mu-
nicipal argüiu que o procedimento 
para transferência de sepultura en-
contra-se estabelecido pela lei 
7.055/77 - Código de Postura do 
Município de Belém, ressaltando 
que através do inventário judicial 
não estar-se-ia transferindo o bem, 
que é de natureza pública, mas o 
direito à concessão de uso. Por tu-
do requereu a manutenção da sen-
tença prolatada pelo Juízo inferior, 
devendo ser julgado improvido o 
recurso de apelação. 

Recebido o recurso, e contra-
arrazoado pela interessada estes 

autos subiram ao Egrégio Tribunal 
de Justiça. Nesta Superior Instân-
cia o Ministério Público, através do 
Procurador de Justiça, Dr. Raimun-
do de Mendonça R. Alves, mani-
festou-se, às fls. 48/64, pelo co-
nhecimento e provimento do recur-
so, com a reforma da decisão do 
Juízo de 1ª instância. 

 
Voto 
A decisão de 1º grau em que 

pesem os argumentos expendidos, 
não devem prevalecer. 

No caso em exame, Maria de 
Nazaré Teixeira Nobre, com o fa-
lecimento de sua mãe, requereu 
Alvará Judicial com a finalidade 
de transferir duas sepulturas no 
cemitério de Santa Izabel para o 
seu nome, sendo estes os últimos 
bens existentes. 

Por outro lado, seu irmão Be-
nedito Agostinho Teixeira Nobre, 
renunciou aos seus direitos em fa-
vor da requerente, conforme se vê 
do documento de fls. 10. Com isso, 
o pedido de alvará teria caráter 
administrativo, pois trata-se de 
herdeira, quando transferiu para 
seu nome a concessão de uso dos 
jazigos, cuja detentora era sua 
mãe, se fazendo, assim, desneces-
sário um inventário ou mesmo arro-
lamento. 

Como observa o ilustre Dr. Pro-
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curador de Justiça ao concluir seu 
judicioso parecer de fls. 48/64, o 
qual fica integralmente acolhido: 

"A concessão de uso de bem 
público especial a particular, 
como são as sepulturas em 
questão, guardam uma relação 
"intuitu personae" e não indu-
zem ao direito de propriedade 
plena ou limitada, logo, não 
são bens sujeitos a inventário 
(são bens públicos munici-
pais/patrimoniais), pois suas re-
lações são regidas pelo direito 
administrativo, não dependen-

do de autorização legislativa ". 
E prossegue,  
"Em sendo assim, não há ne-
cessidade de inventário e se-
quer de Alvará Judicial para 
que se opere a transferência 
administrativa "intuitu persona-
e", mas tão somente de ato 
administrativo do Município 
sem conflitar ou extrapolar com 
as regras da Carta Magna". 
Pelo exposto, conheço do recur-

so e lhe dou provimento, para re-
formando a decisão recorrida, con-
ceder o Alvará. 

 
                             Belém, 15 de dezembro de 1995. 
 
          Desa. Climenie Bernadette de Araujo Pontes - Presidente 
                        Des. José Alberto Soares Maia - Relator   
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ACÓRDÃO Nº 28.702 - APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE 
ANANINDEUA 
 
 
Apelante:       José Antonio Correa Machado 
Apelada:        A Justiça Pública 
Relator:         Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 
 

Crime de latrocínio. Apelo interposto objetiv ando 
reforma da sentença de mérito do juízo “a quo“ 
que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos 
e 14 (quatorze) dias de reclusão, decisão esta que 
se escoima em prov as cabais de autoria e mate-
rialidade, cuja dosimetria da pena imposta ao a-
cusado-apelante atende perfeitamente às regras 
legais. Recurso conhecido e improv ido. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desmbargadores 

do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, pertencentes à 3ª 
Câmara Criminal Isolada, à una-
nimidade, conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento. 

 
Relatório 
A 3ª Promotoria de Justiça ofe-

receu denúncia contra José Anto-
nio Correa Machado, vulgo “cabe-
ludo”, perante a Comarca de Ana-
nindeua, como incurso nas sanções 
punitivas do Art. 157, § 2º, incisos I 

e II, do CPB. 
Relata a promoção penal, que 

no dia 23 de janeiro de 1993, por 
volta das 17:00 h, na Rua Ricardo 
Borges, município de Ananindeua, 
neste Estado, o denunciado em 
companhia de dois comparsas, um 
de alcunha “pivete” e outro de pré-
nome “Edilson”, todos armados de 
revólver, tomaram de assalto o 
menor José Sergio da Costa Furta-
do, tentando arrebatar-lhe uma bi-
cicleta, tendo os pais do menor, 
que caminhavam às proximidades, 
saído de imediato em socorro do 
mesmo e ao gritarem “pega ladrão” 
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os moradores da área começaram 
a cercar os assaltantes, com o fim 
prendê-los, que por se encontrarem 
armados, passaram a disparar suas 
armas a esmo, afugentando os 
transeuntes e moradores, oportuni-
dade na qual o denunciado fora 
agarrado e levado até a Delegacia 
de Polícia, onde foi autuado em 
flagrante-delito, tendo os seus 
comparsas conseguido em-    pree-
ender fuga. 

Recebida a denúncia e desig-
nado o interrogatório para o dia 
18.02.93, o acusado, em Juízo, 
negou a autoria do delito, muito 
embora confirmasse o fato de estar 
armado no momento, arma esta 
que adquiriu no garimpo de Lou-
renço-AP e que estava embriagado 
no dia do ocorrido, por isso não 
lembrar perfeitamente dos fatos. E 
que já foi uma vez acusado de re-
ceptação de furto. 

Em alegações preliminares o 
patrono do denunciado assevera 
que os fatos cuja autoria fora impu-
tada a este não condizem com a 
realidade, pois o mesmo estava 
um pouco embriagado e foi influ-
enciado ou melhor, envolvido por 
duas outras pessoas. 

Foram ouvidas em Juízo somen-
te as 04 (quatro) testemunhas arro-
ladas pelo parquet uma vez que a 
defesa não arrolou nenhuma 

quando da prévia. 
Em alegações finais o Órgão 

Ministerial propugnou a procedên-
cia da ação penal e a defesa a 
improcedência desta. 

Ultimada a instrução criminal, a 
MMª Juíza “a quo” ao prolatar a 
respeitável sentença de mérito, 
julgou procedente a denúncia ofer-
tada contra o acusado, condenan-
do-o às penas do Art. 157, § 2º, I e 
II do CPB, fixando-lhe a pena base 
em 04 (quatro) anos de reclusão e 
à multa de Cr$ 1.000.000,00 (Um 
Milhão de Cruzeiros) padrão mone-
tário da época, pena esta aumen-
tada em 1/3, fixando-lhe a pena 
definitiva em 05 (cinco) anos e 06 
(seis) meses de reclusão e multa 
Cr$ 1.333.333.33 (Um Milhão Tre-
zentos e Trinta e Três Mil, Trezen-
tos e Trinta e Três Cruzeiros e Trin-
ta e Três Centavos), que diminuída 
do tempo em que o acusado se 
encontrava preso provisoriamente 
05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) 
dias, restando concreta e definitiva 
em 05 (cinco) anos e 14 (quatorze) 
dias de reclusão e multa de Cr$ 
1.300.000,00 (Um Milhão e Tre-
zentos Mil Cruzeiros), com regime 
inicial de cumprimento o semi-
aberto. 

Irresignado com a sentença 
condenatória, o denunciado, atra-
vés seu patrono, interpôs Recurso 
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em Sentido Estrito, com amparo 
no Art. 581, IV, do CPP, apresen-
tando as razões recursais de fls. 66 
usque 68, dos autos. 

Em que pese a impropriedade 
do recurso interposto pelo defensor 
do acusado a MMª Juíza a quo, 
com fundamento no Art. 579 e seu 
Parágrafo Único do CPP, veio por 
recebê-lo como Recurso de Apela-
ção, mediante o despacho de fls. 
73, verso, dos presentes autos, a-
brindo vistas ao Promotor Público 
do feito para contra-arrazoá-lo, 
tendo este apresentado suas con-
tra-razões às fls. 75, usque 77, dos 
autos. 

Nesta Superior Instância o dou-
to Procurador de Justiça opinou 
pelo conhecimento e improvimen-
to da apelatio, confirmando-se a 
sentença ora recorrida. 

Em face de não mais pertencer 
à Seção Criminal o antigo relator, 
in casu o Des. Nelson Amorim, de-
terminou mediante o despacho de 
fls. 100, fossem os presentes autos 
redistribuídos, vindo a mim conclu-
sos em data de 07.11.95, pelo que 
os dou como vistos e relatados. 

 
Voto 
Noticiam os presentes autos que 

o nacional José Antonio Correa 
Machado, de alcunha "cabeludo" 
devidamente qualificado às fls; no 

dia 23.01.93, por volta das 17:30 
h, na Rua Ricardo Borges, na vizi-
nha Comarca de Ananindeua, ar-
mado de revólver e na companhia 
de outros dois comparsas que a-
tendem pelos epítetos de "Dilson" 
e "Pivete", investiu contra um me-
nor que pedalava sua bicicleta na 
supradita artéria, no afã de lhe ar-
rebatar o pequeno veículo de lo-
comoçao, ocasião em que os pais 
do aludido menor, que o seguiam 
de perto, passaram a gritar desepe-
radamente despertando a atenção 
de populares, que partiram em so-
corro da indefesa vítima, culmi-
nando por perseguirem o trio de 
delinqüentes, tendo estes, para as-
segurar a fuga, passado a detonar 
suas armas a esmo, somente não 
ocasionando vitimas fatais graças 
aos desígnios de Deus. 

Ressalta-se que a bicicleta do 
menor fora levada pelos comparsas 
do acusado e este fora apanhado 
por populares e levado à delega-
cia mais próxima, onde foi autua-
do em flagrante-delito. 

O acusado-apelante ouvido em 
interrogatório, emprestou uma ou-
tra versão aos fatos bem distante 
daquela declinada perante a auto-
ridade policial quando de sua pri-
são. 

Em defesa prévia o defensor do 
acusado propugnou a negativa de 
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autoria, justificando ainda, o fato 
deste se encontrar um pouco em-    
briagado no dia do crime ou me-
lhor, envolvido por duas outras 
pessoas, como provaria até o final 
da instrução, entrementes não arro-
lou testemunhas. 

Ouvidas pelo Juízo Monocrático 
as 04 (quatro) testemunhas arrola-
das pelo "parquet", todas foram 
acordes em seus depoimentos em 
afirmar da exatidão dos fatos rela-
tados na denúncia, que teve como 
espeque o auto de prisão em fla-
grante delito lavrado contra o acu-
sado. 

Consta dos presentes autos, ás 
fls. 13, o auto de apresentação e 
apreensão da arma util izada pelo 
acusado no dia do fato, que leva-
da á perícia junto ao IPC-Renato 
Chaves, neste Estado, restou com-
provado o uso e detonação recen-
te, além da perfeita identificação 
existente entre as borrainas dos es-
tojos deflagrados para teste e a-

queles encontrados no interior da 
arma apreendida, como facilmente 
se dessume da análise do laudo 
respectivo, de fis. 26, dos autos. 

Destarte, se visível o binômio 
autorizador da procedência da a-
ção penal contra o acusado movi-
da, qual seja, presentes a autoria e 
materialidade, não há que se falar 
em absolvição. 

A respeitável sentença de méri-
to prolatada pela MMª Juíza “a 
quo”; no que concerne à dosime-
tria da pena imposta ao acusado-
apelante, atende perfeitamente ás 
regras legais, imerecendo pois, 
menor reparo. 

Em vistas do exposto e de tudo 
mais do que dos presentes autos 
consta, acolho o parecer do órgão 
opinativo, do que somos favorável 
ao conhecimento e improvimento 
do recurso interposto com a conse-
quente prevalência da decisão re-
corrida. 

 
                           Belém, 08 de março de 1996. 
 
              Desa. Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz - Presidente 
                  Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.708 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
CACHOEIRA DO ARARI 
 
 
Autora:       Justiça Pública 
Réu:           José Gomes de Moura 
Relatora:    Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz 
 
 

Ação penal. Crime de responsabilidade de ex-
prefeito estando os fatos relatados baseados em 
prov as documentais, e que a legislação especial 
qualifica como delitos, o recebimento da peça a-
cusatória se faz necessária. Ausentes as circuns-
tâncias delimitadas no Art. 312 do CPP, a decre-
tação da prisão prev entiv a é indev ida. 

 
 

 
Vistos, etc. 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Desembargadores componentes 
das Egrégias Câmaras Criminais 
Reunidas do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, à unanimidade 
de votos, em receber a denúncia 
contra José Gomes de Moura, Ex-
Prefeito de Cachoeira do Arari. Pri-
são Preventina não decretada. 

 
Relatório 
A Douta Procuradoria, ofereceu 

denúncia contra o ex-prefeito do 
Município de Cachoeira do Arari, 
Sr. José Gomes de Moura, confor-

me consta nos autos do processo nº 
543/94, em virtude do mesmo ter 
infringido o Art. 1º, incisos I e V do 
Decreto-Lei nº 201/67, mediante 
as razões seguintes: 

1-Ausência de recolhimento de 
diferença financeira e ainda a não 
retenção de imposto de renda na 
fonte, o que configura a irregulari-
dade delimitada no art.1º, inciso I 
do Decreto-Lei nº 201/67. 

2-Despesa orçamentária que 
excenderam os limites dos créditos 
orçamentários estabelecidos em 
lei, havendo violação do Art. 1º, 
inciso V do Decreto-Lei nº 201/67. 

3-Omitiu a remessa dos atos 
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que determinaram o reajuste dos 
vencimentos do Prefeito e Vice- 
Prefeito, assim como realizou aber-
tura de créditos suplementares, a-
lém do que permite a Lei Orça-
mentária contra-   riando as dispo-
sições do Art.1º, inciso V da lei já 
referida. 

 O acusado se manifestou, re-
querendo a juntada da Resolução 
nº 3.673 do Tribunal de Contas do 
Município, que deu provimento ao 
recurso impetrado, contra a deci-
são que não aprovou a sua presta-
ção de contas como prefeito no 
exercício de 1992, para reconside-
rar tal decisão e recomendar a a-
provação dessa prestação de con-
tas. Fez juntada de documento 
constando a decisão argumentada. 

O R. do Ministério Público se 
manifestou, alegando que a reco-
mendação do Tribunal de Contas 
do Municípios à Câmara Municipal 
de Cachoeira do Arari, para apro-
var as contas do ex-prefeito, não 
tem o poder de sanar as irregulari-
dades por este cometidas e extin-
guir a punibil idade prevista no 
Art.107 do Código Penal. 

 
Voto 
A Douta procuradoria consubs-

tanciada em documentos forneci-
dos pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios, atribui ao ex-prefeito 

de Cachoeira do Arari, atos de im-
probidade administrativa, tipifica-
dos no Artigo 1º, incisos I e V, do 
Decreto-Lei nº 201/67, referente ao 
exercício financeiro de 1992. 

O denunciado em sua defesa se 
limitou a apresentar uma decisão 
do Tribunal de Contas dos Municí-
pios, que reconsiderou a posição 
que tomara anteriormente, em não 
aprovar as suas contas, para reco-
mendar à Câmara Municipal em 
acatar a prestação apresentada por 
este. 

O argumento de defesa do de-
nunciado não tem a qualidade de 
afastar a i l icitude dos atos pratica-
dos, uma vez que as provas docu-
mentais demonstram fortes indícios 
de violação ao Decreto-Lei nº 
201/67, caracterizados como cri-
mes. 

Ressalte-se que o Tribunal de 
Contas dos Municípios, sendo ór-
gão fiscalizador, apenas verifica a 
ocorrência de irregularidades, mas 
não tem o poder de eximir o de-
nunciado das consequências de 
tais atos.  

Assim, a denúncia está revesti-
da das formalidades peculiares, 
pois contém a discriminação dos 
atos delituosos, baseada nas pro-
vas documentais que apresenta, 
como o fundamento legal que se 
ampara, afastando a ocorrência de 
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qualquer das circunstâncias delimi-
tadas no Art. 43 do Código de Pro-
cesso Penal. 

Ex-positis, voto pela admissão 
da denúncia contra José Gomes de 

Moura, assim como manifesto não 
haver necessidade de ser decreta-
da a prisão preventiva do denunci-
ado, em razão de não existirem as 
hipóteses determinadas em lei. 

 
                   Belém, 18 de março de 1996.  
   
                         Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
    Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.710 - HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO DA 
COMARCA DE ABAETETUBA 
 
Paciente:         José Maria da Silva Carneiro 
Impetrante:      Bel. Raimundo Renato Carvalho Maués e outros. 
Relatora:         Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza 
 

Habeas Liberatório. Réu Primário. Bons antece-
dentes. Bons antecedentes não significa apenas 
boa conduta, mas principalmente ausência de pe-
riculosidade. Ordem denegada. Decisão Unânime. 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Habeas Corpus 
da Comarca de Abaetetuba, em 
que são impetrantes os Bels. Rai-
mundo Renato C. Maués e Car-
mem Oliveira C. Carvalho e paci-
ente José Maria da Silva Carneiro. 

ACORDAM, os excelentíssimos 
Desembargadores das Câmaras 
Criminais Reunidas, do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, por 
unanimidade de votos, conhecer 
do pedido porém negar a Ordem 
impetrada, nos termos do voto da 
Relatora. 

Relatório 
Os Bachareis Raimundo Maués, 

Carmem Carvalho e Marcus Auré-
lio Vieira, impetraram Ordem de 
Habeas Corpus Liberatório em fa-
vor de José Maria da Silva Carnei-
ro, qualificado às fls. 02, por en-
contrar-se com a Prisão Preventiva 
decretada pelo MM. Juiz da 3ª Va-

ra Criminal da Comarca de Abae-
tetuba, onde está sendo processa-
do, acusado da prática de crime de 
Homicídio Qualificado que vitimou 
Maria Arlita Abreu dos Santos. 

Alegam os impetrantes, em 18 
de outubro de 1995, o paciente 
tomou conhecimento de que o Ju-
iz titular da 3ª Vara Criminal da-
quela Comarca, havia decretado 
sua custódia preventiva, baseando-
se em motivos infundados, fruto 
dos argumentos esposados pela 
autoridade policial e pelo repre-
sentante do Ministério Público; 
que ao contrário do convencimen-
to da Promotoria de Justiça, o acu-
sado não é um assassino frio e cal-
culista, mas na verdade um ser 
humano acometido de enfermida-
de mental, que certamente o levou 
a praticar o delito. 

Prossegue alegando que o MM. 
Juiz ao indeferir o pedido de revo-
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gação da custódia do paciente sob 
o fundamento de ser tida como he-     
diondo a ação típica praticada, 
consubstancia uma flagrante injus-
tiça, uma fez que o magistrado es-
tá prejulgando a ação em desfavor 
do acusado, sem ter ao menos 
concluído a instrução processual 
uma vez que a capitulação dada 
ao fato na denúncia é apenas pro-
visória, não podendo servir de base 
para impedir o paciente de seu di-
reito de responder em liberdade, 
uma vez que militam a seu favor 
as circunstâncias judiciais que fa-
cultam essa possibil idade, ou seja 
possui emprego e residência fixos, 
e bons antecedentes, e dessa for-
ma estando em liberdade não re-
presenta perigo para a aplicação 
da lei penal. Finaliza requerendo 
a concessão da ordem impetrada, 
para fins de revogação da custódia 
decretada. 

Juntou documentos. 
Respondendo ao pedido de in-

formações, o MM. Juíz indicado 
como autoridade coatora, esclare-
ce que o paciente está sendo pro-
cessado perante aquele Juízo pela 
prática do crime previsto no Artigo 
121, § 2º, incisos II e IV do Código 
Penal, e que a prisão preventiva 
do paciente foi decretada com 
fundamento nos artigos 311 e 132 
do Código de Processo Penal, em 

virtude haver o mesmo empreen-
dido em fuga após a pratica deli-
tuosa, não comparecendo à instru-
ção processual , apesar de regu-
larmente citado, sendo inclusive 
decretada sua revelia. 

Nesta Superior Instância, o dou-
to Procurador de Justiça opinou 
pela denegação da Ordem pleite-
ada. 

Voto 
Trata-se de pedido de habeas 

corpus liberatório, impetrado con-
tra a decisão que decretou a prisão 
preventiva do paciente, sob o fun-
damento de inobservância pelo 
MM. Magistrado "a quo" dos pres-
supostos necessários para a expe-
dição do Decreto preventivo, adu-
zindo que o paciente reune os re-
quisitos necessários para responder 
em liberdade o processo-crime ao 
qual está vinculado, não havendo 
motivo justo para sua segregação. 

Segundo informações do MM. 
Juiz de direito da Comarca de A-
baetetuba, o paciente está sendo 
processado perante aquele Juízo 
como incurso nas penas do Artigo 
121, § 2º, incisos II e IV do Código 
Penal, pelo fato de haver no dia 
23 de setembro de 1995, após ar-
mar-se de um revolver calibre 38, 
dirigindo-se à residencia da Srª 
Maria Arlita Abreu dos Santos, e 
no momento que a mesma abriu-
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lhe a porta foi atingida por vários 
disparos efetuados pelo mesmo, 
causando-lhe a morte. Após a prá-
tica do delito, o acusado empre-
endeu em fuga, sendo inclusive 
decretada sua revelia, uma vez 
que regularmente citado deixou de 
comparecer à instrução processual. 
Dessa forma, ao contrário do que 
pretende demonstrar o impetrante, 
legando que o Decreto preventivo 
constitui flagrante ilegalidade, 
mostram os autos que se acham 
presentes os elementos necessários 
à manutenção da custódia. 

Embora se faça críticas ao insti-
tuto da prisão preventiva, uma vez 
que suprime a liberdade individual 
antes do trânsito e julgado da sen-
tença condenatória, o mesmo é 
previsto tradicionalmente em nossa 
ordem jurídica, como em todos os 
Países civil izados. É medida es-
tremamente de exceção, mas que 
justifica-se em situações especialís-
simas como no presente caso. 

É oportuno fazer a seguinte ci-
tação: 

"No conceito de Ordem pública, 
não se visa apenas prevenir a 
reprodução de fatos criminosos, 
mas acautelar o meio social e a 

própria credibil idade da Justiça 
em face da gravidade do crime 
e sua repercursão. 
A conveniência da medida de-
ve ser revelada pela sensibil i-
dade do juiz à reação do meio 
ambiente à ação criminosa". 
(RHC Rel. Min.Carlos Medeiros, 
in Juruá, nº 29/112). 
A alegação de que o paciente é 

portador de distúrbios mentais, por 
ser matéria dependente de análise 
de provas, não se presta à conces-
são do remédio heróico.  

Quanto a primariedade e os 
bons antecedentes criminais arguí-
dos pelo impetrante, é cediço o 
entendimento de que tais requisi-
tos por si só são insuficientes para 
a concessão da liberdade provisó-
ria. Bons antecedentes não signifi-
ca apenas boa conduta, mas prin-
cipalmente ausência de periculo-
sidade, e o modo como o crime foi 
praticado pelo paciente, que tor-
nou impossível a defesa da vítima, 
evidenciam sua periculosidade, fa-
zendo-se necessária sua segrega-
ção para acautelar o meio social. 

Pelo exposto, conheço do man-
damus,  porém   nego   a   ordem    
pleiteada. 

           
                             Belém, 18 de março de 1996. 
        
                    Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
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  Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 28.713 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante: Estado do Pará 
Embargado: O V. Acórdão nº 28.007 de 31.10.93, das Câmaras Cíveis       

Reunidas,  Ana Elizabeth da Silva Seguin Dias e outros 
Relator: Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Embargos de declaração. A questão posta em jul-
gamento foi apreciada com a dev ida fundamenta-
ção, não hav endo contradição ou obscuridade. 
Também não há omissão, porque, de acordo com 
a jurisprudência firmemente assente, o juiz não 
está obrigado a retrucar todas as indagações das 
partes, quando já tenha encontrado motiv o sufici-
ente para fundar a sua decisão. Embargos rejei-
tados. 

 
 

 
ACORDAM, os Senhores De-

sembargadores componentes das 
E. Câmaras Cíveis Reunidas, à u-
nanimidade de votos, rejeitar os 
presentes embargos de declaração.  

 
Relatório 
Embargos Declaratórios inter-

postos pelo Estado do Pará nos au-
tos de Mandado de Segurança im-
petrado por Ana Elizabeth da Silva 
Seguin Dias e outros contra ato do 
Exmo. Sr. Secretário de Estado de 

Administração. 
O embargante alega existência 

de obscuridade, dúvida e contradi-
ção no V. Acórdão nº 28.007, pu-
blicado no D.J. de 05.01.96, que 
deu pela procedência do “writ”, e-
lencando, à exaustão, os pontos 
que, no seu entendimento, a Corte 
deixou de se manifestar a respeito, 
a saber: uti l ização indevida do 
mandado de segurança como subs-
tituto da ação de cobrança; ausên-
cia da comprovação do alegado 
direito líquido e certo do impetran-
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te Nilton Guedes Pereira, por não 
ter comprovado o exercício de car-
gos comissionados ou de funções 
gratificadas; sobre que a Lei nº 
5.810/94 não repristinou as Leis 
nºs. 5.020/82 e 5.232/85, razão 
porque não se pode util izar, para 
fins de cálculo da concessão os cri-
térios das leis revogadas; que so-
mente com a entrada em vigor da 
Lei nº 5.810/94 é que a figura da 
incorporação foi restabelecida den-
tro do ordenamento jurídico esta-
dual, a partir de quando poderiam 
fazer jus os impetrantes a incorpo-
ração, não devendo ser computado 
o tempo anterior a 24.01.94; acer-
ca do contido no Art. 5º, XXXVI da 
Constituição Federal de 1988, que 
veda a irretroatividade das normas 
jurídicas, e por derradeiro, no que 
importa as disposições do Art. 5º, II 
, da Lei Maior, já que a adminis-
tração é regida pelo princípio da 
legalidade e somente pode atuar 
nos estritos termos da lei, não exis-
tindo na Lei 5.810 /94 regra de-
terminando a aplicação efetiva do 
Art. 130 do RJU e nem a 
determinação de se util izar os 
parâmetros das Leis nº 5.020/82 e 
5.232/85. Afirma ainda, o 
recorrente que objetiva nestes 
embargos atender o requisito do 
prequestionamento, sob pena de 
preclusão e de não conhecimento 
do Recurso Especial e/ou 

e/ou Extraordinário. 
Pelo visto, o presente recurso 

repete os mesmos argumentos ex-
pendidos nas informações presta-
das às fls. pela indigitada digna 
autoridade coatora. 

 
Voto 
Não assiste razão ao embargan-

te. 
Nos embargos opostos deixou 

expresso que objetiva suprir as o-
missões apontadas, de sorte a pre-
questionar a matéria, para fins de 
recurso extraordinário e/ou especi-
al. 

Com efeito, pela leitura do V. 
Acórdão, verifica-se que a questão 
posta em julgamento foi apreciada 
com a devida fundamentação, não 
havendo contradição ou obscuri-
dade, e muito menos omissão no 
que diz respeito ao caso específico 
do impetrante Nilton Guedes Pe-
reira, pois ao contrário da seródia e 
inconsistente alegação produzida 
pelo embargante, comprovado à 
saciedade (fls. 109/110 destes au-
tos) ter-lhe sido deferido no âmbito 
administrativo a incorporação da 
gratificação adicional pelo exercí-
cio do cargo de direção nível 
DAS.3, na proporção de 60% (ses-
senta por cento), consoante proces-
so regular que tramitou na Secreta-
ria de Estado de Administração, 
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prova essa que é complementada 
pelos contra cheques de vencimen-
tos de impetrante, acostados às fls. 
113/115. 

Melhor sorte não sorri ao em-
bargante, quando fundamenta o 
recurso no fato de não terem sido 
apreciados todos os argumentos 
elencados nas informações presta-
das pela impetrada, pois se é ver-
dade que o CPC, em seu Art. 468, 
III, determinou a análise de todas 
as questões postas pelas partes, 
pena de nulidade, também não é 
menos certo que a jurisprudência 
dos Tribunais tem assentado fir-

memente que:   
o Juiz não está obrigado a res-
ponder todas as alegações das 
partes, quando já tenha encon-
trado motivo suficiente para fun-
dar a decisão, nem se obriga a 
ater-se aos fundamentos indi-
cados por elas e tampouco res-
ponder um a um todos os seus 
argumentos. (RJTJESP 
115/207; LEX-74/607 JSTJ E 
TRF). 
Sendo assim, conheço dos pre-

sentes Embargos de Declaração, 
mas lhe nego provimento. 

 
                             Belém, 05 de março de 1996. 
   
                          Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
             Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 28.982 - RECURSO EX-OFFÍCIO DE HABEAS COR-
PUS LIBERATÓRIO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente:           MMº Juízo de Direito da 6ª Vara Penal 
Recorrido:             Márcio Alex Carneiro de Souza 
Relatora:               Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza 
 
 

Habeas corpus liberatório. Rev ogação dos inci-
sos I e II do Art. 574 do CPP. Interpretação do Art. 
129, I, da C.F., cabendo priv ativ amente ao Minis-
tério Público a iniciativ a da ação penal pública, 
dev esse-lhe também atribuir a iniciativ a recursal 
como prolongamento do princípio da legalidade. 
Recurso não conhecido. Decisão unânime. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Recurso Ex-
Offício de Habeas Corpus Liberató-
rio da Comarca da Capital, em que 
é recorrente MMº Juízo de Direito 
da 6ª Vara Penal e recorrido Már-
cio Alex Carneiro de Souza. 

 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Desembargadores componentes da 
Primeira Câmara Criminal Isolada, 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, à unanimidade de votos, 
em não conhecer o presente recur-
so por não mais cabível na espé-
cie. 

 
Relatório 
Trata-se de Recurso Ex-Offício 

de Habeas Corpus proveniente do 
Juízo da 6ª Vara Criminal da Capi-
tal, que concedeu Ordem de Ha-
beas Corpus Liberatório em favor 
de Márcio Alex Carneiro de Souza, 
qualificado às fls. 02, por encon-
trar-se preso desde o dia 16 de a-
gosto de 1995, na Seccional Urba-
na da Cremação sob a alegação 
de que teria participado de um as-
salto a ônibus, embora nenhuma 
prova existisse contra o paciente. 

Solicitadas informações à autori 
dade indicada como coatora, a 
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mesma esclarece que o paciente 
encontra-se detido naquela Sec-
cional, por ter sido reconhecido pe-
lo cobrador do coletivo assaltado, 
como sendo um dos participantes 
do delito, encontrando-se indicia-
do em inquérito policial, estando o 
feito a critério da justiça, com pe-
dido de decretação de prisão pre-
ventiva do paciente. 

Nesta Superior Instância, a dou-
ta Procuradoria de Justiça opinou 
pelo conhecimento e impro-
vimento do recurso. 

 
Voto 
Seguindo a nova orientação 

dos Tribunais (TACSP: RT 
677/374, 684/336; TJMG: RT 
698/384), esta Egrégia Câmara 
vem se posicionando no sentido de 
não conhecer dos recursos Ex-

Offício de Habeas Corpus, por se-
rem os mesmos uma forma de ini-
ciativa de ação penal pública, que 
de acordo com a Constituição Fe-
deral, é privativa do Ministério Pú-
blico. 

Com efeito. O Artigo 129 em 
seu inciso I, da atual Constituição 
Federal, revoga as normas que o-
brigam os juizes a recorrerem de 
ofício (Artigo 574, incisos I e II do 
CPP, e Artigo 7º da Lei nº 
1.521/51). 

Assim sendo, deixo de conhecer 
do presente recurso por incabível 
na espécie, e recomendo à Exmª 
Magistrada recorrente, que seja 
dado ciência ao representante do 
Ministério Público das decisões 
que concederem Ordem de Habe-
as Corpus. 

 
                                  Belém, 02 de abril de 1996. 
 
                       Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente 
              Desa. Maria de Nazaré Brabo de Souza - Relatora      
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ACÓRDÃO Nº 28.990 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelante: Lojas Americanas S/A 
Apelada: Zinalda Castelo Branco Puty 
Relator: Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 

Civ il e Processo Civ il. Indenização por dano pa-
trimonial e moral. I - Aceitação de retratação e de-
sistência de ação penal - Carência do direito de 
ação na esfera cív el. A aceitação da retratação e 
desistência da ação penal, não implica no reco-
nhecimento da inexistência do fato considerado 
ofensiv o - Preliminar de carência de ação rejeita-
da. II - Ilegitimidade do preponente para figurar no 
polo passiv o, por ato de seus prepostos, em se 
tratando de indenização por dano moral. O prepo-
nente é parte legítima para responder pelos danos 
morais causados pelos seus prepostos, ex-v i dos 
Artigos 5º, incisos V e X da Constituição Federal e 
1.521, inciso III do Código Civ il. Preliminar de ile-
gitimidade de parte rejeitada. III - Nulidade da sen-
tença por infrigência aos Artigos, 93, IX da Consti-
tuição Federal de 88 e 458, incisos II e III, e 463 
do CPC. Inocorrência. A fundamentação do julga-
do ainda que aquém do que seria o ideal, não in-
quina de nulidade a sentença, desde que não haja 
prejuízo para a defesa. A fixação da indenização 
na quantia pedida na inicial, dev idamente atuali-
zada, não configura julgamento extra-petita. Pre-
liminar de nulidade da sentença rejeitada. IV - Mé-
rito - Comprov ado o ato de prepostos, considera-
do ofensiv o e causador de danos, material e mo-
ral, dev e o preponente indenizá-los. O dano moral 
não sendo economicamente mensuráv el aritmeti-
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camente, dev e a indenização ser fixada com mo-
deração, lev ando-se em conta entre outros requi-
sitos, a extensão do dano, a sua grav idade, grau 
de culpa, personalidade do ofendido e condições 
econômicas do dev edor. V - Apelação improv ida, 
para manter a procedência da ação, apenas redu-
zindo-se o “quantum” da indenização fixada na 
sentença. 

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os desembargadores 

do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, em Primeira Câ-
mara Cível Isolada, unanimemen-
te, em negar provimento à apela-
ção, a fim de confirmar a proce-
dência da ação, apenas corrigindo-
se a fixação da indenização, redu-
zindo-a para quantia moderada, 
nos termos do relatório e do voto 
deste relator que ficam fazendo 
parte integrante deste aresto. 

 
Relatório 
Adoto o relatório da sentença 

de fls. 160 a 161 verso, 
acrescentando. 

A MMª Juíza julgou a ação pro-
cedente, para, com base no Art. 
159, do Código Civil, condenar a 
empresa suplicada, ora apelante, a 
pagar uma indenização por danos 
morais e patrimoniais à requeren-
te, ora apelada, no valor de Qui-

nhentos Mil Reais (R$ 500.000,00) 
e mais custas e honorários advoca-
tícios, fixados em 10% sobre o va-
lor da causa, bem como os honorá-
rios dos peritos no valor de cinco 
(5) salários mínimos. 

Alegando que. a condenação 
quanto a indenização foi excessi-
va, ultrapassando o que fora plei-
teado, a acionada interpôs embar-
gos de declaração, visando o es-
clarecimento do critério adotado 
para a fixação daquela quantia. 

A MMª Juíza determinou então 
que os autos baixassem Contadori-
a, a fim de ser atualizado o valor 
do pedido, tendo o Sr. Contador 
encontrado o montante de R$ 
5l0.438,l4 (fls.167). 

Após a dra. Juíza julgou os em-
bargos fixando e condenação no 
montante pedido, devidamente 
atualizado. 

Inconformada a parte vencida 
apelou alegando, preliminarmen-
te: a nulidade da sentença em fa-
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ce à afronta ao Art. 93, IX da Cons-
tituição Federal, por falta de fun-
damentação do “quantum” alcan-
çado para a fixação da indeniza-
ção. 

Ainda preliminarmente, requer 
a nulidade da sentença, por infrin-
gir as normas dos Arts. 458, II e III 
e 463 do CPC, já que a sentença 
não analisou a desvalia do laudo 
pericial, invocado em memorial 
não fundamentando a decisão. 

Por outro lado não faz o decisó-
rio qualquer análise das provas 
produzidas, ferindo o Art. 458, III 
daquela lei, bem como agrediu o 
Art. 463, “caput”, proferindo deci-
são ultra petita contrariando o 
principio do non reformatio in pe-
jus, argumentando, que ao decidir 
os embargos de declaração, onde 
foi postulado acerca do critério da 
fixação do valor da indenização, 
em quantia exagerada, a magis-
trada ainda aumentou o valor da 
condenação. 

Por isso a sentença, no seu en-
tender deve ser anulada, a fim de 
que outra deva ser proferida. 

Quanto ao mérito, pugna pela 
reforma total, ou parcial da sen-
tença, uma vez que a apelada não 
conseguiu provar o alegado, muito 
menos a ocorrência de dano a ser 
indenizado. 

Argumenta, que já que a ação 

foi fundada no Art. 159 do Código 
Civil, i.e. haver a apelante por a-
ção ou omissão voluntária, negli-
gência ou imperícia, violado direi-
to, ou causado prejuízo a apelada, 
capaz de ser indenizado, deveria 
comprovar em juízo o que alegou, 
mas não o fez, quer através das 
testemunhas, quer através do lau-
do pericial, que foi exaustivamente 
demonstrado ser imprestável. 

Em suas razões de recurso se 
reporta aos seus argumentos cons-
tantes da contestação (fls.30) e 
memorial (fls.137), onde demons-
tra que se a apelada, na ação pe-
nal que propôs contra a apelante, 
aceitou a retratação e porque re-
conheceu que o fato indicado co-
mo causador do dano e desrevesti-
do de il icitude, afastando assim o 
dever de indenização. 

Em sua defesa também de-
monstra que não se aplica a teoria 
da responsabilidade do preponen-
te em relação aos atos dos prepos-
tos, quando o tema tratado é dano 
moral, e, assim sendo a apelante é 
parte i legítima. 

A apelada contraminutando, 
pugna pelo improvimento do re-
curso, a fim de que as decisões re-
corridas sejam mantidas em todos 
os seus termos. 

 
Voto 
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Ao contestar a ação a empresa 
apelante se defendeu invocando     
duas preliminares: carência do di-
reito de ação, argumentado que a 
autora, na esfera criminal, ao acei-
tar a retratação de seus prepostos e 
desistido da queixa-crime, implici-
tamente reconheceu inexistir o fato 
considerado ofensivo, pelo que es-
tá impedida de buscar na esfera 
cível qualquer reparação. 

Argüi também a sua ilegitimi-
dade passiva, de vez que a autora, 
ao pleitear reparação de dano mo-
ral deveria acionar como réus, os 
seus prepostos, isto é, as pessoas 
que realmente a ofenderam, já 
que a responsabilidade civil do 
preponente, por atos de seus pre-
postos tem restrita aplicação às hi-
póteses de dano patrimonial. 

E nas razões de apelação, ain-
da preliminarmente, argui a nuli-
dade da sentença, por ferir precei-
to constitucional, constante do Ar-
tigo 93, inciso IX da Constituição 
Federal vigente, a qual impõe, 
que todos os julgamentos dos ór-
gãos do Poder Judiciário sejam 
públicos e fundamentados. 

Todavia, considera que a Juíza 
sentenciante não fundamentou a 
fixação da indenização, e, além 
do mais, oferecidos embargos de 
declaração, a fim de que fosse su-
prida a omissão, a magistrada 

também sem fundamentar, fixou a 
condenação em quantia ainda 
maior, inquinando de nulidade a 
sentença apelada. 

Também considera a sentença 
nula, por afrontar os Artigos 458, 
incisos II e III e 463 do CPC. 

Quanto à carência do direito de 
ação, em virtude da aceitação da 
retratação e pedido de desistência 
da queixa-crime. 

A preliminar não tem qualquer 
consistência, pois o fato da apela-
da haver aceito a retratação e por 
isso o pedido de desistência, não 
implica em considerar que o fato 
apontado como delituoso não exis-
tiu; muito pelo contrário, a retrata-
ção implica, isto sim, no reconhe-
cimento de sua ocorrência e na o-
fensa moral, injusta; não é mais 
nem menos que um pedido de 
perdão, aceito. 

Tanto assim, que consta do 
Termo de Retratação e Reconcili-
ação:  

"...que reconhecem que a 
mesma (a querelante) devido o 
sistema das Lojas Americanas, 
sofreu uma agressão moral, 
quando sua sacola foi aberta e 
conduzida à presença do geren-
te, onde foi constatado que 
dentro da mercadoria que ad-
quirira e pagara, haviam duas 
etiquetas eletrônicas, uma das 
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quais não foi retirada, o que 
causou o fato narrado..." 
Por outro lado o Código Civil 

estatui em seu Artigo 1525:  
"Artigo 1525 - A responsabilida-
de civil é independente da cri-
minal, não se poderá, porém, 
questionar mais sobre a existên-
cia do fato, ou quem seja o seu 
autor, quando estas questões se 
acharem decididas no crime.”  
Ora, se a apelante, pelo seus 

prepostos confessou o fato tido 
como delituoso e admite que a 
apelada sofreu por isso um dano 
moral, a alegação de que a acei-
tação da retratação e a desistência 
da ação implicam em inexistência 
do fato, seria até risível, data veni-
a, se não proviesse de respeitabi-
líssimo escritório de advocacia. 

Assim sendo a preliminar de ca-
rência da ação é improcedente, 
por isso deve ser rejeitada. 

Quanto à ilegitimidade de par-
te, sob o argumento de que a res-
ponsabilidade civil decorrente de 
ato de preposto, se restringe às hi-
póteses de dano patrimonial, não 
se estendendo a casos de dano 
moral, não pode também ser aco-
lhida. 

O Código Civil preceitua em 
seus Arts. 159 e 1521, III. 

"Art. 159 - Aquele que por ação 
ou omissão voluntária, negli-

gência, ou imperícia, violar di-
reito, ou causar prejuízo a ou-
trem, fica obrigado a reparar o 
dano." 
"Art. 1521 - São também res-
ponsáveis pela reparação do 
dano civil: 
...III - O patrão, amo ou comi-
tente por seus empregados, ser-
viçais e prepostos, no exercício 
do trabalho que lhes competir, 
ou por ocasião dele (Art. 1522)." 
Assim sendo, a lei não faz 

qualquer l imitação quanto à espé-
cie de dano, portanto, quer seja 
dano moral quer patrimonial é ele 
indenizável. 

A respeito colhe-se o seguinte 
tópico de um artigo intitulado "In-
denização por Dano Moral: Evolu-
ção da Jurisprudência", de autoria 
do Exmo. Ministro Raphael de Bar-
ros Monteiro Filho: 

"...Segundo ensinamento do 
Prof. Caio Mário da Silva Perei-
ra, a aceitação por dano moral 
repousa numa interpretação sis-
temática de nosso direito, a-
brangendo o próprio Art. 159 do 
Código Civil que, ao aludir à 
violação de um direito, não está 
limitando a reparação de dano 
material apenas    ("Responsabi-
l idade Civil", pag. 57, 4ª edi-
ção). Segundo ainda o referido 
mestre, a Constituição Federal 
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de 1988 veio pôr uma pá decal 
na resistência à reparação do 
dano moral. Confiram-se os in-
cisos V e X da Lei Maior..." 
(in Informativo Jurídico da Bi-
blioteca "Oscar Saraiva", do 
STJ - vol. 7º, nº 02). 
Por tais motivos também é de 

se rejeitar esta preliminar. 
No que diz respeito à preliminar 

de nulidade de sentença por afron-
ta aos Artigos 93, inc. IX da CF vi-
gente, 458, incs. II e III e 463 do 
CPC, também não procede. 

Em relação à norma constitu-
cional, a sentença seria nula, por 
que a condenação da recorrente 
em Quinhentos Mil Reais (R$ 
500.000,00), não foi fundamenta-
da, conforme exigência do referido 
artigo, e, além do mais, questio-
nada a omissão em embargos de 
declaração, a magistrada, ainda 
sem fundamentar, elevou a con-
denação para                  R$ 
510.438,14, ofendendo assim o 
princípio do "non reformatio in pe-
jus". 

E quanto a violação à legisla-
ção infraconstitucional a sentença 
seria nula por não fundamentar a 
relação de causa e efeito entre o 
fato e os danos, bem assim, por 
não haver enfrentado a desvalia 
da documentação e do laudo peri-
cial, exaustivamente demonstrada 

e ainda por haver alterado o valor 
da condenação, desobedecendo o 
princípio de que após a sentença o 
juiz não poderá alterá-la, conforme 
norma do Artigo 463 da lei adjeti-
va. 

Em verdade a sentença atacada 
não é um primor de decisão, mas 
não pode ser considerada de to-
talmente desfundamentada, como 
pretende fazer crer a apelante, 
mas, quando muito, simploriamen-
te fundamentada. 

Ora, seria uma clamorosa injus-
tiça com a apelada, anular a sen-
tença por este fato. Tanto mais 
quando a defeituosa fundamenta-
ção, não trouxe qualquer prejuízo 
à apelante, mas, ao contrário, a 
singeleza do julgado, até facil itou 
à defesa, que encontrou argumen-
to para pedir a nulidade da sen-
tença, prejudicando os interesses 
da recorrida, confessadamente o-
fendida moralmente pelos prepos-
tos daquela. 

Ocorre, que a despeito da defei-
tuosa fundamentação, dá para en-
tender, que o valor da condenação 
decorreu dos prejuízos materiais e 
morais sofridos pela apelante, cujo 
montante a julgadora fixou na im-
portância pedida na inicial, devi-
damente corrigida. 

No que diz respeito à documen-
tação e ao laudo pericial, a magis-
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trada deu crédito e não tinha por-
que não dar, aos atestados médi-
cos e recibos passados por médicos 
e pelo seu advogado na esfera 
criminal, bem como declaração 
firmada pela direção do estabele-
cimento de ensino, onde a apelan-
te trabalhava. 

E quanto ao laudo, a magistra-
da nele acreditou, até porque está 
firmado por dois médicos, indica-
dos pelo Instituto Médico Legal e a 
ele se reporta no seguinte trecho 
da sentença: 

" O laudo de fls. 103 a 107, e-
videncia as alterações psicoló-
gicas e os transtornos emocio-
nais apresentados pela autora, 
provocados pelos fatos narrados 
na inicial" 
Além do mais a magistrada 

transcreve na sua sentença de qua-
tro laudas datilografadas a ementa 
de dois arestos, um oriundo do STJ 
e outro do TJ-RJ, em abono de sua 
decisão, não se podendo inquinar 
a sentença de nula por falta de 
fundamentação. 

É oportuno observar, que o lau-
do pericial baseou as suas conclu-
sões, não apenas através de exa-
mes na pessoa da ofendida, mas 
também nas conclusões a que 
chegou o Dr. Antônio Fonteles, 
que por a haver examinado logo 
após o evento, merecem credibil i-

dade. 
Por tais razões esta preliminar 

deve também ser rejeitada. 
Mérito 
Neste tópico a apelante defen-

de-se, sustentando ser inverídica a 
versão dada pela apelada em sua 
ini-    cial, pois ao contrário do que 
alega, não foi tratada de modo 
humilhante e rasteiro, porém, em 
decorrência do caso fortuito deri-
vado de não ter sido retirada a eti-
queta eletrônica do objeto com-
prado pela autora. 

Sustenta ainda que a apelada 
não foi abordada na frente de po-
pulares e outros fregueses da loja, 
de maneira acintosa, mas com 
"discrição e elegância." 

E para reforço de sua tese, ar-
gumenta que a apelada se tivesse 
mesmo sofrido agressão moral, não 
teria aceito a concil iação e desisti-
do da queixa-crime, sem qualquer 
ressalva. 

Procura também demonstrar a 
inutil idade dos atestados médicos 
carreados para os autos, bem como 
a declaração prestada pela direto-
ra do centro educacional onde a 
apelada trabalhava, informando 
ter a mesma abandonado as suas 
atividades para tratamento de saú-
de. 

Defende-se também procurando 
demonstrar ausência da relação de 
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causa e efeito, invocando passa-
gens doutrinárias e jurisprudenci-
ais. 

E conclui, aduzindo, que mes-
mo que algum laivo de direito a 
socorresse, a pretendida indeniza-
ção jamais poderia alcançar a 
quantia de Trezentos Milhões de 
Cruzeiros        (Cr$ 
300.000.000,00), contrapropondo 
cinqüenta (50) salários mínimos. 

Todavia, o que é induvidoso 
nos autos quanto ao fato, é que a 
apelada, no dia 22 de julho de 
1991, por volta das 11 horas da 
manhã, adquiriu nas Lojas Ameri-
canas S/A, uma toalha de mesa, 
pagando o preço do objeto. 

Ocorre que um dos dois disposi-
tivos eletrônicos para evitar furto, 
não foi retirado da mercadoria pe-
la vendedora, o que ocasionou o 
seu disparo, no momento em que 
a apelada se prestava em retirar-se 
do estabelecimento, fato que oca-
sionou a interferência de dois auxi-
l iares do serviço de segurança, que 
conduziram a apelada para o inte-
rior da loja, levando-a à presença 
de dois Diretores. 

Ora, tal fato, ainda que tenha 
sido feito com a alegada "discrição 
e elegância" e sem "estrépitos" (o 
que a apelada discorda) ainda as-
sim, por si só, já se configura em 
um dano moral passível de indeni-

zação, principalmente em se tra-
tando de pessoa de classe média, 
exercendo cargo de Orientadora 
Educacional, casada com enge-
nheiro pertencente aos quadros do 
Banco da Amazônia. Portanto de 
apreciável círculo de amizade no 
seio da sociedade. 

Conseqüentemente, ao contrá-
rio do que sustenta a apelante, se-
gundo a qual, a apelada nada 
trouxe para os autos capaz de justi-
ficar o seu direito à indenização; 
trouxe ela, como prova a confessa-
da ofensa moral praticada pelos 
prepostos da apelante: primeiro 
pela desatenção da vendedora em 
não retirar um dos aparelhos ele-
trônicos antifurto; em segundo lu-
gar, a detenção da apelada pelos 
seguranças e a sua condução para 
o interior da loja, a fim de ser revis-
tada por dois Diretores; fato que a 
obrigou a acionar pelo telefone o 
seu advogado. 

Tanto mais quando o fato ocor-
reu ante um grande número de 
pessoas, conforme confessa a pró-
pria recorrente, quando em sua 
contestação declara (fls. 43/44): 

"O engano da caixa da loja ao 
não retirar o dispositivo existen-
te da mercadoria decorreu de 
caso fortuito ditado pela grande 
movimentação no estabeleci-
mento, uma segunda-feira, dia 
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22 de julho de 1991, dia da 
semana em que grande número 
de pessoas se dirige às com-
pras...." 
Assertiva esta que contraria o 

que disse em outra passagem de 
sua defesa, onde declara que a 
apelada fora abordada com "dis-
crição, elegância e sem estrépi-
to..." 

Tal ocorrência longe está, data 
venia, de demonstrar que a não re-
tirada do dispositivo eletrônico de 
alarme, decorreu de caso fortuito, 
mas de desatenção da caixa que 
atendeu a apelada, configurando 
a negligência da auxil iar, que, por 
sua vez, levou os demais prepostos 
a supor tratar-se aquela, de uma 
ladra, configurando-se assim, a o-
corrência de dano moral, cuja in-
denização está prevista no Art. 5º 
da CF vigente, quando estatui: 

" Artigo 5º -
.................................. 
 inciso V - É assegurado o direi-
to de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à 
imagem. 
 inciso X - São invioláveis a in-
timidade, a vida privada, a hon-
ra e a imagem das pessoas, as-
segurado o direito a indeniza-
ção pelo dano material ou mo-
ral decorrente de sua violação." 

Quanto aos meios de prova tra-
zidos pela apelada. 

A documentação carreada para 
os autos, constante de atestados 
médicos, recibo de advogado e 
declaração de um estabelecimento 
de ensino, comprovam cabalmente 
haver a apelada sofrido abalo em 
sua situação econômica e em sua 
saúde, pois entrando em abalo 
emocional, por passar, a partir do 
episódio, "em depressão nervosa, 
cefaléia interna, idéias supervalo-
rizadas relacionadas ao incidente 
na loja, insônia, medo, retraimen-
to, dificuldades de concentração, 
prejuízo da memória, herpes labi-
al, apatia, crises de choro, ansie-
dade e insegurança, que a obrigou 
a afastamento de suas atividades 
laborativas, por haver prejuízo em 
seu desempenho, conforme consta 
do laudo pericial, então configura-
se tanto o dano moral, como o da-
no patrimonial. 

E se outrora a indenização por 
danos morais era negada pela 
doutrina e jurisprudência, hoje em 
dia, após passar pela fase de aco-
lhimento quando aqueles danos 
tinham conotação econômica, ho-
je a indenização ao dano moral 
puro é acolhida constitucionalmen-
te, consoante o Art. 5º, incs. V e X, 
retrotranscritos. 

Conseqüentemente é induvido-
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so que a apelada, por atos de pre-
postos da apelante, sofreu danos 
morais e patrimoniais; estes pelos 
gastos com médicos e advogados, 
bem como pela paralisação de sua 
atividade laborativa; e aqueles, os 
danos morais, pela reação psíqui-
ca, pela dor experimentada em fa-
ce da lesão, com os seus desdo-
bramentos imateriais e repercussão 
sobre a honra e o sentimento. 

É certo que em relação aos da-
nos morais, a jurisprudência 
brasileira negava a indenização, 
em face da impossibil idade de sua 
mensuração econômica, para de-
pois evoluir para a devida indeni-
zação, somente quando esses da-
nos traziam reflexos patrimoniais. 

Todavia, mais recentemente, 
tanto a doutrina, quanto a jurispru-
dência evoluíram no sentido da 
indenização pelo dano moral puro 
e até quando do mesmo fato de-
corra também dano patrimonial, 
como neste, ora em discussão. 

A este respeito colhe-se em ar-
tigo de autoria do Excelentíssimo 
Ministro Raphael de Barros Montei-
ro Filho, do STJ, as seguintes pas-
sagens bem elucidativas sobre o 
assunto: 

"...Com o advento da Constitui-
ção Federal de 1988, criou-se e 
instalou-se o Superior Tribunal 
de Justiça que , no exercício de 

sua precípua missão de velar 
pela inteireza positiva e pela 
uniformidade do direito federal, 
desde logo, já nos primórdios 
de sua atividade judicante, en-
frentou a tormentosa questão de 
que ora se cuida, dirimindo-a 
prontamente, de tal forma que 
não demorou a cristalizar-se a 
sua jurisprudência no verbete 
sumular nº 37, que reza: 
"são acumuláveis as indeniza-
ções por dano material e dano 
moral oriundos do mesmo fato." 
Pacificado o entendimento da 
Corte, passou ela a deparar-se 
com a dificuldade encontrada - 
o que ocorre com qualquer jul-
gador - para quantificar moneta-
riamente o dano moral, óbice 
este que,   aliás, constitui um 
dos principais argumentos da 
corrente doutrinária que reputa 
como não indenizável o dano 
extra patrimonial, ou seja, a 
impossibil idade de determinar-
se com fidelidade a exatidão o 
denominado petrium doloris. " 
E mais adiante prossegue: 
"tema dos mais árduos é a da 
quantificação do dano moral 
Hermenegildo de Barros, invo-
cado por Pontes de Miranda, 
deixara acentuado que "embora 
o dano moral seja um entendi-
mento de pesar íntimo da pes-
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soa ofendida, para o qual se 
não encontra estimação perfei-
tamente adequada, não é por 
isso razão para que se lhe recu-
se em absoluto uma compensa-
ção qualquer. Essa será estabe-
lecida, como e quando possível, 
por meio de uma soma, que 
não importando uma exata re-
paração, todavia representará a 
única salvação cabível nos limi-
tes das forças humanas. O di-
nheiro não os extinguirá de to-
do: não os atenuará mesmo por 
sua própria natureza; mas pelas 
vantagens que o valor permuta-
tivo poderá proporcionar, com-
pensando, indiretamente e par-
cialmente embora, o suplício 
moral que os vitimados experi-
mentam a reparação faz-se, 
pois, através de uma compen-
sação, via indireta do dinheiro. 
Nos termos do disposto no Art. 
1533 do CC, a indenização será 
fixada por arbitramento, nada 
obstando que ela seja feita pelo 
julgador desde logo, com o que 
se obviarão as imensas dificul-
dades nas fases de liquidação e 
executória. (o destaque é meu) 
"A III Conferência Nacional de 
Desembargadores do Brasil, efe-
tivada na Guanabara em 
dezembro de 1965, firmou entre 
as suas conclusões: - que o arbi-

tramento do dano moral fosse 
apreciado ao inteiro arbítrio do 
juiz que, não obstante, em cada 
caso, deveria atender à reper-
cussão econômica dele, à prova 
da dor e ao grau de dolo ou 
culpa do ofensor." (cfr. Wilson 
de Melo da Silva), Irineu Antô-
nio Pedrotti, acima citado, lem-
bra que o juiz, ao apreciar o ca-
so concreto submetido à exame 
fará a entrega da prestação ju-
risdicional de forma livre e 
consciente, à luz das provas que 
forem produzidas. Verificará as 
condições das partes, o nível 
social, o grau de escolaridade, 
prejuízo sofrido pela vítima, a 
intensidade da culpa e os de-
mais fatores concorrentes para a 
fixação do dano haja vista, que 
costumeiramente a regra do di-
reito pode se revestir de flexibi-
l idade para dar a cada um o 
que é seu. Ainda é de ter-se 
presente que o Anteprojeto do 
Código de Obrigações de 1941, 
"encomendava que a reparação 
por dano moral deveria ser 
"moderadamente arbitrada". es-
sa moderação tem por finalida-
de evitar a perspectiva de lucro 
fácil e generoso, enfim, do lo-
cupletamento indevido." 
(in Informativo Jurídico da Bi-
blioteca "Oscar Saraiva" vol. 7, 
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nº 02, pag. 93) 
No caso vertente a MMª Juíza 

fixou a indenização pelos danos 
morais e patrimoniais sofridos pela 
apelada, na quantia que foi esti-
mada na petição inicial, ou seja 
Trezentos Milhões de Cruzeiros 
(CR$ 300.000.000,00) - padrão da 
época - corrigida na sentença para 
Quinhentos Mil Reais (R$ 
500.000,00) e nos embargos para 
Quinhentos e Dez Mil, Quatrocen-
tos e Trinta e Oito Reais e Quator-
ze Centavos (R$ 510.438,14), o 
que corresponderia em quase Um 
Bilhão e Meio de Cruzeiros, se a-
inda vigente estivesse a moeda do 
tempo do ajuizamento da ação. 

Tal quantia, sem dúvida é exa-
gerada, se levarmos em conta, que 
os problemas advindos à apelada, 
constantes do laudo pericial e a-
cima descritos e decorrentes do 
dano moral sofrido, por sua vez, 
decorreram de problemas psicoló-
gicos anteriores, então latentes. 

Tanto assim, que consta do his-
tórico do laudo, que "aos 14 
anos apresentou herpes labial, 
que costuma manifestar-se em 
situações de marcada ansieda-
de. Por ocasião dos preparativos 
para os exames vestibulares a-
presentou episódio de gastri-

te..." 
Portanto, é de se crer, que, pelo 

menos parte dos problemas emo-
cionais e corporais que advieram à 
apelada após o episódio, já se en-
contravam latentes, não sendo as-
sim de todo decorrentes do confes-
sado dano moral que lhe foi im-
posto pelos prepostos da empresa 
apelante. 

Por outro lado, os danos mate-
riais sofridos, a julgar pela 
documentação apresentada, 
constante de recibos de advogado 
e médicos, bem como pela 
paralisação de sua atividade 
laborativa em estabelecimento de 
ensino primário, não são de tal 
monta a justificar o recebimento 
de uma pequena fortuna. 

Ante estas considerações, e le-
vando -se em conta, o grau de es-
colaridade da ofendida, a intensi-
dade da culpa, os prejuízos sofri-
dos, a condição econômica da 
empresa apelante, é de negar-se 
provimento ao recurso, para con-
firmar a procedência da ação, a-
penas reduzindo-se o valor da 
condenação para Duzentos Mil 
Reais (R$ 200.000,00), equivalen-
te a dois mil (2.000) salários míni-
mos. 

  
                                   Belém, 22 de abril de 1996. 
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        Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente-Relator 
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ACÓRDÃO Nº 28.995 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:        João Ledilson Braga Sales 
Apelada:         Norsegel - Norte Serviços Gerais Ltda 
Relatora:         Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 
 

Apelação Civ il - Ação de Cobrança pelo Rito Su-
marío, v isando compelir a ré, ao pagamento de 
promessa de recompensa - Ação julgada impro-
cedente pelo juizo "a quo". Apelação interposta 
da decisão. 
     1 - Conforme depreende-se, das prov as docu-
mentais e testemunhais dos autos, o documento 
(fls.10) ensejador da lide, ficou comprov ado cons-
tituir-se apenas, um esboço de proposta de 
promessa de recompensa, promessa essa que 
não chegou a instituir-se, logo, não constituindo 
obrigação assumida, não se configurando dessa 
forma, um ato jurídico nos termos do Art. 82 do 
Código Civ il, derev estido dos requisitos 
essenciais, para a sua configuração. 
     2 - Mesmo que a aludida promessa de recom-
pensa existisse, pelo conteúdo do documento de 
fls. 10, seria dev ida ao v igilante ou equipe que 
ev itasse assalto ao Banco do Brasil, e não, a car-
ro forte da ré, como foi o caso. 
     3 - Recurso conhecido mas, improv ido. Deci-
são unânime. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Apelação Cível em 
que é apelante João Ledilson Bra-
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ga Sales e apelada Norsegel - Nor-
te Gerais Ltda. 

ACORDAM, os Exmos. Desem-
bargadores componentes da 2ª 
Câmara Cível Isolada do Tribunal 
de Justiça do Estado, em Turma, à 
unanimidade de votos, em conhe-
cer do recurso, mas lhe negar pro-
vimento, mantendo a sentença "a 
quo", por seus jurídicos fundamen-
tos, nos termos do voto da Desa. 
Relatora. 

 
Relatório 
João Ledilson Braga Sales, de-

vidamente identificado na exordi-
al, através procurador legalmente 
habilitado nos autos, com funda-
mento nas disposições dos Arts. 
275, I e 276 do Código de Proces-
so Civil, ajuizou Ação de Cobrança 
em desfavor de Norsegel - Norte 
Serviços Gerais Ltda., igualmente 
identificada na peça vestibular, a-
legando o seguinte: 

Que em 22 de outubro de 1992, 
na qualidade de empregado da ré, 
como vigilante, foi designado, jun-
tamente com outros vigilantes de 
serviço, para se deslocarem até 
uma agência do Banco do Brasil 
transportando em carro forte a im-
por          tância de Cr$ 
400.000.000,00 (Quatrocentos Mi-
lhões de Cruzeiros) em três malo-
tes; que na entrada da agência 

houve uma tentativa de assalto, 
frustada pela pronta reação dos 
guardas de segurança e do reque-
rente; que na ocasião recebeu 
uma rajada de metralhadora em 
uma de suas pernas, o que o levou 
a ficar internado e operado de ur-
gência em a Clinica dos Acidenta-
dos. 

Em continuação diz que, a ré, 
em 12.06.92 através de portaria, 
havia prometido uma recompensa 
de 20 pisos salariais para a equipe 
ou vigilante que evitasse um assal-
to ao Banco do Brasil. 

Esclarece ainda que, ao ter alta 
do hospital, por várias vezes procu-
rou a suplicada para receber esse 
seu direito, no que não obteve êxi-
to, e o que é pior, fôra sumaria-
mente demitido de seu emprego, 
ficando à partir daí desempregado, 
em séria dificuldade financeira pa-
ra manter sua família. Daí a sua 
pretensão em obter através da pre-
sente ação, o pagamento da re-
compensa prometida.  

Requereu a citação da ré para 
responder a Ação, comparecendo 
à audiência designada. Juntou do-
cumentos probatórios do alegado 
(fls. 08/12) e rol de suas testemu-
nhas. 

Protestou pela produção de 
prova pericial e pela condenação 
do réu no pagamento do requeri-
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do, despesas processuais, juros e 
correção e verba advocatícia. Deu 
valor à causa. 

Em contestação às fls. 25/30, a 
ré, também resumidamente, con-
firma que chegou a cogitar de re-
tribuir, mediante promessa de re-
compensa, o vigilante ou equipe 
de vigilante que, ao reagir pron-
tamente, conseguissem evitar um 
assalto a qualquer agência do 
Banco do Brasil S/A, apesar de 
negar a autenticidade da assinatu-
ra e a veracidade do instrumento 
onde, segundo o autor, consta a 
promessa de recompensa. 

Acresce ainda a ré, que o do-
cumento apelidado de portaria pe-
lo requerente era, em verdade, um 
esboço de proposta de promessa 
de recompensa, elaborada pelo Di-
retor-Presidente da empresa e en-
caminhado à fi l ial de Belém para 
análise e, que após os indispensá-
veis estudos, setores competentes 
da empresa rejeitaram as ideias, 
por dois motivos: a) discriminava os 
demais vigilantes que trabalhavam 
em outros bancos, repartições, lo-
jas, supermercados, etc... pois a tal 
recompensa era atribuída exclusi-
vamente à aqueles que exerces-
sem suas atividades no Banco do 
Brasil e b) essa recompensa pode-
ria estímular a pratica de assaltos 
simulados. Por não ter sido assina-

do pela ré tal documento, a pro-
messa de recompensa jamais exis-
tiu e, ainda que, ao contrário, exis-
tisse, seria devida apenas aos vigi-
lantes que trabalhassem no Branco 
do Brasil, como se observa de seu 
conteúdo. 

Audiência de instrução e jul-
gamento realizada com oitiva das 
partes e testemunhas. 

Memoriais apresentados pelo 
autor e réu, as fls. 70 a 72 e 73 a 
74 dos autos. 

A MMª Juíza de Direito proferiu 
decisão, julgando improcedente a 
Ação proposta pelo autor, deixan-
do de condená-lo nos ônus da su-
cumbência pelo fato de gozar os 
benefícios da justiça gratuita. 

Inconformado com a sentença 
que lhe foi desfavorável, o Autor 
apelou para este Egrégio Tribunal, 
sob alegação de que a decisão 
proferida deve ser reformada por 
estar destituida de consistência ju-
rídica, de vez que, contrariou a 
prova dos autos, reafirmando os 
argumentos apresentados na exor-
dial. 

Pugnou a final pelo provimento 
do recurso, a fim de ser reformada 
a sentença originária reconhecen-
do o direito do recorrente esposado 
na sua peça vestibular. 

O recurso foi recebido em am-
bos os efeitos (fls.86). Houve res-
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posta da apelada que apresentou 
suas contra-razões às fls. 87/92, re-
batendo todos os tópicos da apela-
ção e sustentando o improvimento, 
postulando em consequência pela 
integral confirmação da sentença 
impugnada, por seus jurídicos fun-
damentos. 

Subiram os autos a este Egrégio 
Tribunal, cabendo-me por distribu-
ição, a relatoria deste feito. 

É o relatório. Sem revisão, nos 
termos do Art. 551, § 3º , do Códi-
go de Processo Civil, com a altera-
ção feita pela Lei nº 8.950 de 
13.12.94, pedi julgamento do pre-
sente. 

 
Voto 
 Presentes os requisitos de ad-

missibil idade, conheço do apelo. 
Ao que ressumbra dos autos, 

creio que a bem elaborada sen-
tença guerreada (fls. 76 a 80) deva 
ser confirmada por seus próprios e 
jurídicos fundamentos, eis que a-
nalisou perfeitamente todas as 
questões relacionadas com o méri-
to, aplicando com absoluta corre-
ção o direito atinente à espécie, 
não merecendo por conseguinte, 
prosperar o presente recurso. 

De feito, visou o apelante, atra-
vés da Ação de Cobrança pelo Rito 
Sumário, que propusera, compelir 
a ré ao pagamento de suposta re-

compensa que foi prometida ao 
vigilante ou equipe de vigilantes 
que evitasse um assalto, junto ao 
Banco do Brasil, correspondendo 
esse valor a 20 pisos salariais. 

Segundo narra a exordial, no 
dia 28 de agosto de 1992, houve 
uma tentativa de assalto a um car-
ro forte da ré, no qual se encontra-
va o Autor, na qualidade de em-
pregado da empresa, como vigi-
lante, juntamente com outros vigi-
lantes de serviços, quando dito car-
ro chegava a agência Pedreira, do 
Banco do Brasil, tentativa essa, 
frustada, diante da imediata rea-
ção do autor ora apelante e de-
mais vigilantes. 

Depreende-se, das provas do-
cumentais e testemunhais dos au-
tos,, que a ré, por intermédio de 
seu Diretor-Presidente, pensou, di-
ante dos reiterados assaltos a ocor-
rer junto as empresas bancárias, de 
recompensar os vigilantes ou equi-
pe de vigilantes, que conseguis-
sem evitar assalto ao seu mais im-
portante cliente, o Banco do Brasil, 
tendo para isso, a fim de instituir e 
normatizar a recompensa, elabo-
rado uma minuta de carta circular 
enviando-a à Diretoria Regional, a 
fim de ser submetida a exame pelo 
Consultor de Segurança, o qual foi 
contrário à ideia (fls.46/47), ense-
jando a que, a recompensa não 
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fosse instituída. 
Decorre, dos elementos existen-

tes no processo, ter, no entanto, a 
minuta da Carta Circular sido afi-
xada no quadro de avisos da ré, 
por um período não inferior a dois 
meses, constando no alto da mes-
ma os seguintes dizeres:  

Inspetoria: P/ conhecimento e 
divulgação, 02.06.92, contendo 
uma assinatura ilegível (fls.10). 
Conforme estatui o Art. 1512 do 
Código Civil - "Aquele que, por 
anúncios públicos, se compro-
meter a recompensar ou gratifi-
car a quem preenche certa con-
dição, ou desempenhe certo 
serviço, contrai a obrigação de 
fazer o prometido". 
Trata-se da figura da promessa 

de recompensa, a segunda das 
modalidades de obrigações por 
declaração unilateral da vontade. 
É um ato jurídico e como todo ato 
jurídico requer para a sua valida-
de, nos termos do Art. 82 do Códi-
go Civil, três requisitos: a) agente 
capaz, objeto l icito e forma prescri-
ta ou não defesa em Lei. 

Cabe analisar o documento de 
fls. 10, ensejador da lide para a fi-
nal concluir tratar-se ou não de do-
cumento hábil, revertido das 
características legais a propiciar 
razão ao autor na pretensão do seu 
pleito. 

Os dados levantados e devida-
mente provados nos autos, através 
dos depoimentos colhidos no de-
correr da instrução processual, de-
notam, eficazmente, que, o aludi-
do documento nada mais é do que 
uma minuta elaborada, contendo 
uma proposição da ré, que se a-
provada, constituiria realmente 
uma "promessa de recompensa", o 
que não se concretizou, face, de-
vidamente submetida a análise, 
não ter sido aprovada pelo consul-
tor de segurança da empresa, con-
forme depoimentos de fls. 68/69 e 
do Parecer de nº 08/92 de fls. 
46/77, que con-   cluiu da seguinte 
maneira:  

" A instituição de recompensa 
pecuniária para vigilante (ou 
equipe) que se houver bem no 
cumprimento de sua obrigação 
deve ser analisada com muita 
cautela, diante dos riscos apon-
tados nos comentários acima. 
Havendo disposição política da 
Norsegel em manter a oferta, 
sugerimos, S.M.J., que as cir-
cunstâncias ensejadoras de tal 
benefício sejam clara e objeti-
vamente delineadas, para que 
não surtam efeito contrário ao 
que dela se espera. 
É o parecer. 
Belém, 27 de junho de 1992. 
Paulo Sette Câmara 
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Consultor de Segurança” 
Constata-se ainda que o referi-

do documento não tem data nem 
assinatura alguma, contendo ape-
nas no alto do mesmo, os seguin-
tes dizeres: Inspetoria:  

P/ conhecimento e divulgação, 
02.06.92, contendo uma assina-
tura ilegível, ordem essa, por 
certo emanada de um funcioná-
rio para fazer a divulgação da 
proposição apresentada. 
Não há por conseguinte, como 

considerar que o alegado docu-
mento, que não foi assinado, pelos 
representantes legais da empresa 
ré, e nem por qualquer outra pes-
soa, pois não traz assinatura algu-
ma, instituiu a alegada promessa 
de recompensa a ser invocada co-
mo obrigação assumida, não se 
configurando dessa forma, um ato 
jurídico, nos termos do Artigo 82 
do Código Civil, pois, derevestido 
dos requisitos essenciais para a sua 
configuração. 

A digna magistrada prolatora da 
bem fundamentada sentença guer-

reada, em um dos trechos da mes-
ma, diz:  

..."ainda que existisse a promes-
sa, nem assim teria direito a ela 
o autor. Ficou claro pela prova 
existente, que a intenção da 
empresa era estabelecer a 
recompensa para o vigilante ou 
equipe que evitasse assalto ao 
Banco do Brasil e a tentativa de 
assalto foi dirigida contra, um 
carro forte da Norsegel e não 
contra o Banco do Brasil, não 
havendo previsão de recompen-
sa para quem evitasse assalto a 
carro forte". 
Entendimento lúcido e coeren-

te, que acato plenamente. 
Chega-se assim, à conclusão, 

como é fácil verificar, que a sen-
tença fez justiça. Não merece por-
tanto, qualquer reparo, devendo 
ser mantida por seus jurídicos fun-
damentos. 

Não assiste, pois, razão ao ape-
lante, pelo que improvejo o seu 
recurso. 

 
                                    Belém, 25 de abril de 1996. 
 
                          Des. Humberto de Castro - Presidente 
                 Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora    
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ACÓRDÃO Nº 29.002 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: José de Souza Cavalcante 
Impetrado: Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação  
Relator: Desembargador Humberto de Castro 
 
 

Mandado de segurança contra ato do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Educação. Pena de re-
preensão. Serv idor público. Preliminar de deca-
dência do direito à impetração suscitada pela au-
toridade apontada como coatora, rejeitada à una-
nimidade. 
No mérito, tendo a administração comprov ado a 
observ ância ao princípio da ampla defesa, nega-
se a presente segurança. Decisão unânime. 

 
 

 
Vistos, etc. 
ACORDAM os Desembargadores 

Membros das Câmaras Cíveis Reu-
nidas do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará, à unani-
midade de votos, em negar a Se-
gurança impetrada, nos termos do 
Relatório, voto do Relator e notas 
taquigráficas que ficam fazendo 
parte integrante deste aresto. 

 
Relatório 
José de Souza Cavalcante, de-

vidamente qualificado e represen-

tado à inicial, impetrou Mandado 
de Segurança contra ato do Exmo. 
Sr. Secretário de Estado de Edu-
cação, fundamentando seu pleito 
na Constituição Federal e Lei nº 
1.533/51. 

Diz o impetrante, que é servidor 
público estadual desde 1973, atu-
almente lotado como professor na 
Escola Estadual de Primeiro Grau      
Telles de Menezes, no município 
de Tucuruí-PA. 

Que em 17.08.95, foi surpreen-
dido pela Portaria nº 000194-95-
DAPE, de lavra da autoridade a-
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pontada como coatora, aplicando-
lhe pena de repreensão, sem que, 
no entanto, tivesse sido instaurada 
sindicância, nos termos do Artigo 
201, II, da Lei nº 5.810/94 - RJU, 
constituindo-se, portanto, nulo o 
ato impugnado, por não ter-lhe si-
do dado o direito de defesa. 

Entendendo ferido seu direito 
líquido e certo à ampla defesa, 
impetra a presente Segurança, ob-
jetivando a anulação do ato que 
ora impugna. 

Junta documentos (fls. 07/16). 
Prestando as informações de 

praxe, a autoridade dita coatora, 
arguiu preliminarmente a deca-
dência do direito do Impetrante 
para requerer o “mandamus”, e no 
mérito, ante a inexistência de di-
reito líquido e certo, requer a de-
negação da Segurança (fls. 22/38). 

O representante do Ministério 
Público, em Parecer de fls. 40/42, 
opina pela denegação do “writ”. 

 
Voto 
Preliminar de decadência do di-

reito à impetração, suscitada pela 
autoridade coatora. 

Trata-se de Mandado de Segu-
rança contra ato do Exmo. Sr. Se-
cretário de Estado de Educação, 
que através da Portaria nº 
000194/95-DAPE, publicada no 
Diário Oficial de 23.02.95, aplicou 

a pena de repreensão ao funcioná-
rio impetrante, em decorrência de 
agressão cometida contra o estu-
dante Antonio Ivo Bezerra, por o-
casião de manifestação dos servi-
dores públicos estaduais, no muni-
cípio de Tucuruí-PA. 

A Douta Autoridade apontada 
como coatora, ao prestar as infor-
mações de praxe, alega a deca-
dência do direito do requerente de 
impetrar Mandado de Segurança, 
face ter sido a portaria de repreen-
são publicada no Diário Oficial de 
23.02.95 e a impetração do “writ” 
ter sido protocolada no fórum cível 
do T.J.E., em 15.12.95, portanto, 
já transcorrido o prazo de 120 dias 
exigido pelo artigo 18, da Lei nº 
1.533/53. 

Farta é a jurisprudência de jul-
gados mais l iberais entendendo 
que o prazo começa a correr da 
data em que o interessado teve 
conhecimento do ato lesivo e não 
daquele em que se tornou execu-
tório (JTA 105/147 Bol. AASP 
1.351/91). 

In casu, embora o ato impug-
nado tenha sido publicado no ór-
gão oficial em 23.02.95, foi rece-
bido na regional de Tucuruí, em 
27.06.95, e dado ciência ao Impe-
trante em 17.08.95, conforme se 
observa às fls. 16, dado a ser leva-
do em consideração, face a distân-
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cia e dificuldade na obtenção do 
Diário Oficial, conforme já decidiu 
em julgado semelhante o STJ: 

“Não se conta da publicação da 
imprensa, pois não se pode exi-
gir que o interessado leia o Diá-
rio Oficial” (RSTJ 67/503 - 3ª 
Seção - Rel. Min. Assis Toledo). 
A Jurisprudência de nossos Tri-

bunais já firmou o seguinte 
entendimento: 

“Havendo sido a parte convida-
da a comparecer à repartição, 
para tomar ciência da decisão, 
da data em que efetivamente 
notificado de seu conteúdo é 
que corre o prazo para impetrar 
a segurança” (RTFR 165/335); 
“O prazo para impetrar manda-
do de segurança corre da data 
em que o interessado teve co-
nhecimento do ato lesivo, e não 
daquele em que se tornou exe-
cutório” (JTA 105/147 - Bol. 
AASP); 
“Contagem do prazo decaden-
cial. O prazo para impetrar 
mandado de segurança é de 
120 dias, contados da ciência, 
pelo interessado, do ato a ser 
impugnado” (STJ - 1ª Turma, 
RMS 998 - Rel. Min. Garcia Vi-
eira). 
Tendo tomado conhecimento 

do teor da Portaria em 17.08.95, o 
prazo de 120 dias extinguir-se-ia 

em 17.12.95, e o Mandamus foi 
protocolado em 15.12.95, portan-
to, dentro dos 120 dias exigidos 
para a impetração, razão porque, 
rejeito a preliminar argúída. 

 
Mérito 
Depreende-se da análise dos 

autos, que José de Souza Caval-
cante, impetrou Mandado de Se-
gurança contra ato do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Educação, 
que através da Portaria 000194/95-
DAPE, aplicou-lhe a pena de re-
preensão, nos termos do Artigo 
183, I, da Lei nº 5.810/94 - RJU. 

Alega, em sua defesa, que para 
aplicação da pena que lhe foi im-
posta, a autoridade coatora não 
instaurou a sindicância prevista pe-
lo Artigo 201, II, da supra-citada 
Lei, ferindo seu direito líquido e 
certo à ampla defesa. 

Analisando os autos, verifica-se 
improcedente a alegação do Impe-
trante, haja vista que, conforme 
documentos anexados aos autos 
pela autoridade coatora, foi instau-
rada sindicância, tendo, inclusive o 
Impetrante, reconhecido sua falta, 
demonstrando que, em nenhum 
momento ficou caracterizado 
cerceamento de defesa. 

A administração, em casos des-
sa natureza, vale-se de meios su-
mários para comprovação de faltas 
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cometidas por servidores. In casu, 
assim foi feito, tendo o acusado si-
do chamado perante a URE Regi-
onal de Tucuruí-PA., assumindo a 
agressão feita ao estudante Anto-
nio Ivo Bezerra, por ocasião de 
manifestação de servidores públi-
cos estaduais naquele município. 

Tendo a administração cumpri-
do seu dever e tendo sido compro-
vada a observância ao princípio da 
ampla defesa (conforme documen-
tos acostados aos autos), conheço 
do “mandamus”, mas nego-lhe a 
Segurança. 

 
                       Belém, 30 de abril de 1996. 
              
                       Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                           Des. Humberto de Castro - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 29.009 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:        Cláudio Jordão de Oliveira 
Impetrado:         Exmo. Secretário de Administração do Estado do Pará 
Relatora:           Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Preliminar de carência da ação, de v ez que Man-
dado de Segurança não é substituto de Ação de 
Cobrança. Rejeitada à unanimidade. Preliminar de 
decadência rejeitada à unanimidade. Mérito. Os 
prov entos da aposentadoria serão rev istos na 
mesma proporção e na mesma data sempre que 
se modificar a remuneração dos serv idores em 
ativ idade. 

 
 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Mandado de 
Segurança da Capital, em que é 
impetrante Cláudio Jordão de Oli-
veira e impetrado Exmo. Secretá-
rio de Administração do Pará. 

ACORDAM os desembargadores 
membros das Câmaras Cíveis Reu-
nidas, por unanimidade de votos 
em conhecer do recurso e lhe con-
ceder a segurança nos termos do 
pedido. 

 
Relatório 
Cláudio Jordão de Oliveira, bra-

sileiro, casado, servidor público 

propôs Mandado de Segurança 
contra ato e classifica de "omisso" 
o Secretário de Estado de Adminis-
tração Carlos Jeha Kayath, ale-
gando o seguinte: que trabalhou 
para o Estado da Fazenda, como 
Agente Auxil iar de Fiscalização, 
onde aposentou-se por tempo de 
serviço através da Portaria nº 1.208 
de 12-06-92 com proventos inte-
grais, equivalente ao total de sua 
remuneração do mês em que foi 
aposentado; que, além disso, ob-
teve o direito de incorporar aos 
seus vencimentos a vantagem de 
prêmio de produção no valor de 
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450 quotas Cr$ 3.960,00 (valores 
da época); que o prêmio de produ-
ção estava previsto na Lei Nº 
5.461/88 regulamentada pelo Dec. 
nº 5.945/88 correspondendo a 300 
quotas básicas e 150 complemen-
tares = 450; com a vigência da Lei 
nº 5.810/94 que trouxe a gratifica-
ção de produtividade (Art. 142), o 
ante-   rior prêmio de produção 
deu lugar à gratificação de produ-
tividade; nessa gratificação de 
produtividade; foi aumentado o 
número de quotas para 900 no 
cargo que era exercido pelo impe-
trante mantendo-se a divisão de 
quotas básicas e quotas comple-
mentares; que o impetrante deve 
receber o total de quotas (900) mas 
passou a receber muito abaixo das 
900 quotas, percebendo apenas 
675 quotas (que corresponde a 450 
quotas básicas e 225 quotas com-
plementares); que assim não foi 
beneficiado na mesma proporção 
e na mesma data na modificação 
da remuneração dos servidores da 
ativa; que tal ato fere o direito lí-
quido e certo do impetrante; citou 
dispositivos legais; Juntou docu-
mentos. 

Notificado, o Sr. Secretário de 
Administração prestou as seguintes 
informações; que o Mandado de 
Segurança não é o meio idôneo 
para receber vantagens remunera-

tórias; é o que diz a Súmula 269. 
O Mandado de Segurança não é 
substitutivo da ação de cobrança; 
que inexiste direito líquido e certo, 
desde que o Poder Público Esta-
dual paga ao impetrante o que re-
almente faz jus, ou seja, a título de 
Prêmio de Produção o equivalente 
a 450 quotas, sendo 300 básicas e 
150 complementares; que com o 
art. 142 da Lei Nº 5.810/94 o im-
petrante foi beneficiado passando 
suas quotas básicas de 300 para 
450 e suas quotas complementares 
de 150 para 225; que só pode ha-
ver a uti l ização da regra de isono-
mia entre ativos e inativos quando 
a revisão de vencimentos e proven-
tos decorrer da alteração do poder 
aquisitivo da moeda; que tal hipó-
tese não se configurou in casu pois 
a alteração do número de quotas 
resultou de ato regulamentador do 
Executivo; que o Dec. Estadual nº 
2595/94 com relação ao número 
das quotas complementares util i-
zam critérios diferen-   ciados para 
sua concessão quais sejam 225 
quotas em razão do crescimento 
real da Receita Tributária das De-
legacias Regionais e 225 em fun-
ção do desempenho individual do 
servidor; que o poder público vem 
pagando ao impetrante as 225 
quotas decorrentes do crescimento 
real da receita tributária, pois ja-
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mais poderia fazê-lo em função do 
desempenho individual do servi-
dor, pois esta hipótese não poderia 
atingir os servidores inativos; que 
não há previsão orçamentária; que 
existe decadência eis que já decor-
ridos mais de 120 dias da edição 
do Decreto Estadual 2595 de 20-
06-94. 

Por sua vez o digno represen-
tante do Ministério Público, em 
seu parecer, rejeita a argumenta-
ção de carência de vez que não se 
trata de cobrança e sim deparação 
direito líquido e certo em perceber 
as quotas reclamadas; que incorreu 
o impetrante em decadência; des-
de que a lição ao direito do impe-
trante teria se operado a partir do 
Decreto Estadual nº 2595/94 (20-
06-94) que regulamentou o Art. 
142 do Regime Jurídico Único e 
daquela data é contado o prazo 
decadencial; quanto ao mérito o 
i lustrado membro do “parquet” não 
aceita a lesão ao direito líquido e 
certo de vez que as quotas do 
impetrante foram aumentadas. 
Opina pela denegação. 

 
Voto 
Analisemos a preliminar de ca-

rência de ação, de vez que o 
Mandado de Segurança, como diz 
a digna autoridade dada como co-
atora, "não é meio de cobrança". 

Rejeito a preliminar. O ilustre Dr. 
Procurador de Justiça Dr. Antônio 
Medeiros está certíssimo quando 
diz que "o que está pretendendo o 
interessado é reparar um direito 
considerado por ele líquido e certo 
em perceber as quotas reclamadas 
não se configurando a rigor a ação 
de cobrança". Assim, repetindo o 
já dito acima: Rejeito a preliminar. 

2ª Preliminar - Decadência. 
A autoridade impetrada nas in-

formações prestadas suscita a pre-
liminar do prazo decadencial de 
aforar o "mandamus" desde que, 
conforme afirma, a lesão teria se 
operado a partir do Decreto Esta-
dual nº 2595 de 20-06-94 que veio 
regulamentar o Art. 142 do Regi-
me Jurídico Único. (Lei n.5810/94) 
que trata da gratificação de produ-
tividade e, assim sendo, daquela 
data é contado o prazo decaden-
cial. Ora, o impetrante somente 
ingressou com o remédio heróico 
em 21/12/95 - 18 meses após a 
publicação. Considerando tempes-
tivo o mandamus uma vez que as 
vantagens reclamadas são sucessi-
vas e periódicas, isto é, revogadas 
a cada ato. 

Ainda há que se considerar que, 
em relação a estas, corre em curso 
a omissão ou inércia da Adminis-
tração em atender ao pleito da 
parte interessada. Assim, não há 
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porque estar prescrito o direito da 
requerente em postular o presente 
remédio heróico, como entende a 
impetrada. 

Rejeito a preliminar de deca-
dência do uso do “mandamus”. 

 
Mérito 
O impetrante afirma que lhe as-

siste direito líquido e certo em per-
ceber mais 225 (duzentos e vinte e 
cinco) quotas como gratificação de 
produtividade. Ora, o requerente 
com a vigência do Regime Jurídi-
co Único passou a perceber de 300 
para 450 quotas básicas e de 150 
para 225 quotas complementares, 
tendo aumentado seu número de 
quotas. As 225 quotas a mais que 
percebem os funcionários da ativa 
e que o impetrante quer perceber, 
eles da ativa percebem em razão 
de seu desempenho individual. 

Tem razão impetrante. A nossa 
Lei Magna estabeleceu no Art. 40, 
§ 4º a isonomia entre os vencimen-
tos do servidor ativo e o servidor 
inativo. 

Art. 40 § 4ª - Os proventos da 
aposentadoria serão revistos, na 
mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em 
atividade, sendo estendidos aos 
inativos qualquer benefício ou 
vantagem posteriormente con-

cedidos aos servidores em ativi-
dade, inclusive quando decor-
rentes da transformação ou re-
classificação do cargo ou fun-
ção em que se deu a aposenta-
doria, na forma da lei. 
Pinto Ferreira ao comentar tal 

dispositivo assim se expressa: 
"Este preceito tem por finalida-
de manter as condições finan-
ceiras das aposentadorias, em 
níveis razoáveis de subsistência, 
conforme alteração do nível de 
vida pela inflação". 
E mais adiante, relembrando o 

já sabido: 
"No direito constitucional ante-
rior, porém, as reclassificações 
posteriores à aposentadoria não 
beneficiavam os servidores já 
aposentados. Agora é diferente 
o benefício ocorre". 
Por sua vez, Diógenes Gasparini 

ensina: 
"A razão desse dispositivo é e-
vidente. Diga-se que por ele 
quer se evitar que o inativo so-
fra os males da desvalorização 
da      moeda e proporcionar-lhe 
a manutenção dos proventos o 
mais próximo dos vencimentos 
percebidos na atividade. Essa 
revisão é, assim, uma garantia 
que não pode ser desconheci-
da, nem mesmo por lei, por en-
tidade que o aposen-
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tou".(Direito Administrativo, pg. 
149). 
A Jurisprudência tributária vem 

em amparo à pretensão do impe-
trante. Assim é que citaremos A-
córdãos da lavra do Eminente De-
sembargador Stéleo Menezes. 

Acórdão nº 22.166 - Mandado 
de Segurança - Servidor Público 
da Secretaria Estadual de Agricul-
tura aposentado. 

O Art. 40, § 4º da nossa Carta 
Magna, assegura a revisão dos 
proventos de aposentadoria, na 
mesma proporção e na mesma da-
ta sempre que se modificar a re-
muneração do servidor em ativida-
de, sendo estendida também aos 
inativos, quaisquer benefícios ou 
vantagens posteriormente conce-
didas aos servidores em atividade, 
inclusive quando decorrente de 
transformação ou reclassificação 
do cargo ou função em que se deu 

a aposentadoria, na forma da lei.  
Esta expressão, "na forma da 

lei", refere-se à norma jurídica em 
que o estado regulamenta as trans-
formações ou reclassificações que 
independem de lei que os regula-
mentos- Direito adquirido assegu-
rado ao impetrante. Segurança 
concedida. 

Des. Humberto de Castro  
Acórdão 22.545 
"Os proventos da aposentadoria 
serão revistos na mesma propor-
ção e data, sempre que se mo-
dificar a remuneração dos servi-
dores em atividade, cujo bene-
fício se estende, também, aos 
inativos”. 
Segurança concedida - Decisão 
unânime. 
Assim pelas razões acima ex-

postas concedo a Segurança, nos 
termos pedido. 

 
                                Belém, 09 de abril de 1996. 
   
             Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora 
                          Romão Amoedo Neto - Presidente 
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ACÓRDÃO 29.010 - MANDADO DE SEGURANÇA DA COMARCA 
DA CAPITAL 
 
 
 
Requerente:         Estado do Pará 
Requerido:           Juiz da 24ª Vara Civel da Capital 
Relator:               Desembargador Almir de Lima Pereira 
 
 
 

Mandado de Segurança. Objetiv o. Dar efeito sus-
pensiv o ao agrav o de instrumento interposto con-
tra liminar deferida pelo Juiz da representação 
formulada pelo Ministério Público. Interdição de 
centro de menores, com obrigação de remoção 
dos mesmos. Remoção e afastamento de diferen-
tes prazos que tornam inadequadas as ordens ju-
di-     ciais expedidas. Segurança deferida, com 
liminar mantida. Decisão unânime. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores desem-

bargadores componentes das Câ-
maras Cíveis Reunidas, à unanimi-
dade de votos, dar efeito suspensi-
vo ao agravo interposto, manten-
do-se a liminar deferida. 

 
 
Relatório 
O “mandamus” é resultante da 

medida tomada pelo titular da 24ª 
Vara Cível, Bel. Paulo Frota e Sil-
va, que diante da representação 

oferecida pelo Ministério Público 
Esta-     dual, deferiu l iminar para 
interdição do Centro de Internação 
de Adolescente Masculino - CIAM, 
além de outras providencias a se-
rem tomadas pela eclosão de uma 
rebelião daqueles menores ocorri-
da no dia 23 de março de l995. 

Assim, depois de ajuizar recurso 
próprio (Agravo de Instrumento), vi-
sa o "writ" obter efeito suspensivo 
ao mesmo, onde demonstra a im-
possibil idade de satisfazer as exi-
gências estabelecidas pelo magis-
trado no que tange a recuperação 
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das dependências onde se alojam 
menores infratores. 

O mandado foi informado pela 
autoridade judiciária às fls., que 
justificou a medida tomada de iní-
cio e, no final diz:  

"Tenho recebido informações 
extra-oficiais da direção da      
FUNCAP de que melhorias no 
prédio estão sendo feitas, além 
de novidades no trabalho pe-
dagógico, além da escolariza-
ção e tenho até orientado aos 
mesmos que devem peticionar 
a este Juízo expondo o fato e 
detalhando os avanços, inclusi-
ve escolarização, a fim de que 
se possa, ouvido o Ministério 
Público, tomar qualquer deci-
são interlocutória, mantendo ou 
revogando a liminar concedida 
...". (fls.139). 
O Dr. Procurador de Justiça ofe-

receu parecer de fls. e concluiu 
que  

"os pressupostos para concessão 
do presente writ se apresentam 
configurados, pelo que manifes-
ta-se esta Procuradoria favora-
velmente ao pedido" (fls.113). 
 
 
Voto 
Depois de uma rebelião de me-

nores no Centro de Internação de 
Adolescente Masculino - CIAM, o 

Dr. Juiz da 24ª Vara Cível, aten-
dendo a representação do Ministé-
rio Público Estadual, deferiu l imi-
nar determinando a interdição do 
referido Centro, além de fixar pra-
zo de noventa (90) dias para provi-
dências e sanar irregularidades, in-
cluidos de ordem física, como re-
moção e afastamento de Dirigen-
tes, etc., sendo que este, fixado em 
prazo de dez (10) dias. 

Além de agravar do despacho, 
o Estado formula o presente man-
damus, no sentido de suspender os 
efeitos da medida. Alegada impos-
sibil idade material de atender as 
determinações dado ao que repre-
senta o meio de ação do Estado. 
Não tinha lugar para remover me-
nores delinqüentes em prazo curto, 
bem como, reformular o prédio em 
noventa (90) dias. Como o magis-
trado impôs, desobediência a 
cumprimento de ato judicial. 

O “mandamus” está praticamen-
te esvasiado, desde que o fato o-
correu há um ano atrás e já se en-
contra funcionando o Centro, como 
aliás deixa transparecer o Dr. Juiz 
nas informações, quando diz que 
tem recebido notícias de que me-
lhorias estão sendo feitas o que re-
vela até a conformação da autori-
dade impetrada. 

Por outro lado, ordenações ex-
pressadas na liminar concedida, 
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não poderiam ser adotadas por se-
rem realmente inadequadas ao 
momento, o que bem assenta o 
deferimento de liminar por este 
Relator. 

De modo que, o mandamus de-
ve ser concedido para se dar efeito 
suspensivo ao agravo interposto, 
mantendo-se assim, a l iminar defe-
rida. 

                                  
                                 Belém, 30 de abril de 1996. 
                       
                      Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                         Des. Almir de Lima Pereira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 29.014 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
 
 
Suscitante:         Juíza de Direito da 20ª Vara Cível da Capital 
Suscitada:          Juiza de Direito da 1ª Vara Cível Distrital de  
                          Icoaraci 
Relator:              Desembargador Almir de Lima Pereira 
 
 

Conflito de competência. Distribuição do feito para 
Vara Distrital, rejeitada pela titular. Entendimento 
ser o foro da capital, por constar de cláusula con-
tratual a mesma para dirimir infrações da av ença 
estabelecida. Preliminar. Incompetência relativ a. 
Ato que não pode ser decidido de ofício. Súmula 
33 do STJ. Foro da Vara Distrital de Icoaraci, o 
competente para processar o feito. Decisão unâ-
nime. 

 
 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores De-

sembargadores componentes do 
Tribunal Pleno, à unanimidade de 
votos, julgar correta a rejeição da 
dra. Juíza da 20ª Vara Cível, de-
vendo os autos serem devolvidos a 
1ª Vara Cível do Distrito de Icoara-
ci, pertencente à Comarca de Be-
lém, não representando unidade 
autônoma. 

 
Relatório 
A Magistrada da 20ª Vara Cível 

da Capital, suscitou o Conflito de 
Competência, ao receber o proces-
so de Execução promovido pelo 
Banco Francês e Brasileiro S/A, 
contra Indústria Biológica e Far-
macêutica da Amazônia - IBIFAM, 
remetido do Juizado do Distrito de 
Icoaraci. 

Entende a Dra.Juíza da 20ª Va-
ra Cível da Capital que a Dra. Juí-
za do Distrito de Icoaraci é a com-
petente, desde que a mesma cou-
be, originarimente o processo. 

Distribuido à este Relator, orde-
nou que na forma do Artigo 119, 
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do CPC, fossem ouvidos os juízes 
em conflito sobre suas versões an-
tagônicas no prazo de quinze (15) 
dias. Foi respondido às fls.17, pelo 
juiz que substituia a titular eventu-
almente na Vara Distrital de Icoa-
raci, Dr. Walton César Brudzinski. 
Às fls.18, a Dra. Sônia Parente, ti-
tular da 20ª Vara Cível Capital rei-
terou a sua posição, atribuindo a 
Vara de Icoaraci, a competência 
para processar o feito. 

A Procuradoria de Justiça, atra-
vés do seu ilustre titular, ofereceu o 
parecer de fls.24/27, e preliminar-
mente, que a incompetência ar-
guida era de natureza relativa e 
que só poderia ser levantada por 
exceção, sendo assim atingido o 
Artigo 112 do CPC, o que torna 
"absolutamente improsperável a 
decisão adotada pela Dra. Maria 
do Carmo Araújo, quando dirigia a 
1ª Vara Cível de Icoaraci, devendo 
ser declarada a invalidade da refe-
rida decisão, com a volta dos autos 
para onde originariamente foi dis-
tribuido, isto é 1ª Vara Cível Distri-
tal de Icoaraci, cujo titular, aliás, já 
se deu por competente para fun-
cionar na pugna" (fls.25/26). 

No mérito, integrando o Distrito 
Judiciário de Icoaraci, a Comarca 
de Belém, a distribuição do feito 
não vulnerou de modo algum a 
vontade das partes expressa na 

cláusula 12ª, do enunciado "Con-
trato de Mútuo Pós Fixado - LGPM, 
manifesta-se a Procuradoria pela 
competência do Juízado da 1ª Va-
ra Cível do Distrito de Icoaraci" 
(fls.27). 

 
Voto  
Ao ingressar com um Processo 

de Execução por Quantia Certa 
Contra Devedor Solvente, nesta 
Comarca da Capital, o feito foi dis-
tribuido à Vara Distrital de Icoaraci, 
já que a executada tem a sua sede 
à Av. Augusto Montenegro, 5km 
08/su(IBIFAM). 

A Dra.Juíza, considerando que 
a cláusula 12ª do contrato estabe-
lecido entre as litigantes, estabele-
ceu o foro competente de Belém 
para dirimir as dúvidas surgidas no 
instrumento (Mútuo Pós Fixado - 
IGPM), entendeu de devolver o re-
querido para o Juizado de Belém, 
a fim de ser novamente distribuido, 
o que foi feito, recaindo a 20ª Vara 
Cível, cuja titular negou-se a pro-
cessar, pois, contrariamente ao 
pensamento do Juízo Distrital, no 
Distrito de Icoaraci, seria decidida 
a ação. Daí suscitar o conflito a es-
ta Instância, escudada no Artigo 
115, inciso II do CPC c/c 118, I do 
mesmo diploma legal. 

Preliminar. 
Há uma preliminar levantada 
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pelo Ministério Público. Entende 
que o caso é de incompetência re-
lativa e de que a sua arguição é 
proibida ao Magistrado. Eis que só 
a incompetência absoluta pode ser 
declarada de ofício, segundo o 
disposto no Artigo 113 do CPC. 

Antes faz-se a distinção entre 
incompetência relativa e absoluta. 
A primeira é a territorial ou atinen-
te ao valor. A absoluta pertine à 
matéria e as pessoas. A que ora se 
examina é relativa, já que se dis-
cute o distrito judiciário onde deve 
processar o feito. Então, segundo o 
próprio Artigo 112 do CPC, deve 
ser arguida por meio de exceção. 

A Dra. Juíza que proferiu o des-
pacho negatório na Vara Distrital 
de Icoaraci, mandando que os au-
tos fossem remetidos para Belém, 
não podia fazer ante a lei, o que 
deixa prevalente, a primeira distri-
buição feita pelo distribuidor da 

Capital.     Aliás, a douta Procura-
doria lembra a Súmula 33 do STJ 
que expressa:  

"A incompetência relativa não 
pode ser declarada de ofício". 
Assim, nula foi a decisão da Ju-

íza da 1ª Vara Cível de Icoaraci, 
devendo voltar os autos a referida 
Vara para onde foi originariamente 
distribuido. Reporta-se aqui, que o 
novo titular, substituindo a autora 
do despacho, já reconheceu a sua 
competência como se vê das 
informaçòes enviadas e constantes 
das fls.17. 

Daí porque, o ato contra o qual 
se rebelou a Dra. Juíza da 20ª vara 
Cível, não pode prosperar, estando 
a sua rejeição correta, devendo os 
autos serem devolvidos a 1ª Vara 
Cível do Distrito de Icoaraci, per-
tencente a Comarca de Belém, 
não representando unidade autô-
noma. 

 
                                 Belém, 17 de abril de 1996. 
 
                          Des. Almir de Lima Pereira - Relator 
                Des. Manoel de Cristo Alv es Filho - Presidente 
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ACÓRDÃO Nº 29.028 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS LIBERA-
TÓRIO DA COMARCA DE PARAGOMINAS  
 
 
Impetrante:  José Alves Barbosa de Souza 
Relator designado: Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 
 

Habeas corpus liberatório. A dilação da custódia 
prev entiv a, por longo tempo, posto que finda a fa-
se de instrução e sem perspectiv a de julgamento, 
caracteriza constrangimento ilegal, descrito no 
Art. 648, II, do Código de Processo Penal. Ordem 
concedida, sem prejuízo do processo. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, por maioria de votos, 
em conceder o “writ”. 

 
Relatório 
O advogado Raimundo Rabêlo 

Barbosa, impetrou Ordem de Ha-
beas Corpus Liberatório em favor 
de José Alves Barbosa de Souza, 
embasando-a nos Artigos 5º, 
LXVIII, da Constituição Federal e 
647, 648, inciso II e seguintes do 
Código de Processo Penal. 

Informa que anteriormente im-
petrou outro remedium juris peran-
te esta Egrégia Corte de Justiça, 

em meados do mês de novembro 
de 1995, baseando-se entre outros 
motivos, no excesso de prazo para 
conclusão da instrução criminal, 
sendo-lhe negado à unanimidade 
por estas Câmaras Criminais Reu-
nidas, recomendando-se, no entan-
to, à Juíza indicada como autori-
dade coatora que agil izasse o su-
mário de culpa. 

Deduz, todavia, que tal não o-
correu, haja vista, que o paciente 
permanece recolhido à Penitenciá-
ria Fernando Guilhon, desde 
18.02.95, preso em decorrência de 
decreto cautelar. 

Aduz, que em assim sendo, pa-
tenteado resta o constrangimento 
ilegal a que está jungido o seu 
constituinte, posto que, cerceado 
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em sua liberdade ambulatorial por 
mais de 90 (noventa) dias, ense-
jando a concessão do remédio he-
róico, pois, o paciente foi inocen-
tado da prática do delito por tes-
temunhas que não o teriam identi-
ficado como um dos co-autores do 
crime tipificado nos Artigos 157, §§ 
2º, incisos I, II e III e 3º, 129, “ca-
put”, c/c os Artigos 29 e 70, todos 
do Código Penal. 

A autoridade tida como coatora, 
em suas informações, esclarece 
que o paciente foi denunciado jun-
tamente com outros co-réus, pela 
prática de crimes, entre os quais, o 
de latrocínio, que tiveram grande 
repercussão na sociedade local. 

O paciente e demais acusados 
requereram a revogação de suas 
prisões preventivas, cujo parecer 
desfavorável do Ministério Público, 
sendo acolhido, resultou indeferido 
o pleito. 

No curso da instrução processual 
foram requeridas várias dil igências 
e perícias pela acusação, passando 
o processo para a fase de dil igên-
cias (ex-vi do Artigo 499 do 
C.P.P.), já tendo se pronunciado o 
Ministério Público, que nada re-
quereu, aguardando-se, apenas, a 
manifestação dos assistentes de 
acusação e dos defensores dos 
réus. 

Nesta Instância Superior, o Ór-

gão Ministerial embora aceitando 
o alegado cerceamento da liber-
dade do paciente, por tempo supe-
rior aos 81 (oitenta e um) dias refe-
ridos na exordial, entendendo que 
tal morosidade não decorreu de 
desídia fun-   cional do Juízo Su-
mariante, vez que, para a mesma 
contribuiram as inúmeras dil igên-
cias requeridas, opinou contraria-
mente à concessão da ordem im-
petrada. 

Quando o processo já constava 
da pauta para ser julgado, eis que, 
o paciente por intermédio de seu 
patrono, peticionou anexando um 
documento que solicitava  fosse 
apreciado por ocasião do julga-
mento da impetração. 

Determinada a sua juntada aos 
autos, ouviu-se o Ministério Públi-
co, que entendeu nada acrescentar 
ao deslinde da questão, reiteran-
do, em conseqüência, a sua ante-
rior manifestação. 

 
Voto v encido 
Induvidoso é que razão jurídica 

assiste ao Ministério Público ao o-
pinar desfavoravelmente à preten-
são deduzida na impetração, por 
isso que, o alegado excesso de 
prazo não se pode atribuir à auto-
ridade indicada como coatora, 
mas, às dil igências requeridas, a-
trasando com esse procedimento o 
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andamento da instrução criminal. 
Ademais, conforme esclarace a 

referida autoridade, o sumário de 
culpa encontra-se na fase do Artigo 
499 do Código de Processo Penal, 
portanto, já encerrada a instrução, 
superado restou o alegado excesso 
de prazo. Entendimento seguido 
pela jurisprudência e doutrina pá-
trias, como bem se vê do Enuncia-
do nº 52 do S.T.J.:  

"Encerrada a instrução criminal, 
fica superada a alegação de 
constrangimento por excesso de 
prazo" e do magistério de Júlio 
Fabbrini Mirabete, in Código de 
Processo Penal, pág. 761, que 
adiciona: "... quer o feito se en-
contre na fase de alegações fi-
nais, do Artigo 500, quer na fa-
se de dil igências, do Artigo 499 
". 
Como se não bastasse, na via 

estreita do mandamus descabe 
perquirir-se provas, como pretende 
o patrono do paciente ao tentar 
demonstrar sua inocência, estean-
do-se unicamente na fotocópia de 
uma carta manuscrita por um re-
cluso da Penitenciária Fernando 
Guilhon e que não inocenta "A", 
"B" ou "C", mas, apenas, justifica o 
fato de todos os meliantes estarem 
encapuzados, o que dificulta so-
bremaneira, que sejam reconheci-
dos. 

Convém trazer ao conhecimen-
to dos demais Desembargadores 
que integram estas Egrégias Câ-
maras, que o dominus litis na peça 
preambular acusatória explanou os 
indícios da autoria e a materiali-
dade do crime, enquadrando todos 
os co-réus no evento delituoso, de 
modo que, inocente ou culpado o 
paciente, isso deverá ser provado 
no entrechoque da prova no defluir 
da instrução do processo. 

Isto posto, denego o manda-
mus. 

 
Belém, 29 de abril de 1996. 
Des. Benedito de Miranda Alva-

renga 
 
Voto v encedor 
Cuida-se de impetração de ha-

beas corpus, em que o impetrante 
invoca o excesso de prazo para o 
julgamento, estando o paciente, 
José Alves Barbosa de Souza, pre-
so preventivamente, por mais tem-
po que a lei determina, ou seja, 
em ordem de 15 (quinze) meses, 
devido à dilação da custódia du-
rante durante e após as férias da 
MMª Juíza Maria Aparecida, da 
Comarca de Paragominas, cujas 
atribuições jurisdicionais foram 
cometidas à MMa. Juíza da Co-
marca de Rio Maria, deste Estado. 

Esta provavelmente, em virtude 
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da sua agenda de audiências de-     
signadas previamente, não dispu-
nha de dia desimpedido, para ir 
em Paragominas, sentenciar o pro-
cesso-crime em que é o Sr. José 
Alves é acusado como co-autor do 
crime do Art. 157, § 3º, do Código 
Penal. 

Ainda que não haja demora por 
negligência do juiz monocrático, é 
evidente que não é justo impor ao 
paciente enfocado, finda a instru-
ção criminal, a dilação da custó-
dia, por motivo funcional alheio as 
condições subjetivas, de garantia 
da ordem pública, conveniência 
da instrução e para assegurar a a-
plicação da lei penal. 

Da mesma forma, não é lícito a 
dilação do tempo da constrição à 
liberdade em função da gravidade 
da imputação que lhe é feita, pois 
a prisão preventiva visa às formali-
dades, em epígrafe, distintas dos 
efeitos da sentença definitiva. 

Destaco da Jurisprudência cita-
da na petição exordial do impe-

trante, o seguinte, enunciado do 
Colendo S.T.F:  

"Recurso de Habeas Corpus - I- 
O prolongamento da custódia 
provisória, indefinidamente, por 
período de tempo não razoável, 
mesmo após o término da fase 
instrutória e antes do julgamen-
to do feito, caracteriza o cons-
trangimento ilegal, pevisto no 
inciso II, do Artigo. 648 do Có-
digo de Processo Penal. 
II- Recurso provido para conce-
der-se a ordem e determinar a 
imediata soltura do pacien-
te(STF RHC nº 1039-PB-6ª T - 
Rel. Min. Carlos Thibau -DJU 
12.03.91.). " 
Estando caracterizado o excesso 

de prazo da custódia entre o tér-
mino da instrução e antes do jul-
gamento, evidencia-se o constran-
gimento ilegal à l iberdade do ci-
tado paciente. 

Ex-positis, concedo a ordem, 
sem prejuízo do processo. 

                     
                                        Belém, 29 de abril de 1996.     
 
                             Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente   
                            Des. Werther Benedito Coêlho - Relator   
 



JURISPRUDÊNCIA   489 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

ACÓRDÃO Nº 29.036 - HABEAS DATA DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Requerente: Humberto Jonatas Jorge Miranda 
Requerido: Clube de Diretores Lojistas de Belém 
Relator: Desembargador Pedro Paulo Martins 
 
 

Habeas data. Negação de empréstimo requerido 
em instituição de crédito. Requerente informado 
que consta como dev edor junto ao Serv iço de 
Proteção ao Crédito da Câmara de Dirigentes Lo-
j istas de Belém. Pretensão de tomar conhecimen-
to da instituição financeira ou comercial que en-
v iou seu nome ao SPC. Recurso prov ido. Unani-
midade de v otos.  

 
 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Desembargadores 

Membros do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, à unanimidade de votos em 
conhecer do Recurso para dar-lhe 
provimento, para que sejam pres-
tadas as informações requeridas 
dos seus arquivos sobre o requeren-
te, assim como, possa fazer junta-
da das có-   pias autênticas das fi-
chas e registros e qual o procedi-
mento para efetuar o cancelamen-
to dos registros de débito de pes-
soas físicas. 

 
Relatório 
O ora Requerente Humberto 

Jonatas Jorge Miranda através do 
presente Habeas Data requer que o 
requerido Clube de Diretores Lojis-
tas, sendo o S.P.C. - Serviço de 
Proteção ao Crédito que é um De-
partamento, preste informações 
sobre débito contra ele referido, 
perante instituição financeira ou 
comercial, por ter sido negado em 
data de 02/06/1995 empréstimo, 
por constar como devedor junto 
aquele departamento, isso confor-
me consta no código de referência 
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nº 710-11/94, não servindo tal in-
formação para solução do transtor-
no causado, por não dizer a natu-
reza desse débito e qual o credor 
da citada dívida. 

Conforme se constata às fls. 19 
e 20 dos autos, foi concedida limi-
nar em favor do requerente pela 
MMª Juíza Convocada Marta Inês 
Antunes Lima a qual ordena seja o 
requerido notificado, a fim de que,  
fornecesse informação no prazo de 
dez dias, tudo de conformidade 
com o preceituado pelo Artigo 7º, 
inciso I, da Lei nº 1.553/51, l iminar 
essa datada de 22/08/1995. 

Através do respectivo ofício da-
tado de 05/09/1995 foram presta-
das as informações solicitadas con-
forme se constata pelo documento 
de fls. 23 dos autos, onde especifi-
ca o credor, a natureza do débito e 
o seu respectivo valor. 

O Orgão do Ministério Público 
instado a se manifestar no presente 
processo, assim o fez por seu DD. 
Procurador de Justiça Manoel San-
tino Nascimento Junior, que em 
lúcido e bem elaborado parecer de 
fls. 25 a 28 dos autos manifesta-se: 

"pelo conhecimento e provi-
mento do pedido de Habeas 
Data, para que o requerido pres-
ta as informações constantes de 
seus arquivos sobre o requeren-
te, bem como possa juntar aos 

autos as cópias autênticas das 
fichas e registro referente ao 
mesmo, além de informar qual 
o procedimento usado para a-
ceitar o cancelamento dos regis-
tros de débito de pessoas físi-
cas" 
 
Voto 
Analisando os presentes autos 

de Habeas Data depreende-se que 
o requerente pretende seja deter-
minado ao C.D.L. - Clube de Dire-
tores Lojistas de Belém, do qual o 
Serviço de Proteção ao Crédito - 
S.P.C. é um departamento para in-
formar qual a instituição financeira 
ou comercial que enviou seu nome 
ao referido departamento, por ter 
sido negado empréstimo em data 
de 02/06/1995, e constar seu nome 
como devedor, recebendo apenas 
informação por intermédio do có-
digo 710-11/94, sob pena de não o 
fazendo ser aplicada ao seu repre-
sentante legal, o Artigo 72, da Lei 
do Consumidor. 

A liminar concedida pela MMª 
Juiza Convocada Relatora deu ce-
leridade à Ação, por aplicar o pro-
cedimento do Mandado de Segu-
rança, por não existir lei própria 
que reja o Habeas Data. 

Em data de 26/06/1995 em car-
ta 106/95 o requerido informou 
nada existir em nome do requeren-
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te, mas em data de 05/09/1995 pe-
lo oficio 039/95, em informação a 
êste Egrégio Tribunal diz haver e-
xistência de um registro de débito 
e ali qualifica essa informação. 

É de ser perquerida a extensão 
do débito e quando foi desconstitu-
ído, pelo Credicard S/A, para po-
der ser avaliado o prejuízo que lhe 
fora causado, entretanto, isso só 
poderá ser analisado através de 
uma Ação competente. 

O ora requerente toma por base 
a Constituição Federal, de confor-
midade com o preceituado pelo 
Artigo 5º, inciso LXXII, letras "a" e 

"b", isso sem levar em conta o Có-
digo do Consumidor, e acima de 
tudo o emanado da ordem pública 
e por ela preceituado. 

A luz destas considerações co-
nheço e dou provimento ao pedido 
de Habeas Data, para que sejam 
prestadas as informações pelo re-
querido dos seus arquivos sobre o 
requerente, assim como, possa fa-
zer juntada cópias autênticas das 
fichas e registros e qual o procedi-
mento para efetuar o cancelamen-
to dos registros de débito de pes-
soas físicas. 

 
     Belém, 24 de abril de 1996. 
 
                        Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
                     Des. Pedro Paulo Martins - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 29.038 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Maria Olívia Barbosa Lima 
Impetrado: Exmo. Sr. Secretário de Transporte do Estado do Pará - Se-

tran 
Litisconsorte passivo: Estado do Pará 
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Souza Gonçalves 
 
 

"Mandado de Segurança. Funcionária ocupante de 
cargo em comissão. Exercício de função diretiv a 
de sindicato. Estabilidade prov isória. Pedido de 
incorporação de adicionais na forma do Artigo 130 
e parágrafos da Lei nº 5.810/94. Preliminar de ca-
rência de ação rejeitada. Mérito. Cargo de confi-
ança. Impossibilidade da aplicação da estabilida-
de prov isória. Adicional incorporado. Cabimento. 
Desinv estidura dentro da lei v igente. Mandado 
concedido em parte." 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Exmos. Des. 

componentes das Egrégias Câma-
ras Cíveis Reunidas do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, ado-
tando o relatório integrante deste, 
unanimemente, concederam em 
parte a segurança, nos termos do 
voto do Des. Relator. 

 
Relatório 
Maria Olívia B. de Lima, devi-

damente qualificada, por seu pro-
curador habilitado, impetrou Man-
dado de Segurança contra o Ex-
mo. Sr. Secretário de Estado de 
Transportes, alegando que exerce 
suas atividades na citada Secreta-
ria há quase dezesseis anos, con-
tratada como engenheira civil, 
quando o Órgão era denominado 
de Departamento de Estrada de 
Rodagens - DER-Pa., conforme 
comprova com o contrato de traba-
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lho, que embora conste ser sua 
admissão em agosto de 1982, com 
a averbação por tempo de serviço 
prestado ao Departamento, o 
mesmo sofreu alteração, com a 
Portaria do antigo Departamento 
que retroage em janeiro de 1980, 
período este relativo aos serviços 
prestados anteriormente pela Im-
petrante, cuja a comprovação po-
derá ser feita através de ficha fun-
cional, que não está sendo apre-
sentado por se encontrar na 
SETRAN-PA., razão porque pede 
que seja solicitado ao Órgão para 
a devida apresentação. 

Que cerca de quinze (15) anos 
vem ocupando de forma contínua, 
cargos em comissão naquela Se-
cretaria, exercendo atualmente o 
Cargo de Chefe de Divisão Técni-
ca (Das-3), recebeu o adicional 
que lhe é devido, pelo efetivo e-
xercício de cargo em comissão, 
conforme faz prova com os com-
provantes de pagamento, e que 
apresenta vários documentos, os 
quais são devidamente citados no 
pedido, e que cera de dois meses 
a impetrante vem sendo alvo de 
um processo relativo a sua exone-
ração de cargo que atualmente 
ocupa na Secretaria, com a perda 
do respectivo adicional do cargo 
em comissão, e que esta comuni-
cação lhe fora feita pela sua chefe 

imediata arquiteta Marilena Máco-
la Marques, Diretora do Departa-
mento de Operações Rodoviárias, 
chegando, inclusive, a ser apresen-
tada a nova funcionária não inte-
grante do quadro de servidores do 
SETRAN, para ocupar o cargo, an-
tes mesmo de ser publicado o de-
creto de exoneração, porém essa 
substituição fora proviso-   riamente 
suspensa. 

Que esclarece ser membro da 
Diretoria do Sindicato dos Enge-
nheiros do Pará, eleita para o Car-
go de 1ª Secretária, cujo mandato 
de três (3) anos, está em plena vi-
gência, estendendo-se até agosto 
de 1997 e que foi feita a devida 
comunição ao Secretário, através 
do Ofício 11/95, expedido pelo re-
ferido Sindicato, alertando sobre o 
fato da estabil idade sindical da 
Impetrante. 

Que em complementação ale-
ga que exerce cargo em comissão 
cerca de quinze (15) anos, tendo 
portanto seu direito conquistado e 
segurado, quanto a incorporação 
automática, dos adicionais, aos 
seus vencimentos pelo exercício do 
cargo em comissão. 

Faz transcrição do Artigo 175, 
“caput” e letra b, artigo 69 e 130 e 
e parágrafos, todos da Lei 
5.810/94 - Estatutos dos Funcioná-
rios Públicos do Estado do Pará, 
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que falam sobre a estabil idade 
sindical, da estabil idade e dos adi-
cionais a incorporar, e o Artigo 5º, 
XXXVI, da Constituição Federal, 
assim diz que verificado o direito 
líquido e certo e a presença da 
fumaça do bom direito e prejuízos 
de incerta reparação e na insistên-
cia na continuidade e sua exone-
ração, solicitou liminar para que 
fosse suspensa de imediata a exo-
neração da impetrante do cargo 
em comissão e que fossem garan-
tida a incorporação dos adicionais 
ao seus vencimentos, juntando do-
cumentos de fls. 11 a 57. 

Recebido, foi negada a liminar 
solicitada e notificada a autorida-
de coatora para prestar as informa-
ções necessárias, o que foi feito, 
alegando inicialmente a carência 
de ação - impossibil idade de dila-
ção probatória em sede de man-
dado de segurança - falta de com-
provação do exercício efetivos dos 
cargos e da condição de dirigente 
sindical. Diz que a inicial deve ser 
instruída com todas as provas in-
dispensáveis a comprovação do di-
reito líquido, certo e exigível, para 
que o magistrado possa decidir a 
questão com máxima brevidade, 
que no presente caso a Impetrante 
não comprovou de plano, a cerne 
de seu pretenso direito, ou seja, o 
tempo de exercício em cargos em 

comissão e sua condição de mem-
bro de sindicato, pois os fatos se 
apresentaram incertos, necessitan-
do de maior comprovação, assim 
diz que a omissão dificulta o jul-
gamento do feito, uma vez que a 
Impetrante não se desincumbiu do 
ônus da prova. Faz citações doutri-
nárias e jurisprudenciais a respeito 
do assunto. 

Quanto ao mérito diz que os 
cargos em comissão não são a-
brangidos pela garantia da estabi-
l idade provisória concedida pelo 
Artigo 69 da Lei nº 5.810/94, pois 
pela sua natureza de cargo de con-
fiança, são de livre nomeação e 
exoneração, conforme o disposto 
no Artigo 37, II da Constituição 
Federal e que a própria lei em seu 
Artigo 95 disciplina a licença para 
cargo classista, garantindo ao ser-
vidor durante o período de afasta-
mento, o direito apenas a percep-
ção da remuneração do cargo efe-
tivo. 

Que a autoridade pública ja-
mais teve a intenção de aplicar 
qualquer penalidade a Impetrante, 
daí a ausência de comprovação do 
alegado processo administrativo, 
daí que, não obstante possuírem os 
servidores estabil idade provisória 
com relação a seus cargos efetivos, 
nos termos do Artigo 69 da Lei 
5.810/94, não alcança os cargos 
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em comissão por ventura ocupa-
dos, dos quais poderão ser exone-
rados livremente, segundo os inte-
resses e conveniência da adminis-
tração, independente da prática de 
falta, de conformidade com os pre-
ceitos constitucionais e legais. 

Fala sobre o Artigo 130 do Re-
gime Único dos Servidores Públi-
cos e do Artigo 1º da Lei 5.020/82, 
os quais transcreve , assim como os 
Artigos de 1º a 6º da Lei nº 
5.232/85, e diz que esses benefí-
cios previstos pelas duas últimas 
leis deixaram de existir no mundo 
jurídico com o advento da Lei nº 
5.378/87, daí afirmar que o perío-
do existente entre essa Lei e a 
5.810 não dá direito a incorpora-
ção das gratificações por exercícios 
de cargos em comissão e ou fun-
ções gratificadas, fazendo transcri-
ções doutrinárias a respeito. 

Sobre a alegada violação do 
princípio da legalidade prevista no 
Artigo 5º, II e no Caput do Artigo 
37 da Constituição Federal de 
1988, diz que um dos princípios 
norteadores da administração é o 
da legalidade, e que, por ele o 
administrador público está sempre 
sujeito aos preceitos legais, deles 
não podendo se afastar, sob pena 
de incidir em responsabilidade dis-
ciplinar, criminal e civil, além de 
praticar ato considerado sem vali-

dade, assim diz que a eficácia de 
toda atuação administrativa está 
condicionada a lei, não havendo 
liberdade ou vontade pessoal do 
administrador, o que importa é a 
obediência aos ditames legais, e 
que no caso em questão, ao ser 
adotado o critério ventilado pela 
Impetrante, o administrador estará 
violando o dispositivo legal, isto 
porque não há disposição legal de 
se util izar, para a concessão do 
benefício previsto pelo Artigo 130 
e Parág. do R.J.U., o critério da 
soma de serviços em função grati-
ficada e em cargos comissionados 
para fins de incorporação, por este 
motivo não poderá a requerente, 
para fins de incorporação somar 
seus anos de função comissionada 
ou cargo em comissão anteriores 
ao R.J.U., a fim de receber o adi-
cional de 100%, porque tal princí-
pio afronta o princípio da irretroati-
vidade da lei, bem como não é 
previsto pela Lei 5.810/94, fazen-
do citações doutrinárias a respeito, 
assim diz que a Impetrante não 
comprovou o efetivo exercício dos 
cargos mencionados, nem sua 
condição de dirigente sindical, não 
tendo por este motivo o direito de 
permanecer no cargo em comissão 
e nem a incorporação, em vista de 
não poder ser aplicado RJU, e que 
as leis anteriores que previam fo-



496   REVISTA DO TJE 
 
 

 
 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.41 n.68 1996 

ram revogadas em 1987, assim 
pede que seja denegado o pedido. 

O Estado do Pará pediu sua in-
clusão como litisconsorte passivo, o 
que foi deferido e o Procurador de 
Justiça em longo parecer em que 
analisa o assunto diz que, quanto 
a chamada estabil idade sindical, 
esta protege o servidor público que 
ocupa cargo de direção de sua en-
tidade sindical, garantindo contra 
a exoneração, suspensão ou de-
missão, desde o registro de sua 
candidatura, e, se eleito, ainda 
que suplente, até um ano após o 
final de seu mandato, salvo de 
cometer falta grave, devidamente 
apurada em processo administrati-
vo (Art. 69 da Lei 5.810/940). 

Que apesar dos documentos 
comprovarem que a Impetrante 
ocupa o cargo de 1º Secretário do 
Sindicato, entende que a razão es-
tá com a autoridade impetrada, 
quando aventa que a estabil idade 
sindical só livra o servidor de exo-
neração, suspensão ou demissão 
de seu cargo efetivo, não esten-
dendo essa garantia aos cargos em 
comissão ou funções gratificadas, 
assim não pode prosperar o pedi-
do. 

Quanto a incorporação diz que 
a chave para desvendar o deslinde 
da questão, está na data da desin-
vestidura, pois a Lei 5.810/94 não 

e de caráter repristinatório e nem 
retroage para garantir situação pre-
téritas, mas se a desinvestidura o-
corre na sua vigência, suas normas 
se aplicam, sem restrições, ainda 
que a investidura tenha sido ante-
rior de 24.01.94. 

Que a impetrante comprovou 
documentalmente ter exercido os 
citados cargos, sendo exonerada 
em 29.09.95, cujo ato foi publica-
do no dia 27 de outubro, referente 
ao cargo comissionado de Chefe 
de Divisão Técnica do Departa-
mento de Operações Rodoviária 
Código GEP DAS - 011.3, eviden-
ciando seu direito líquido e certo a 
incorporação de 100%, por contar 
mais de dez anos de efetivo e con-
tínuo exercício a data da desinves-
tidura, não procedendo assim os 
argumentos da autoridade Impe-
trada, assim opina pela preliminar 
do descabimento do mandamus 
por impossibil idade de dilação 
probatória e que seja deferido o 
pedido parcialmente apenas para 
incorporação dos 100% pedidos. 

 
Voto 
Cuida de Mandado de Segu-

rança impetrada por funcionária 
em cargo em comissão que se 
vendo ameaçada de demissão no 
cargo que ocupava, e por ser 
membro de Sindicato, ingressou 
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com o pedido preventivamente 
com a finalidade de impedir a ci-
tada exoneração, e caso esta fosse 
negada, que fosse incorporados os 
adicionais que tem direito na for-
ma da lei, no limite de 100% (cem 
por cento), uma vez que ocupa 
cargos em comissão desde 1983, 
quando foi contratada pelo antigo 
Departamento de Estradas de 
Rodagens. 

A Autoridade Impetrada em su-
as informações levantou a prelimi-
nar de carência de ação , em vista 
da impossibil idade de dilação pro-
batória m sede de mandado de 
segurança, pelo motivo da falta de 
comprovação do exercício efetivos 
dos cargos e da condição de diri-
gente sindical. 

A preliminar não pode prospe-
rar, pois não existe a dilação ale-
gada, uma vez que, a documenta-
ção acostada ao pedido inicial 
comprovam o alegado pela Impe-
trante, e quanto a falta de compro-
vação do exercício efetivo dos car-
gos, este assunto será devidamente 
analisado no mérito, razão porque 
rejeito a preliminar. 

Quanto ao mérito, dois pontos 
serão analisados, o primeiro a res-
peito da estabil idade temporária, 
em vista de estar exercendo cargo 
de direção sindical, e o segundo 
para incorporar adicional de 100% 

sobre o primeiro.Qualquer traba-
lhador ou funcionário que esteja 
exercendo cargo de direção sindi-
cal, tem a chamada estabil idade 
temporária, é o que dispõe o Arti-
go 8º, VIII da Constituição Federal 
que diz: 

"É vedada a dispensa do em-
pregado sindicalizado a partir 
do registro da candidatura a 
cargo de direção ou representa-
ção sindical e, se eleito, ainda 
que suplente, até um ano após 
o final do mandato, salvo se 
cometer falta grave nos termos 
da lei. " 
Com a promulgação da Lei nº 

5.810/94 - Regime dos Funcioná-
rios Públicos do Estado do Pará, 
esta lei, em seu Artigo 69, trans-
creve o citado dispositivo, logo, os 
funcionários que não tem estabil i-
dade no cargo, ao serem registra-
dos para concorrer, passarão ter a 
chamada estabil idade provisória, e 
se eleitos, esta permanecerá até 
hum (1) ano após a vigência do 
mandato. 

Data vênia do impetrante, assim 
como do Procurador de Justiça, 
que alegam existir esta estabil ida-
de para livrar da demissão funcio-
nários que exerçam cargos efeti-
vos, pois se os cargos são efetivos, 
estes já tem a estabil idade defini-
tiva, só podendo serem castigados 
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através do devido processo, com 
direito a ampla defesa. 

A estabil idade provisória por 
ocupação de cargo de direção sin-
dical e para os cargos em que não 
existem esta estabil idade, e que 
podem ser demitidos “ad nutum”, 
ou seja os cargos comissionados, 
mas no presente caso, a Impetran-
te exercia cargo de chefia, logo 
cargo de confiança, assim, enten-
de que a estabil idade provisória 
não os alcança, pois do contrário 
estaria a administração peiada de 
escolher pessoas de sua confiança, 
como são os Ministros, Secretários, 
Chefes, que possivelmente devem 
ser proibidos de exercerem a fun-
ção, assim entendo que a estabil i-
dade temporária não poderá al-
cançá-la. 

Quanto aos adicionais, vemos 
através dos documentos acostados 
ao pedido, que desde 1984, a re-
querente vem ocupando cargos de 
direção e assessoramento no anti-
go Departamento de Estradas de 

Rodagens, e posteriormente, Se-
cretaria de Transportes, neste caso 
a requerente tem direito a incorpo-
rar os 100%, não só pelos anos an-
teriores, que foram garantidos pe-
las Leis 5.020/82 e 5.232/85, que 
eram direitos adquiridos, assim 
como, pela atual Lei 5.810/94, 
Regime Único dos Funcionários 
Públicos, pelo qual foi alcançada, 
no cargo atual em comissão que 
exercia até 27 de setembro de 
1995, quando foi exonerada. 

Não tem porque se falar em re-
troatividade da lei ou repristina-
cão, mas, sim, pela aplicação da 
lei no momento da desinvestidura, 
na forma do Artigo 130, Parágrafo 
2º, da Lei 5.810/94, razão porque 
conheço do pedido para conceder 
em parte a segurança, para que a 
Impetrante tenha o direito a per-
cepção dos adicionais, na base de 
100% (cem por cento), a partir da 
data da exoneração, uma vez que 
a impetração é anterior a exonera-
ção. 

 
               Belém, 30 de abril de 1996. 
     
                     Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
         Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 29.152 - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SEN-
TENÇA  
 
 
Sentenciante:        MM. Juízo da 21ª Vara Cível da Capital 
Apelante:               Fazenda Pública Estadual 
Apelado:                Distribuidora e Drogaria Tiradentes Ltda 
Relatora:                Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
 
 

Mandado de Segurança - Recolhimento antecipa-
do de ICMS sob Regime de Substituição Tributária 
- Necessidade de Lei Complementar. Somente lei 
complementar pode definir o fato gerador do 
ICMS, não podendo os Estados fazê-lo atrav és de 
conv ênio. Excepcionalidade e prov isoriedade da 
disposição do § 8º do Art. 34 do Ato de Disposi-
ções Constitucionais Transitórias-Prov imento 
parcial no sentido de isentar a Fazenda Pública 
Estadual do ônus de sucumbência nos termos do 
Art. 15 - letra G da Lei Estadual nº 5738/93. 

 
 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Reexame de 
Sentença e Apelação Cível, em 
que é sentenciante o MM. Juízo da 
21ª Vara Cível da Comarca da Ca-
pital, Sentenciada Apelante a Fa-
zenda Pública Estadual, e Apela-
da, Distribuidora e Drogaria Tira-
dentes Ltda. 

ACORDAM os Exmos. Srs. De-
sembargadores componentes da 

Egrégia 2ª Câmara Cível Isolada à 
unanimidade de votos, conhecer 
dos recursos para conceder-lhe 
provimento apenas para isentar a 
Fazenda Pública Estadual de ônus 
de Sucumbência, na conformidade 
do Art. 15 letra G da Lei Estadual 
nº 5.738/93 

 
Relatório 
Tratam os autos de Mandado 

de Segurança impetrado por Dis-
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tribuidora e Drogaria Tiradentes 
Ltda., contra ato do Delegado da 
1ª Região Fiscal, pleiteando me-
dida Liminar com fundamento na 
Lei 1.533/51 e Art. 5º, inciso LXIX 
da Constituição Federal. 

Alega a impetrante que exerce, 
exclusiva e unicamente, atividade 
comercial como atacadista de me-
dicamentos em geral, conforme 
contrato social registrado na 
JUCEPA esclarecendo que, foi en-
quadrada pela autoridade coatora 
como contribuinte substituto do 
ICMS, ocasionando-lhe prejuízos 
irreparáveis de ordem econômica e 
financeira, face a cobrança anteci-
pada do citado tributo, com base 
no Decreto Estadual nº 6.911/90 e 
no Convênio ICMS nº 76/94. 

Afirma a impetrante, com base 
no § 7º da Emenda Constitucional 
nº 03 de 17 de março de 1993, ser 
inadmissível o uso de decretos e 
convênios estaduais para regular a 
cobrança antecipada do ICMS, 
quando é condição sine qua non 
para tal fim, a existência de Lei 
Complementar Nacional (Lei Fede-
ral), daí sustentar estar a cobrança 
em epígrafe revestida de ilegali-
dade, pois não há Lei Ordinária ou 
Lei Complementar regulando a 
matéria e proporcionando-lhe res-
paldo. 

Concluiu pela existência do fu-

mus boni juris e periculum in mora 
no caso em tela, requerendo, ao 
final, a concessão da medida limi-
nar. Juntou documentos. 

O MM. Juiz processante reser-
vou-se a apreciar a Liminar após as 
informações da Impetrada. 

A impetrada prestou tempesti-
vamente as informações argüindo, 
preliminarmente, a i legitimidade 
passiva, pois, segundo seu enten-
dimento a autoridade tida como 
coatora deveria ser o Eminente 
Secretário de Estado da Fazenda. 

Quanto ao mérito, invocando 
disposição da Lei Complementar 
nº 44 de 01.12.83 e da Lei Esta-
dual 5.530 de 13.01.89, alega que 
não há qualquer agressão ao prin-
cípio da não cumulatividade, e 
que a substituição tributária encon-
tra-se legalmente autorizada e o 
pagamento antecipado do ICMS 
encontra-se respaldado através do 
protocolo ICMS 14/85, previsto no 
Art. 222, § 4º da Constituição Fe-
deral. 

Considera a impetrante como 
comerciante atacadista que com-
pra mercadoria dos fabricantes, no 
caso laboratórios, para revender às 
farmácias, inclusive estocando e 
vendendo mercadorias não sendo 
mera distribuidora, mas sim auten-
tica revendedora e não intermediá-
ria, sujeita, portanto a substituição 
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tributária, não havendo irregulari-
dade da cobrança. 

Indeferida a Liminar e encami-
nhados os autos o Exma. Repre-
sentante do Ministério Público, 
manifestou-se pelo afastamento da 
preliminar e, no mérito, pela con-
cessão da Segurança. 

Recebidos os autos o MM. Juiz 
em bem elaborada Sentença acos-
tada às fls. 70/79, decidiu pela 
rejeição da liminar argüida e, no 
mérito, concedeu a Segurança im-
petrada determinando que, decor-
rido o prazo, fossem os autos en-
caminhados a esta Superior Ins-
tância para reexame da decisão. 

Inconformada a Fazenda Públi-
ca Estadual interpôs o Recurso de 
Apelação, insistindo nas alegações 
de mérito e protestando pela de-
negação do “mandamus” e reforma 
da condenação indevida nos ônus 
da sucumbência. 

Oferecida contraminuta, vieram 
os autos distribuidos a esta E. 2ª 
Câmara Cível Isolada, cabendo-me 
relatar. 

O Exmo. Dr. Representante do 
Ministério Público manifestou-se 
pela confirmação da sentença re-
corrida. 

  
Voto 
Consoante relatado, Distribuido-

ra Tiradentes Ltda, impetrou o pre-

sente "mandamus" contra ato do 
Ilmº Dr. Delegado da 1ª Região 
Fiscal da Fazenda Pública Estadu-
al, que a enquadrou como contri-
buinte substituta, alegando que 
como mera atacadista está obriga-
do a esse recolhimento e que a 
condição "sine qua non" para a 
cobrança antecipada é a existên-
cia de lei complementar nacional 
regulando a matéria. 

A autoridade tida como coatora 
arguiu preliminar de ilegitimidade 
passiva. No mérito defendeu a le-
galidade da cobrança invocando a 
lei complementar nº 44/83, DL 
406/90 a lei Estadual 5530/89 e o 
Convênio 66/88. 

Após o parecer do Órgão minis-
terial manifestando-se pela Con-
cessão de Segurança o MM Juízo 
"a quo" proferiu sentença rejeitan-
do a preliminar e no mérito conce-
deu a segurança. 

Inconformada a Fazenda Públi-
ca interpôs o presente recurso de 
Apelação objetivando comprovar a 
legalidade da cobrança do ICMS 
nas substituições tributárias impug-
nando também a condenação em 
que lhe foi atribuido o ônus de su-
cumbência. 

Correto o posicionamento do 
MM. Juízo quanto a preliminar 
pois conforme Hely Lopes Meireles 
em Mandado de Segurança, 16ª 
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Edição, pag. 25, a autoridade coa-
tora é a pessoa que ordena ou o-
mite a prática do ato impugnado e 
não o superior que recomenda ou 
baixa o ato e, ainda que assim não 
fôsse o Sr. Delegado atendeu aos 
têrmos da Ação mandamental co-
mo Chefe do Serviço exerce o po-
der de decisão. 

No mérito, a impetrada insiste 
na caracterização da impetrante 
como substituto tributário e defen-
de a legalidade da cobrança. 

Das razões produzidas verifica-
se que o litígio desenvolve-se ten-
do como fulcro o § 8º do Art. 34 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, (ADCT) com base na 
qual os Estados e o Distrito Federal 
formalizaram o Convênio nº 66/88, 
estabelecendo um conjunto de 
normas referentes a cobrança do 
ICMS passando a legislar impro-
priamente o que veio ensejar cor-
rentes doutinárias antagônicas e 
divergentes em decisões jurispru-
denciais.  

Rejeito a preliminar arguida. 
 
Mérito 
No mérito, a impetrada insiste 

na caracterização da impetrante 
como substituto tributário, e defen-
de a legalidade da cobrança. 

Das razões produzidas verifica-
se que o litígio desenvolve-se ten-

do como fulcro o § 8º do Art. 34 do 
Ato da Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), com base na 
qual, os Estados e o Distrito Fede-
ral formalizaram o Convênio nº 
66/88, estabelecendo um conjunto 
de normas referentes a cobrança 
do ICMS, passando a legislar im-
propriamente, o que veio a ensejar 
correntes doutrinárias antagônicas 
e divergências em decisões juris-
prudenciais, em consequência 
emergiram as dificuldades para di-
rimir os litígios e conforme ressalta 
o eminente magistrado prolator do 
"decisum" tanto na jurisprudência 
do STJ, como do Egrégio Tribunal 
deste Estado, encontramos deci-
sões respaldando ambas as corren-
tes sobre a cobrança antecipada. 

Não há como deixar de observar 
entretanto, o caráter de provisorie-
dade e excepcionalidade que se 
revestiu a permissão constitucional 
formalizada através do Art. 34 § 8º 
da ADCT. 

Como foi ressaltado pelo emi-
nente Ministro Cesar Rocha, em 
voto transcrito no Acordão prolata-
do no Recurso Especial 63.665-5, 
R.S - publicado na Revista do Su-
perior Tribunal de Justiça nº 76, 
pag 28ª (dezembro 95). 

"Inicialmente observo que é cer-
to que o Art. 34, § 8º do ADCT, 
possibil itou aos Estados e ao 
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Distrito Federal, a celebrarem 
Convênios fixando normas para 
regular provisoriamente a maté-
ria necessária a instituição do 
ICMS, não menos verdade é 
que tal convênio deve restringir-
se somente às matérias legais 
não recepcionadas pela Consti-
tuição Federal.” 
Este entendimento é absoluta-

mente assente nesta Corte confor-
me dão conta os Recursos Especi-
ais 14.410-0 RJ (Rel. Min. Garcia 
Vieira) 20.324-0 RJ (Rel Min. De-
mócrito Reinaldo) 14.777-0 SP 
Rel. Min. Antônio Pádua Vieira 
etc... 

Através desses doutos pronunci-
amentos verifica-se que ficou asse-
gurada a aplicação de toda legis-
lação anterior que não fosse com-
patível com as disposições consti-
tucionais e com o novo sistema tri-
butário. 

Partindo dessa premissa, temos 
a certeza que estando recepciona-
do o DL 406/68, com o "status" de 
lei complementar não poderia ser 
alterado por leis estaduais nem pe-
los convênios, o que inviabil iza a 
aplicação da substituição tributária 
na conformidade das pretensões 
da Impetrada. 

Segundo Fábio Fanuchi, em 
sua obra Curso de Direito Tributá-
rio pag. 248.  

"A substituição tributária se veri-
fica quando a obrigação tributá-
ria surge desde logo contra pes-
soa diferente daquela que este-
ja em relação econômica direta 
com o ato, fato ou negócio tri-
butado. 
A própria lei substitue o sujeito 
passivo por outro indireto." 
Ora, permanecendo o DL 

406/68, com força de lei comple-
mentar perfeitamente recepciona-
da pela Constituição Federal, a an-
tecipação do fato gerador por con-
vênio passou a constituir "vexata 
questio" já que somente lei com-
plementar pode defenir o fato ge-
rador de ICMS. 

Concluimos portanto que, além 
da necessidade de cumprir o requi-
sito exigido pelo § 8º do Art. 34 do 
ADCT, resultou evidenciada a 
ilegalidade da substituição 
tributária ensejando cobrança sem 
crédito respectivo e anterior a 
ocorrência do fato gerador da 
obrigação fiscal com violenta 
agressão ao § 1º do Art. 113 do 
CTN. Como bem ressaltou a Ilustrada 
Procuradora de Justiça, citando o 
Acórdão MS 91.02.12778-4. 

"Somente lei complementar 
pode definir fato gerador de 
ICMS,não podendo os Estados 
fazê-lo através de Convênio. 
Enquanto não editada a lei 
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complementar necessária à ins-
tituição desse tributo, prevalece 
o disposto no DL 406/68. 
Incidente de uniformização 
E.E.O nº 90.02.160.57-7 Tribu-
nal Regional Federal da 2ª Re-
gião - Apelação Cível em MS 
91.02.12778-4." 
Evidenciada a ilegalidade da 

cobrança, irrelevante se torna a a-
legação de ser a impetrante mera 
atacadista. 

Quanto a imposição de ônus de 
sucumbência a Fazenda Estadual, 
merece ser reformada a decisão. 

Isto posto, conheço do Recurso 
e concedo-lhe provimento em par-
te, apenas, no sentido de afastar o 
ônus de sucumbência concernente 
as custas processuais irregularmen-
te imposto a Impetrada, o que faço 
na conformidade do Art. 15, letra 
Q da Lei Estadual nº 5.738/93. 

 
                                    Belém, 09 maio de 1996 
 
                        Des. Humberto de Castro - Presidente 
                  Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
 
 
Recorrente:       Marta Maria Acioli de  Farias 
Recorrido:         Exmo Sr. Governador do Estado do Pará 
 
 
 

Vistos, etc... 
Marta Maria Acioli de Farias, 

vem, com fundamento no Artigo 
102, inciso III, alíneas “a” e “c", da 
Constituição Federal, interpor Re-
curso Extraordinário, diante de seu 
inconformismo aos Vs. Acórdãos nº 
26.524, de 22.03.95 e nº 27.390, 
de 30.08.95 que, à unanimidade 
de votos, respectivamente, negou 
provimento a segurança requerida 
e não conheceu os Embargos de 
Declaração inter- postos nos Autos 
de Mandado de Segurança onde 
contende com o Exmo. Sr. Gover-
nador do Estado do Pará. 

As sustentações apresentadas 
visando fundamentar o apelo são 
as mesmas constantes do petitório 
de interposição do Mandado de 
Segurança. 

 
Foram ofertadas contra-razões. 
No presente caso com clareza é 

observada a configuração de erro 
grosseiro de interposição do recur-
so, de vez que, diante da denega-

ção do "mandamus", o recurso ca-
bível é o ordinário, e não o tipo re-
cursal escolhido pelo recorrente - 
Recurso Extraordinário. 

O Supremo Tribunal Federal, 
sobre a questão, assim já decidiu: 

"Cabimento de recurso. Decisão 
denegatória de Mandado de Segu-
rança proferida originariamente 
por Tribunal Estadual. Recurso Or-
dinário. C.F., Art.105, II. Pedido al-
ternativo. 

Tendo sido a segurança dene-
gada originariamente pelo Tribu-
nal de Justiça Estadual, cabível 
era o Recurso Ordinário. A interpo-
sição de Recurso Extraordinário, 
mesmo que a causa esteja adstrita 
a questões constitucionais, é i-
nadmissível e configura evidente 
erro grosseiro. 

Incabível a postulação alterna-
tiva de conversão do recurso extra-
ordinário em ordinário e na re-
messa do mesmo para o Superior 
Tribunal de Justiça. Inescusável o 
erro grosseiro, não há como apli-
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car-se o princípio de fungibil idade. 
(Agravo Regimental em Agravo de 
Instrumento, Rel. Min. Ilmar Gal-
vão, D.J. de 26.02.93). 

Isto posto, nego seguimento ao 
recurso interposto por ser incabível 
na espécie. 

 
 

Belém, 10 de fevereiro de 1996. 
 

                                  Des. Manoel de Christo Alv es Filho 
                                                Presidente do TJE    
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RECURSO ESPECIAL 
 
Recorrente:         Estado do Pará 
Recorrido:           Charles Beckman Lucena Carvalho       
 

Vistos, etc... 
Trata-se de Recurso Especial 

com fundamento no Art. 105, inci-
so III, alíneas "a " e "c ", da Consti-
tuição Federal, interposto pelo Es-
tado do Pará contra os VV. Arestos 
nºs. 27.464 e 27.782, proferidos 
pelas Egrégias Câmaras Cíveis Re-
unidas, nos autos do Mandado de 
Segurança impetrado por Charles 
Beckman Lucena Carvalho. 

Foram apresentadas contra-
razões, às fls. 90/95. 

Busca o recorrente a reforma da 
decisão que concedeu a Seguran-
ça para assegurar ao impetrante 
incorporação aos seus vencimen-
tos, de vantangens atribuídas pelo 
exercício de cargo de direção e as-
sessoramento, com base na Lei nº 
5.810/94 (Regime Jurídico Único) 
que assim estabelece, em seu Arti-
go 130:  

"Ao servidor será devido o adi-
cional pelo exercício do cargo 
em comissão ou gratificada". 
O recurso não reúne condições 

de admissibil idade, pois, embora 
alegue ofensa à lei federal como 
exigido pelo permissivo constitu-

cional, em verdade, pretende o re-
corrente rediscutir a aplicabil idade 
de Lei Estadual (Lei 5.810/94), o 
que é defeso em sede de recurso 
especial. Neste sentido já se mani-
festou o S.T.J. - 1ª Turma REsp. 
46.603-2SP, Ministro César Rocha, 
DJU 27.6.94, que assim se expres-
sa: 

"Não se conhece de recurso es-
pecial quando se alega viola-
ção à lei federal, mas que esse 
exame passa, necessariamente, 
pela apreciação de lei local". 
Quanto a alegada ofensa à lei 

de Introduçao ao Código Civil, o 
Superior Tribunal de Justiça já de-
cidiu no sentido de que tais maté-
rias (direito adquirido e irretroativi-
dade da lei) não podem ser apre-
ciadas em sede de Recurso Espe-
cial, por serem de natureza consti-
tu-   cional, vejamos: 

"A arguição de direito adquiri-
do, por si só, é insuficiente para 
conhecimento do recurso espe-
cial. A LICC (Artigo 6º, parágra-
fo 2º) encerra o chamado "so-
bredito" cujas as normas têm 
por objeto outras normas". 
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(REsp. 6.162-SP, Rel. Vicente 
Cernicchiaro, DJU 4.2.91). 
"A ofensa ao artigo 6º da Lei de 
lntrodução ao Código Civil, que 
trata da irretroatividade das leis, 
por ser matéria de natureza 
constitucional, nao pode ser re-
conhecida em sede de recurso 

especial, mas somente em re-
curso extraordinário dirigido ao 
S.T.F. "(STF - 6ª Turma, REsp. 
34.875-SP, Rel. Min. Pedro Ac-
cioli, j. 14.06.93). 
Isto posto, nego seguimento ao 

recurso.  

 
                                  Belém, 12 de abril de 1996. 
 

                                        Des. Romão Amoêdo Neto  
                        Vice-Presidente do TJE, com poderes delegados 
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RECURSO ESPECIAL 
 
Recorrente:        Estado do Pará 
Recorrido:          Osvaldino Fabiano dos Santos Leite 

 
0 Estado do Pará através de sua 

Procuradoria Geral interpõe Recur-
so Especial, com fulcro no Artigo 
105, inciso III, alínea “'a” da Consti-
tuição Federal em vigor, inconfor-
mado com os VV. Acórdãos nºs 
27.455 e 27.859 proferidos pelas 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas 
nos autos de Mandado de Segu-
rança impetrado por Osvaldino Fa-
biano dos Santos Leite. 

O recurso visa a reforma dos VV. 
Acórdãos guerreados aduzindo o-
fensa ao Artigo 18 da Lei 1.533/51 
e Artigo 2º, parágrafo 3º, Artigo 6º, 
parágrafo 2º, ambos da Lei de In-
trodução ao Código civil Brasileiro. 

Foram oferecidas contra-razões. 
A irresignação do recorrente vol-

ta-se contra a decisão da Colenda 
Turma que concedeu ao impetran-
te o direito à incorporação da grati-
ficação de funções, pelos cargos 
exercidos no curso de suas ativida-
des funcionais 

Aduz que tal decisão contraria 
os dispositivos da Lei Federal já re-
feridos pretendendo a admissão do 
recurso pela alínea “a" do permis-
sívo constitucional. 

Inobstante todo o esforço do re-
corrente observa-se que o recurso 
afigura-se carente dos pressupostos 
constitucionais e infra-
constitucionais que ensejariam sua 
admissibil idade, senão vejamos:  

lnicialmente. constata-se que a 
argüição de decadência não se a-
plica ao caso em análise, uma vez 
que a incorporação das vantagens 
reclamadas são de trato sucessivo 
e periódico, renovando-se o prazo 
decadencial para impetração do 
"Writ" a cada ato lesivo. 

A alegação de violação de Lei 
Federal em que se sustenta o re-
curso, não passa de simples reforço 
de argumentação objetivando a in-
terpretação do Artigo 130 e seus 
parágrafos da Lei Estadual 
5.810/94 (R.J.U.), pelo que o apelo 
especial encontra obstáculos in-
transponíveis. Incidência da Súmu-
la 280 do S.T.F., aplicáveis ao re-
curso extraordinário. 

Por outro lado, tratando-se de 
alegação atinente à ofensa ao di-
reito adquirido e ato jurídico per-
feito, a questão é de natureza 
constitucional, fugindo ao exame 
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da Instância Especial, podendo ser 
conhecido somente em recurso ex-
traordinário dirigido ao Supremo 
Tribunal Federal. (STJ-18/409, 

BOOL. AASP-1.689/122). 
Isto posto, nego seguimento ao 

recurso. 

 
  Belém, 29 de março de 1996. 

 Des. Romão Amoêdo Neto 
 Vice-Presidente do TJE, com poderes delegados    
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
 

Recorrente:         Estado do Pará 
Recorrido:           João Luiz Rodrigues da Silva e outros 

 
Vistos, etc... 
Trata-se de Recurso Extraordi-

nário, com fundamento no Art. 
102, inciso III, alinca “a", da Cons-
tituição Federal, interposto pelo 
Estado do Pará contra os VV. Ares-
tos 26.573, 27.270 e 27.727, profe-
ridos pelas Egrégias Câmaras Cí-
veis Reunidas, nos autos do Man-
dado de Segurança impetrado por 
João Luiz Rodrigues da Silva e ou-
tros. 

Insurge-se o recorrente contra a 
decisão recorrida alegando contra-
riedade aos Artigos 5º, incisos III e 
XXXVI e 37 da Constituição Fede-
ral.  

Não foram apresentadas contra-
razões. 

Busca o recorrente sob alega-
ção de infringência aos dispositivos 
acima, a reforma da decisão das 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, 
que concedeu a Segurança para 
assegurar aos recorridos incorpora-
ção aos seus vencimentos de van-
tagens atribuídas pelo exercício de 
funções gratificadas e cargos de di-
reção, com base nas Leis 5.050/82, 
5.232/85 e 5.810/94 (Regime 
Jurídico Único). 

dico Único). 
O apelo interposto afigura-se 

carente dos pressupostos que ense-
jariam sua admissibil idade, veja-
mos: 

Os dispositivos tidos como vio-
lados não foram objeto de debate 
pelos Venerandos Arestos recorri-
dos de modo explícito, como exi-
gido pela Excelsa Corte faltando, 
assim, uma condição para o pro-
cessamento do recurso, que é o 
prequestionamento viabil izador da 
instância excepcional. 

O Pretório Excelso, apreciando 
questão relativa ao prequestiona-
mento, assim se manifestou  

"O simples fato de determinada 
matéria haver sido veiculada 
em razões de recurso não revela 
o prequestionamento. Este pres-
supõe o debate prévio e, por-
tanto, a adoção de entendimen-
to expIícito pelo órgão investido 
do ofício judicante, sobre a ma-
téria. Para dizer-se do enqua-
dramento do extraordinário no 
permissivo legal cotejam-se não 
as razões do recurso julgado pe-
la Corte de origem com o pre-
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ceito constitucional, mas, sim o 
teor do próprio acórdão proferi-
do e que se pretende alvejar" 
(AI nº 135.005-9 -PA. Rel. Min. 
Marco Aurélio, DJU de 
26.10.90). 
Mesmo que ultrapassado esse 

óbice, ainda assim não merece 
acolhida o recurso sob a alegação 
de ofensa ao Artigo 5º, XXXVI, da 
Constituiçâo FederaI, pois o reco-
nhecimento do direito dos recorri-

dos a incorporação das vantagens 
pleiteadas foi feito com base em 
legislação estadual, cuja análise 
não se comporta no âmbito do re-
curso extraordinário, a teor da Sú-
mula 280 do STF. Sobre o assunto 
tem se manifestado a Excelsa Cor-
te, conforme recentes julgados pu-
blicados na RTJ 154, pags. 
658/660 e 702/707. 

Isto posto, nego seguimento ao 
recurso. 

 
 

           Belém, 25 de março de 1996. 
 

        Des. Manoel de Christo Alves Filho 
       Presidente do TJE    
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
 
 
Recorrente:    Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Es-

tado do Pará - IPASEP 
  Recorridas:   Grazilda Braga, Wanderley Lassance Cunha,Terezinha de 

Jesus Antunes Montenegro Duarte, Maria Lúcia de Souza 
Moitta Koury, Elza Vasconcelos Braga, Eliete Alvares Almei-
da e Almerinda Nogueira 

 
Vistos, etc. 
Trata-se de Recurso Extraordi-

nário, com fundamento no Art. 
102, inciso III, alinea "a", da Cons-
tituição Federal, interposto pelo 
Instituto de Previdencia e Assistên-
cia dos Servidores do Estado do 
Pará - IPASEP, diante de seu in-
conformismo ao V. Acórdao nº 
28.030/95 proferido pela Eg. 1ª 
Câmara Cível Isolada, nos autos do 
Mandado de Segurança impetrado 
por Grazilda Braga Wanderley Las-
sance Cunha e outras. 

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 V. Acórdão, objeto do recur-

so, está assim ementado: 
"I - Reexame de Sentença e 
Apelação Cível em Mandado 
de Segurança. Benefício de 
pensão por morte na ordem de 

100%. Recusa do órgão previ-
denciário estatal que sustenta o 
"quantum" na base de 70%. 
"Mandamus" concedido na ins-
tância "a quo". Reexame neces-
sário e apelação. M.P. que opi-
na pela manutenção da senten-
ça e recusa do apelo. 
II - O cálculo da pensão do ser-
vidor falecido baseia-se na 
totalidade de seus proventos, 
sendo de imediata aplicação 
pela atual ordem constitucional, 
não tendo eficácia a norma 
estadual interpretada 
diversamente de tal entendi-
mento". 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 pen-
são por morte de servidor público, 
em confronto com parágrafo 5º, do 
Art. 40 da Constituição Federal. 

In casu, não se evidencia a vio-
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lação direta e frontal da Lei Maior 
exigida pela Jurisprudência do 
STF para viabil izar o recurso ex-    
traordinário, pois, para demonstrar 
a suposta violação ao preceito 
constitucional (Artigo 40, parágrafo 
5º), necessário se faz demonstrar 
ofensa à lei ordinária (Lei Estadual 
nº 5.011/81), o que vale dizer que, 
a afronta teria ocorrido de forma 
indireta e reflexa. 

Todavia, se ultrapassado esse 
óbice, ainda assim, não merece 
amparo a pretensão do recorrente 
pois, ao contrário do que alega, o 
V. Acórdão aplicou o direito perti-

nente à espécie, decidindo com 
amparo na doutrina e jurisprudên-
cia dominantes. O Supremo Tribu-
nal Federal já se firmou no mesmo 
sentido da decisão recorrida, de 
que a pensão por morte de servidor 
público há de ser paga no valor 
igual à totalidade dos vencimentos 
ou proventos do falecido, pois a 
expressão "até o l imite estabeleci-
do em lei" contida no parágrafo 5º, 
do Artigo 40, refere-se à vedação 
estabelecida no Art. 37, inciso XI, 
da Carta Magna. 

Por essas razões, nego segui-
mento ao recurso. 

 
           Belém, 08 de abril de 1996. 

 
     Des. Manoel de Christo Alv es Filho 

   Presidente do TJE 
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AUTOS DE CONSULTA 
 
 
Requerente:    Dr. João Batista Lopes do Nascimento - Juiz de Direito da 

Comarca de Jacundá 
 

 
RELATÓRIO 
Adoto o relatório constante do 

Parecer da Assessoria Jurídica des-
te órgão, a saber: 

O MM. Juiz de Direito da Co-
marca de Jacundá, Dr. João Batis-
ta Lopes do Nascimento veio pe-
rante este órgão correcional formu-
lar a presente consulta: 

Que o Art. 40, inciso Xl, da Re-
solução nº 07/95, que trata do 
Fundo de Reaparelhamento do 
Judiciário, determina que comis-
sões pecuniá-   rias (multas, fiança, 
etc.) destinadas em processos judi-
ciais, inclusive as previstas na le-
gislação processual penal e no 
Regimento de Custas do Estado, 
observado o disposto no Art. 49, do 
Código Penal e Art. 337, do Códi-
go de Processo Penal, constituem 
recursos do Fundo de Reapare-
lhamento do Judiciário. 

E que, entretanto, encontra-se 
em pleno vigor a Lei Complemen-
tar Federal nº 79, de 07.01.94, que 
criou o Fundo Penitenciário Na-
cional, regulamentada pelo Decre-
to nº 1.093, de 23.03.94, que pos-

sui entre suas fontes de recursos, 
de conformidade com o disposto 
no Art. 2º., inciso VI,  

"fianças quebradas ou perdidas, 
em conformidade com o dispos-
to na Lei Processual Penal.” 
Recentemente, todos os Juízes 

do Estado receberam Circular nº 
08/95, do Chefe da Secretaria da 
Presidência, encaminhando cópia 
do Ofício Circular nº 28/95, do Di-
retor de Assuntos Penitenciários do 
Ministério da Justiça, o qual orien-
ta no sentido de que, de acordo 
com o Ato Declarartório nº 09, de 
12.04.95, da Coordenação Geral 
do Sistema de Arrecadação, os re-
cursos do Fundo Penitenciário, 
previtos na Lei Complementar a-
cima citada, deverão ser recolhi-
mento em favor do FUNPEN, em 
DARF, código da receita nº 5260. 

Em conseqüência, existe dupla 
determinação acerca do destino de 
tais receitas. 

Uma outra questão diz respeito 
ao recolhimento inicial dos valores 
prestados a titulo de fiança. E prin-
cípio de direito processual penal 
que o réu afiançado, sendo absol-
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vido ou declarada extinta a punibi-
l idade, terá direito à restituição in-
tegral do valor; sendo condenado, 
do valor prestado serão deduzidas 
as despesas com o pagamento de 
custas, indenização de dano e 
multa. O saldo lhe será restituído. 

Todavia, havendo recolhimento 
ao FUNPEN ou FRJ, torna-se im-
possível o resgate desse valor. 

Finalmente, indaga: 
1 - A quem é devido o valor ar-

bitrado a título de fiança: ao 
FUNPEN ou ao FRJ ? 

2- Dirimida a questão acima e 
visando possibil itar a restituição 
dos valores prestados como fiança, 
seria possível e legal efetuar o pa-
gamento em Instituição Financei-
ra, na modalidade de Caderneta 
de Poupança até decisão do pro-
cesso (...) ? 

Opinando nos autos, a Assesso-
ria da Corregedoria segue a linha 
de que os valores arbitrados como 
fiança sejam destinados ao 
FUNPEN, sendo lícito seu depósito 
em caderneta de poupança até 
decisão final da causa, quando, se 
devido, será enviado ao citado 
Fundo. 

 
DECISÃO: 
Assiste razão ao d. Magistrado 

consulente em se ver indeciso di-
ante das normas que regem a 

questão, posto que prime fade, há 
conflitos de normas. Porém, urna 
analisó mais acurada dissipa a 
questão por completo, como se 
passa a fazer. 

A Lei Complementar nº 21/94 
ao tratar do FRJ citou indevida-
mente o valor arbitrado em fiança 
como renda para o Fundo, como 
se extrai de texto, a saber: 

"Art. 30. Constituem recursos do 
Fundo de Reaparelhamento do 
Judiciário - FRJ: 
(...) 
Xl - cominações pecuniárias 
(multas, fianças, etc.) destinadas 
em processoas judiciais, inclusi-
ve 
previstas na legislação proces-
sual penal e no Regimento de 
Custas do Estado (...)" 
Ocorre que a regulamentação 

dessa Lei corrigiu o aparente con-
fronto de normas ao estabelecer a 
ressalva quanto aos Artigos 49, do 
Código Penal e 337, do Código 
Processual Penal que remetem o 
valor da fiança ao Fundo Peniten-
ciário. 

Dissipa-se, assim, qualquer dú-
vida a respeito do assunto. Os valo-
res arbitrados a título de fiança são 
devidos ao Fundo Penitenciário, e 
não ao Fundo de Reaparelhamen-
to do Judiciário. 

No que se refere a segunda in-
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dagação, há que se responder pelo 
bom senso que o Juiz consulente 
traz à tona. Seria difícil a restitui-
ção da fiança caso devida, se o va-
lor fosse remetido imediatamente 
ao Fundo Penitenciário. 

Assim, e extremamente profícua 
a sugestão administrativa do con-
sulente no sentido de que a verba 
seja depositada em caderneta de 
poupança até decisão final da 
causa. 

Isto posto, decido a questão le-
vantada no sentido de que os valo-
res arbitrados como fiança sejam 
destinados ao FUNPEN, sendo ne-
cessário seu depósito em caderne-
ta de poupança até decisão final 
da causa, quando, se devido, será 
a verba enviada ao citado Fundo. 

É como entendo. 
Remetam-se os autos ao Exmo. 

Des. Presidente desta Corte, Dr. 
Manoel de Christo Alves Filho. 

 
                                   Belém, 22 de abril de 1996. 

 
                          Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão 
                         Corregedora Geral da Justiça do Estado 
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RECLAMAÇÃO Nº 032/95 
 
 
Reclamante:      Wandemberg de Souza Barroso 
Reclamado:       M. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capi-

tal 
 

 
 

DECISÃO: 
Wandenberg de Souza Barroso 

formulou a presente reclamação 
contra decisão proferida pelo MM. 
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da 
Capital, e objetiva a sustação do 
despejo compulsório determinado 
nos autos da Ação proposta contra 
W.R. Confecções Ltda. por Ermínia 
Peres Arias Pinheiro. 

Como se vê dos autos trata-se 
de reclamação apresentada contra 

decisão judicial já transitada em 
julgado, estando o processo em fa-
se de execução de sentença. 

A matéria levantada pelo re-
clamante, qual se]a a falta de sua 
citação na condição de sócio da 
firma ré, cuja ausência teria eivado 
o processo de nulidade e que de-
veria ter sido argüida desde logo e 
não somente ao ser sentenciado a 
Ação, há de ser analisada e discu-
tida através de recurso. 

Assim, indefiro a reclamação. 
 
                                  Belém, 26 de março de 1996.    
 
                         Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão 
                         Corregedora Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 091/95 
 
Requerente:      Rita de Cássia Pereira Ramos 
Requerido:        Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Capital 
 

 
DECISÃO: 

A advogada Rita de Cássia Pe-
reira Ramos requereu providências 
deste Órgão Correicional, visando 
anular o efeito do despacho que 
impediu a retirada de cartório dos 
autos do Processo nº 89.010261, o 
que vem causando prejuízos ao 
seu trabalho, visto nâo ter conhe-
cimento dos atos praticados, eis 
que os mesmos deixaram de ser 
publicados. 

Vê-se das informações prestadas 
pela Juíza requerida e documentos 
por ela acostados de fls. 13/25 que 
as providências anotadas pela Juí-
za substituta ocorreram após termi-
nado o feito e apresentada a ape-
lação, e deu-se em decorrência de 

ter a ora requerente retido os autos 
por mais de 4 meses, somente os 
devolvendo após a expedição do 
Mandado de Busca e Apreensão. 

Não incorreu a Magistrada em 
erro de ofício capaz de justificar a 
intervenção do Órgão Correicional, 
eis que a requerente reteve os au-
tos por quatro meses, sendo neces-
sário primeiramente sua interven-
ção para devolução dos autos e, 
posteriormente, a expedição de 
Mandado de Busca e Apreensão. 

Quanto a alegada falta de inti-
maçao de atos processuais, infor-
mou a Magistrada ser a mesma 
improcedente tendo a intimação 
sido feita pelo Diário da Justiça. 

Assim sendo, indefiro o pedido 
de fls. 02/06. 

 
                                       Belém, 08 de março de 1996.    
 
                               Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão 
                              Corregedora Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDENCIAS Nº 128/96 
 
 
Requerente:   José Gregori, Chefe do Gabinete do Ministério da Justiça    

Brasília Distrito Federal-DF. 
 
 
DECISÃO: 

A advogada Luiza Timóteo de 
Oliveira, ofereceu manifestação 
perante este Órgão Correicional, 
dizendo-se representante judicial 
de cento e cincoenta e nove (159) 
credores do Hotel Ouro Verde na 
Comarca de Parauapebas, neste 
Estado. Tal manifestação foi en-
cami- nhada a este Órgão Correi-
cional através do Gabinete do Mi-
nistério da Justiça. 

A ilustre advogada, em seu peti-
tório, diz representar o interesse de 
credores do Hotel Ouro Verde, po-
rém, em momento algum, faz a 
necessária prova de tal fato, con-
forme impõe o Artigo 38 do CPC, o 

que por si ja inviabil iza a análise 
do pedido. 

No mérito, os pedidos elenca-
dos na manifestação, dos autos 
não merecem acolhida por parte 
deste Órgão Correicional, conside-
rando que para eles, a Legislação 
Processual Civil prevê medidas 
próprias, as quais devem ser ofere-
cidas perante Juízo competente, 
que não o é este Órgão Correicio-
nal. 

Isto posto, indefiro os pedidos 
da manifestação, constante dos au-
tos, por entender falecer compe-
tência para decidir sobre eles a es-
te Órgão Correicional. 

 
                                Belém, 23 de abril de 1996.    
 
                        Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão 
                        Coregedora Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 534/95 
 
Requerente:       Orlando dos Santos Alves 
 
DECISÃO: 

Orlando dos Santos Alves, re-
quer providências do Órgão Correi-
cional junto ao Juízo da 13ª Vara 
Penal da Capital, a fim de que se-
ja dado prosseguimento a Ação 
Penal o que responde naquele Ju-
ízo, e que se encontra paralisado 
impedindo-o, em conseqüência, 
de vir a ser beneficiado com pro-
gressão de regime. 

A Magistrada recorrida informa 
que o processo em questão foi dis-
tribuído a 3ª Vara Penal sendo a 
denúncia recebida em 15.09.86. e 
designada data para o interrogató-
rio do rêu, o que todavia, não ocor-
reu ficando os autos paralisados 
até 08.05.92 quando então fora 
redistribuido para aquele Juízo, 
sendo os mesmos encaminhados a 
Juíza Auxiliar justamente com a fi-
nalidade de dar prosseguimento 
ao grande número de processos 
que foram redistribuídos, por oca-
sião da instalação daquela Vara 
Privativa, tendo posteriormente a 
Magistrada referida sido designada 

para outras funções, ficando a MMª 
Juíza Titular sem condições de 
tempo para trabalhar naqueles fei-
tos. Esclarece, por fim, que o ora 
requerente não foi preso em razão 
do processo objeto deste pedido 
de providências e solicita na opor-
tunidade a designação de um Juiz 
Auxil iar, haja visto o grande núme-
ro de processos na mesma situa-
ção. 

Em que pesem os argumentos 
apresentados pela MMª Juíza re-
querida cuida-se de Ação Penal i-
niciada há quase 10 anos, já ten-
do, inclusive, ficado paralisada na 
3ª Vara Penal, para onde foi inici-
almente distribuída, por mais de 
cinco anos, o que deixa claro a 
longa e injustificável tramitação do 
feito. 

Assim sendo defiro o pedido de 
fls. 02/03, determinando a Magis-
trada requerida que com a devida 
urgência dê prosseguimento a A-
ção Penal a que responde Orlando 
dos Santos Alves até decisão final. 

                                 Belém, 18 de março de 1996. 
                          Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão 
                         Corregedora Geral de Justiça do Estado 
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DISCURSO PROFERIDO PELA DRA. FRANCISCA OLIVEIRA 
FORMIGOSA, EM 15 DE MARÇO DE 1996, NA SESSÃO SOLENE 
DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGI-
ÃO, NO DIA DE SUA POSSE COMO JUÍZA TOGADA. 
 
 

Exma. Sra. Dra. Marilda Wanderley Coelho, Juíza Presidente deste E-
grégio Regional, Exmo. Sr. Dr. Manoel de Cristo Alves, Presidente do Tn-
bunal de Justiça deste Estado, na pessoa de quem saúdo todas as demais 
autoridades presentes ou representadas neste auditório. Faço um registro 
especial ao Dr. Ademir Andrade, Senador da República, e ao Dr. Rui Imbi-
riba Corrêa, Prefeito do Município de Santarém; Exmos. Srs. Juízes que in-
tegram este Regional; Exmos. Juizes do Trabalho Presidentes de Juntas e 
Substitutos; Srs. Advogados; Senhoras e Senhores Servidores desta Casa. 

Alcebíades, famoso em Atenas por sua vaidade, ao ingressar no Jardim 
de Academus, indagou de Platão como fazê-lo. "Amigo, com toda a sim-
plicidade!"- respondeu-lhe o mestre. 

É assim, com toda a simplicidade, que compareço à presente solenida-
de, e com o coraçâo a extravasar agradecimentos aos insignes Juízes To-
gados que integram este Oitavo Regional, que escolheram-me para inte-
grar, pela terceira vez, l ista tríplice para promoção ao Cargo de Juíza To-
gada pelo critério de merecimento. Merecimento que foi coroado com o 
cumprimento da norma inserta no artigo 93, inciso II, alínea “a”, da Consti-
tuição Federal em vigor. 

Este é um momento de júbilo e descrevê-lo é tarefa das mais difíceis. 
Se o momento é de júbilo o é ainda de reflexão sobre a minha caminhada 
nesta Oitava Regiã o, a qual adentrei após lograr aprovação em concurso 
público de provas e títulos. 

No período anterior ao concurso, de fevereiro de 1981 a setembro de 
1985, tri lhei o caminho da busca incessante de conhecimento, já que es-
tava no celeiro da cultura jurídica nacional - a Faculdade de Direito da U-
niversidade Federal do Rio de Janeiro - o velho casarâo do Campo de 
Santana, ondei cursei pós-graduaçâo. Nesta, recebi os primeiros incentivos 
para ingressar na magistratura trabalhista. Recordo, com saudade, os con-
selhos do insuperável mestre Arion Sayão Romita, que foi o grande res-
ponsável pela minha introdução no aperfeiçoamento da cultura jurídica 
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social. 
Concluídos os créditos dos cursos de especialização, mestrado e douto-

rado, logrei aprovação no concurso realizado por este Regional, tendo sido 
aprovada ao lado do eminente magistrado, Dr. José Augusto Affonso, na 
pessoa de quem rendo homenagens a todos os magistrados Presidentes de 
Juntas e substitutos, que emprestam o brilho de suas culturas para a cada 
dia reafirmar o prestígio que esta Região desfruta no cenário jurídico na-
cional. 

Passados cinco anos, em fevereiro de 1990, fui promovida a Presidente 
de Junta, tendo sido agraciada com a honrosa missão de presidir a MM. 
Junta de Conciliação e Julgamento da Cidade-Presépio, a querida Óbidos. 
Tão distante, mas sempre presente em meu coração. Em Óbidos, a cada 
por-do-sol, depositei as dificuldades reveladas pelo cotidiano trabalhista, e 
com as bençãos de Nossa Senhora Sant'ana semeei as primeiras mudas da 
Justiça Social Especializada. Mudas que foram regadas e floresceram com 
o desempenho e a inteligência dos Juízes que mais tarde assumiram a 
presidência da Junta de Conciliação e Julgamento local. 

Em dezembro de 1992, com a aposentadoria do preclaro Magistrado Dr. 
Reinaldo Fernandes, fui promovida, a pedido, para a Presidência da Junta 
de Conciliação e Julgamento de Santarém, na qual permaneci até esta 
promoção e após recusar inúmeras consultas para presidir juntas nesta ca-
pital. Isso tudo porque Santarém "vou além dos teus encantos". Encantos 
que serão transformados em riquezas com a criação do Estado do Tapajós. 

Na "Pérola do Tapajós", as dificuldades, a angústia e a solidão tenta-
ram abater-me. Mas, como uma valente cabocla, lutei com todas as forças 
de uma guerreira e, em poucos dias, as dificuldades foram transformadas 
em pétalas de rosas. A bandeira da felicidade desnudava a imaginação 
daqueles que subestimavam a Justiça Obreira. Assim, Senhora Presidente, 
peço vênia para registrar o meu preito de gratidão ao Exmo. Juiz do Tra-
balho aposentado, Dr. Itair Sá da Silva, que, na Presidência deste Regio-
nal, reestruturou as instalações da Junta de Conciliação e Julgamento de 
Santarém, contribuindo para que a prestação jurisdicional fosse entregue 
com maior celeridade.   

Inauguro, agora, uma nova era neste Tribunal, a dos "Juizes Caipiras", 
pois, por determinação divina, sou a primeira magistrada a ser promovida 
de Presidente de Junta fora da sede para o cargo de Juíza Togada, sem, 
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contudo, ter assumido Presidência de Junta na Capital ou ter sido convo-
cada para compor o quorum deste Regional. Aqui chego consciente do 
papel que me reserva o cargo de Juíza Togada e, com a mesma disposi-
ção demonstrada nestes onze anos de labor judicante, não deixarei qual-
quer indagação jurídica sem resposta. A mesma inquietação que levou-me 
a decretar o seqüestro de contas vinculadas ao FGTS, me conduzirá a de-
cisões reveladoras de maturidade jurídica. Por isso, tenho absoluta convic-
ção que venho para uma missão mais tranqüila, porém, de elevadas res-
ponsabilidades. E a maior de todas é ocupar a vaga do hoje Ministro do 
Colendo Tribunal Superior do Trabalho, Ríder Nogueira de Brito, que me-
rece nesta hora o louvor de minhas homenagens. O Ministro Ríder Noguei-
ra de Brito tem oferecido a este Regional majestosa contribuição na área 
do Direito do Trabalho. É um exemplo vivo de grandeza, de capacidade 
ímpar, verdadeiro sacerdote da Justiça Social. Homem de todos os tempos 
e de todas as áreas do Direito. Um homem que já nasceu juiz, pela disci-
plina que imprimiu em sua vida, desde a infância, tri lhando as ruas da ci-
dade de Óbidos, sua terra natal. Seu exemplo, sua coragem e indepen-
dência são seguidos por todos que integram esta Região Trabalhista, ma-
gistrados e funcionários. 

Permita-se, Senhora Presidente, dizer mais algumas palavras em ho-
menagem ao Excelentissímo Ministro Ríder Nogueira de Brito, inspiradas 
na dança do boto tucuxi, no luar de Alter-do-Chão e no canto solitário do 
gavião panema, que levam-me a receber esta promoção como uma sen-
tença do destino. Quis o destino que eu fosse a primeira presidente da Jun-
ta de Conciliação e Julgamento instalada em sua terra natal. Quis também 
o destino que a última Junta de Conciliação e Julgamento que presidi, a 
de Santarém, tivesse sido presidida pelo Ministro Ríder Nogueira de Brito 
nos idos de 1968 a janeiro de 1971. E, agora, quis o destino que eu fosse 
promovida em vaga decorrente de sua nomeação como Ministro do Co-
lendo Tribunal Superior do Trabalho. O destino está, assim, a unir dois jo-
vens de formação humilde no caminho da Judicatura Trabalhista e deter-
minou que ambos fizessem da mesma a profissão de fé. Fé que soubemos 
incorporar em nossos patrimônios moral e espiritual. "O Juiz moderno não 
é máquina de julgar. Não é aplicador do texto seco da lei. Deve ser, sobre-
tudo, um intérprete das aspirações sociais. Do contrario, a judicatura se re-
duziria a mero formulário, onde, para cada caso, haveria uma terapêutica 
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pré-estabelecida. O Juiz autêntico é aquele que tem a aptidão para apre-
ender o fato; compreensão para o alcance da lei; e coragem para decidir” 
(Ministro Fernando Carneiro da Cunha Nóbrega, Revista do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, ano 1969, P.39). Tais atributos norteiam nossas persona-
lidades, por isso fomos unidos nessa etapa de nossas vidas. Que o Ministro 
Ríder Nogueira de Brito saiba transformar o clima seco de Brasília em fes-
tejadas vitórias da Justiça Social. 

O momento ainda é de reflexão sobre os angustiantes problemas que 
pairam sobre o Poder Judiciário. 

Todos sabemos que três são as garantias básicas do Poder Judiciário:a 
vitaliciedade, a inamovibil idade e a irredutibil idade de vencimentos. Con-
vém ainda destacar a autonomia financeira, garantida ao Poder Judiciário 
pela Carta Constitucional de 1988, com o propósito de dotá-lo de recursos 
indispensáveis à sua modernização e celeridade. Tais garantias, que asse-
guram um julgamento independente de qualquer influência, estão sendo 
vil ipendiadas pelo Poder Público em nome da modernidade do Estado 
Brasileiro. Esqueceram os especil istas de gabinete que o Poder Judiciário 
não é o responsável pela ingovernabilidade brasileira, de há muito reco-
nhecida pela História Política Nacional. A crise é fiscal e representativa, na 
medida em que os recursos postos à disposição do governo não correspon-
dem ao crescimento de sua população e na notável falta de apoio político 
às iniciativas governamentais, que para engendrar melhorias no nível de 
vida dos cidadãos têm que lotear os projetos entre as diferentes lideranças 
que se instalaram no Congresso Nacional. Essas dificuldades não contam 
com a participação do Poder Judiciário, que tem como único ideal garantir 
a aplicação escorreita do Direito. 

O magistrado é uma pessoa com sonhos e ilusões, por isso qualquer crí-
tica que se faça ao Poder Juudiciário deve tomar como baliza as dificul-
dades vivenciadas no cotidiano judicante. A sociedade exige do magistra-
do conhecimento, dignidade e sobretudo honestidade, mas retira-lhe direi-
tos que são concedidos aos demais nacionais. Nenhuma outra carreira or-
ganizada do país é contemplada com as restrições impostas à magistratura: 
que não pode exercer outra função, exceto o magistério, e em termos polí-
ticos é uma indigente posta à margem do processo político-partidário, sem 
direito a ser votado e exercer cargos públicos, não obstante desempenhe 
função social da mais alta magnitude. 
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Senhora Presidente, temos consciência que o Poder Judiciário não vive 
os seus melhores momentos. Assim como o povo brasileiro, também está a 
sofrer a falta de instrumentos que lhe impossibil ita alcançar a modernidade 
que todos almejamos. 

Milhares de trabalhadores buscam a tutela jurídica em todos os recantos 
desta Nação. Mas sem contarmos com mecanismos modernos, as preten-
sões agonizarão diante da lentidão da Justiça, o que toma o Poder Judici-
ário o centro das críticas. Mas não podemos aceitar que critiquem o Poder 
Judiciário de forma indiscriminada, porque somos testemunhas do sacrifí-
cio empreendido pela maioria de seus membros pamo cumprimento da di-
vina tarefa de julgar. 

Opostamente às críticas estão os magistrados desenvolvendo um papel 
relevante na manutenção do equilíbrio social, posto que a cada dia solu-
cionam inúmeros conflitos de interesses sem maiores divulgações. Como o 
poeta, exprimem seus sentimentos através de sentenças, que não são ven-
didas, mas postas à lume com o único propósito de entregar a prestação ju-
risdicional. 

É certo que, nos últimos tempos, têm-se avultado as irregularidades co-
metidas por magistrados. Mas é verdade, também, e felizmente, que esses 
juizes constituem uma minoria. A prática bem demonstra que a maior par-
te dos magistrados brasileiros enquadra-se no melhor nível intelectual, mo-
ral e ético. Esse pequeno deslevo não pode servir de pretexto para criação 
de controle externo da magistratura e nem de qualquer outro processo que 
vise fiscalizar os atos cometidos pelos membros do Poder Judiciário. Este 
já conta com inúmeros instrumentos de controle que, acionados com efici-
ência, seriam capazes de sanar as condutas irresponsáveis. 

A criação do controle externo ou a da declaração de impeachment de 
magistrados somente exultam o poder daqueles que já tiveram pretensões 
contrariadas pelo Poder Judiciário e serviria para destruir os princípios basi-
lares do Estado Democrático de Direito: a Independência e harmonia que 
devem envolver os Poderes de uma Nação. 

Como realça Carlos Mário da Silva Velloso, Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal: 

"Está na moda falar do controle externo do Poder 
Judiciário. E é interessante anotar que, sempre que 
o Judiciário profere decisão que desagrada a certos 
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políticos, o tema vem à baila, provocado por esses 
mesmos polfticos. No fundo, o que desejam é mes-
mo controlar as decisões do Poder Judiciário, o que 
representaria um retrocesso de mais de cem anos e 
significaria um retomo à África de Idi Amim Dada. O 
povo, portanto, que fique atento, porque qualquer 
retrocesso, qualquer diminuição do Poder Judiciá-
rio atingiria a cidadania, faria menor o indivíduo". 
(Apud Marta Inês Antunes Lima in Cidadania e Justi-
ça, Revista do Tribunal de Justiça, vol. 41, 1996). 

Como prova do que sentencia o Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, 
volto o pensamento para janeiro de 1993, quando fui abordada por um 
empresário e dublê de político, que dizia trazer-me uma orientação do 
"chefe" de sua equipe política, no sentido de que eu não poderia submeter 
à constrição judicial seus bens particulares. Suas palavras soaram ao vento, 
já que não causaram qualquer abalo à minha personalidade como juíza. 

Indignação maior causam as sustentações contrárias à permanência da 
Justiça do Trabalho no cenário jurídico. Os que assim agem, ignoram os 
seus aspectos modernos e democráticos e o prestígio alcançado com a sua 
inclusão entre os ramos do Poder Judiciário a partir da Constituição de 
1946. Seu papel é histórico, pois ao longo de mais de 50 anos, multiplica-
ram-se as reclamações individuais e dos dissídios coletivos, sem que hou-
vesse outra forma de solucioná-los senão com a pronta interferência da 
Justiça Obreira. 

Não podemos silenciar sobre a necessidade de alterações simplificado-
ras e atualizadoras da legislação trabalhista, como a adoção do contrato 
coletivo de trabalho, sem a conotação de único remédio para todos os ma-
les da classe trabalhadora, e sim como esteio de maturidade do sindica-
lismo brasileiro, que insiste em dar os primeiros passos segurando as mãos 
da Judicatura Trabalhista, e a flexibil izaçio das relações de trabalho, sem 
respeitar as garantias mínimas asseguradas pela Carta Política Brasileira 
de 1988. Como disse o poeta e cantor Gonzaguinha: "Sem o seu trabalho 
o homem não tem honra, e sem a sua honra, se mata e se morre. Não dá 
prá ser feliz". 

É de bom alvitre iterar, também, que o desempenho dos sindicatos, par-
tícipes de um projeto de governo que tende a romper com garantias asse-
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guradas ao povo brasileiro, como forma de lhe possibil itar o direito à pro-
priedade, à saúde, ao saneamento básico, torna inviável a introdução de 
reformas que retire da Justiça do Trabalho a solução dos conflitos profis-
sionais ou elimine o seu poder normativo. A nosso ver, a Carta Constitucio-
nal de 1988 deu à competência normativa maior abrangência, facultando 
aos Tribunais Regionais e ao Tribunal Superior do Trabalho fixar normas e 
condições de trabalho respeitando tão somente "as disposições constitu-
cionais e legais mínimas de proteção ao trabalho". Essas mínimas garanti-
as tendem a ser retiradas do patrimônio jurídico do trabalhador, com a a-
doção dos contratos temporários de trabalho, a exemplo dos concretizados 
pelo sindicato dos metalúrgicos de São Paulo. Tais contratos representam 
um retrocesso na história sindical brasileira e transferem para o trabalhador 
toda a responsabilidade pelo desastre econômico que se instala no pais. 
Desastre esse que impossibil ita a geração de novos empregos, o acesso à 
educação e desestrutura a saúde dos brasileiros. Os entusiastas do neolibe-
ralismo divulgam a estabil idade monetária, porém esquecem de ajustar 
esse modelo econômico à realidade nacional. O trabalhador está mais po-
bre, porque sua renda mensal não é suficiente para atender as suas neces-
sidades vitais, porque os níveis de emprego não sofreram quaisquer 
melhorias, porque não consegue financiamento para adquirir moradia e, 
assim, é mais um a ingressar na classe dos sem-terra, sem-emprego, sem-
vida.. É hora de os trabalhadores exercerem o Direito de Resistência ante a i-
legalidade que tenta ser perpetrada até com a participação do Estado, ao 
planejar alterar as normas trabalhistas em vigor, com o objetivo de ususpar 
as garantias mínimas asseguradas pelo artigo 70 da Constituição de 1988. 
Qualquer tentativa nesse sentido não merece prosperar, porque eivada de 
insconstitucionalidade, devendo ser afastada toda e qualquer l iderança 
sindical que abrigue esse entendimento, porque exercida em prejuízo dos 
direitos fundamentais do trabalhador, indispensáveis para o desenvolvi-
mento de sua personalidade. 

Finalizando esta oração, volto os olhos para aqueles que contribuíram 
para o desenvolvimento desta caminhada. Em primeiro lugar, agradeço 
aos meus pais, que me dispensaram a formação educacional sem a qual 
eu não estaria vivendo este momento; aos meus irmãos, pelo carinho e 
apoio recebidos nos anos em que residi no Oeste do Pará; às minhas fi lhas 
Vanessa, Verena e Viviane, ainda crianças, mas já conscientes da elevada 
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responsabilidade que repousa em meus ombros; à minha dileta amiga E-
dlourdes de Souza Tavares, o agradecimento do fundo do coração pela 
amizade sincera vivenciada em Santarém; aos meus amigos Édmee e 
Lourdes Tavares, pelos momentos de felicidade que proporcionaram-me 
na Pérola do Tapajós. Agradeço, ainda, aos servidores das Juntas de Con-
cil iação e Julgamento de Óbidos e Santarém, que decisivamente contribu-
íram para o alcance desta emoção, o mais profundo agradecimento e a 
certeza de uma amizade imorredoura. 

Aos meus amigos de Santarém, à frente o Dr. Iguaracy Macambira San-
tana Lima, agradeço a bela toga, recebida como um verdadeiro manto de 
proteção. 

Expresso os meus agradecimentos às saudações que me foram dirigidas 
por quantos usaram da palavra, especialmente à acolhida do ilusfre Juiz 
Togado José Maria Quadros de Alencar que, em nome deste Tribunal, deu 
o testemunho de sua extraordinária cordialidade. 

Agradeço, finalmente, o comparecimento de autoridades, dos eminen-
tes Juízes Togados deste Regional, do Representante do Ministério Públi-
co Federal, dos Juízes Presidentes de Juntas e Substitutos, dos Servidores 
e dos amigos que, com suas presenças, deram um brilho especial a esta so-
lenidade. 

A todo momento, nesta Casa de Justiça, não me falte a ajuda de Deus 
para que eu possa corresponder em tão nobilitante função para cujo de-
sempenho evocarei sempre a proteção de Nossa Senhora, com a seguinte 
oração: 

 
"Oh! minha Senhora e também minha mãe, 
eu me ofereço, inteiramente todo, a vós. 
E em prova de minha devoção, 
Eu hoje vos dou meu coração. 
Consagro a vós meus olhos, 
meus ouvidos, minha boca. 
Tudo o que sou, 
Desejo que a vós pertença. 
Incomparável mãe, 
Guardai-me, defendei-me. 
Como coisa e propriedade vossa..." 
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Muito Obrigada! 

 
     Dra. Francisca Oliveira Formigosa - Juíza Togada do TRT da   8ª Regi-
ão 
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DISCURSO PROFERIDO POR OCASIÃO DA POSSE DOS EXCE-
LENTÍSSIMOS PROCURADORES DE JUSTIÇA, FRANCISCO 
BARBOSA DE OLIVEIRA, LUZIA NADJA GUIMARÃES 
NASCIMENTO, VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES DE SOUZA 
E GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.    
 
 

Houve um tempo em que os homens concebiam o futuro a partir da res-
posta das pitonisas e dos conselhos oráculos. Mudaram os homens e o 
tempo, e hoje, em qualquer latitude do planeta azul, a construção do futu-
ro encontra-se intimamente vinculada à inarredável  idéia do trabalho. 

Hoje (a respeito de algumas resistências retrógradas) não existe mais lu-
gar para as concepções beligerantes como metas expansionistas como 
substrato ideológico para os delírios imperialistas, porém a inegável certe-
za de que a grandeza das nações, das instituições e dos homens repousa 
na urgente necessidade do resgate ético, de necessária restauração da in-
tegridade moral esfacelada, da reavaliação fi losófica do “modus vivendi” 
contemporâneo. 

Estamos a sedimentar, pois, as bases de uma nova era. Um dos maiores 
triunfos do homem é a possibil idade real de poder escrever a história en-
quanto legado cultural e, assim. construir acervo fi losófico-científico para 
aqueles que o sucederem. Neste momento, respeitados na ideologia cons-
trutivista do Ministério Público, nós novéis Procuradores de Justiça, esta-
mos ajudando a escrever a história do nosso tempo, bem assim começando 
a empreender uma longa caminhada, fascinante e perigosa a um só tem-
po, mas certamente vitoriosa, se soubermos, realmente combater o bom 
combate. 

Atingimos o último patamar da estratificação organizacional do Ministé-
rio Público e, a partir deste instante, o compreensível deslumbramento de-
corrente da promoção deverá ser inteiramente esquecido, uma vez que, 
como bons semeadores que pretendemos ser, não nos será permitida outra 
preocupação senão a de trabalhar arduamente, mourejar em todas as á-
reas de nossa atuação, até porque essa é a única resposta que a instituição 
esperará de todos os seus pares. Certamente o conseguiremos, com a pro-
teção do Excelso Criador, que, além de nos iluminar o caminho, ainda nos 
carrega nos braços nos instantes de grave aflição. 
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Na sua infinita sabedoria e bondade, por vezes o Supremo Artífice, com 
a certeza e o senso de justiça que ainda não foi dado a alguns compreen-
der, desperta em nós a ingênua sensação de que Ele é capaz de escrever 
por l inhas tortas. Desconhece o homem, ainda imerso na sua grande pe-
quenez, que a criação divina, diferentemente da materialidade terrena, se-
ja porque o arquiteto é onisciente, seja porque a excelência da obra cria-
cionista é incensurável, funda-se em leis cuja imutabilidade e certeza o 
tempo e a ciência já consagraram. Com sua onipotência, confere-nos o 
Senhor infinitas possibil idades, abre-nos inúmeras portas e fecha-nos obs-
curos caminhos, para que através do trabalho possamos ser passageiros da 
grande viagem da evolução humama, cujo ponto de chegada deverá ser a 
estação do amor. Com sua bondade, suaviza-nos o Senhor a Iancinante 
dor, serve-nos no recipiente da compreensão os bons fluidos que a mira-
gem da vida nos retira e, no sagrado livro da existência, mostra-nos a pá-
gina onde encontra-se exarada a verdadeira l ição, o ensinamento maior, a 
sabedoria imprescindível. 

Pela vontade de Deus, ingressamos no Ministério Público e somos pre-
sentetemente, Procuradores de Justiça. Aqui, descobrimos os limites de um 
mundo novo. Constatamos que a Justiça, longe de ser um desvaneio de re-
tórica é, potencialmente, um sonho possível, cuja realização passará, ne-
cessariamente, pelo concurso do Órgão Ministerial. Aprendemos, no labor 
cotidiano, que a verdadeira justiça não repousa nas páginas dos compên-
dios jurídicos, não deriva da sisudez inflexível dos magistrados, não propa-
na da interpretação literal da norma jurídica, por vezes tão fria e distante. 
Alircerça-se a vera Justiça empírica dos homens, na necessária compreen-
são das desigualdades sociais, na certeza de que, tanto mais justo será o 
julgador, quanto mais humanas forem suas decisões. 

A propósito, pleno de razão estava o grande Hélio Tornagui quando, 
num supremo arroubo de sabedoria, assevera que  

“a lei põe o problema em equação, mas quem dá o 
valor das icógnitas é o Juíz; só ele pode estabelecer 
a real, e não apenas fictícia, igualdade de tratamen-
to, nivelando o poderoso e o deserdado, o rico e o 
pobre. A igualdade perante a lei é puramente lírica, 
senão se concretiza na atuação judicial”. 

Prossegue ainda o eminenle doutrinador afirmando que,  
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"na verdade, os homens dependem mais da Justiça 
que da lei, muito mais do juiz que do legislador. É 
utilíssimo para um povo ter boas leis, mas é melhor 
ainda ter bons juízes. O bom juiz resiste às leis ma-
nifestadamente iníquas, corrige as imperfeitas, dá 
polimento e vida e põe em prática a norma que se 
aproxima do ideal. E, sem arranhar as garantias dos 
jurisdicionados, encontra (sempre) meios de fazer 
justiça”. 

Não podem, pois, Justiça e Sociedade, prescindir do bom julgador, as-
sim como não podem prosperar sem a atuação escorreita e destemida dos 
integrantes do Ministério Público, seja na primeira instância, seja no se-
gundo grau de jurisdição. Juiz e Promotor, desse modo, deverão estar ir-
manados no mesmo “front”, na luta incessante pela realização da boa jus-
tiça. 

De qualquer sorte, exigem os tempos atuais Direito e Justiça diferentes. 
Não a diferença que busque a criação aleatória de novos institutos, até 
porque o legislador não tem o direito de aventurar-se pelo mundo da al-
quimia jurídica, mas porque devem buscar uma norma que viabil ize sua 
compatibil ização prática com os mais ingentes anseios da sociedade sofri-
da, do povo desassistido, do homem pobre de posses, que sobrevive arri-
mado no cajado da fé, pisando com pés doloridos as agruras de um tempo 
que nunca se acaba. 

Carecemos, assim, de um ordenamento jurídico cujos contornos não se 
voltem mais para bacharelismo de outrora, para o formalismo desnecessá-
rio, objetivando, assim, um texto simples e factível, seja no campo substan-
tivo, seja na esfera adjetiva, para que possamos produzir, no cotidiano dos 
Juízos e Tribunais, uma justiça verdadeiramente superlativa. 

Com uma justiça eficaz, inaveremos de ter, em mãos, o instrumental 
necessário para construir um novo modelo de sociedade. Romper os alicer-
ces de um mundo perverso e desigual, porque calcado na ancianidade do 
tempo e nos vícios dos homens é, sem dúvida, um trato de hércules. Vive-
mos, contudo, uma época em que é preciso matar um leão a cada dia, e 
todos os propósitos, ainda que tingidos de verniz utópico, podem tornar-se 
possíveis, se assim o quisermos, pois a vontade resoluta é torrenta que não 
conhece fronteiras. 
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Vislumbram-se, assim, os umbrais de um novo tempo. Maior que a for-
ma orgânica, é a sede de justiça do povo brasileiro. lmperioso, pois, que se 
busque investir na superação das necessidades primárias da nossa gente, 
para que assim não fiquemos eternamente perdidos no fluxo da história, 
falando de uma grandeza que imaginamos possuir, e sonhando com uma 
realidade que de nós se distancia cada vez mais. Deriva a grandeza de 
uma nação da respeitabil idade dos seus representantes políticos e demais 
autoridades constituídas, que deverão ajudar a criar, na forja das suas 
consciências, a verdadeira concepção de grandeza dos seus jurisdiciona-
dos. Ignorância política, no dizer de Brecht, é um terrível flagelo, pois fo-
menta culturalmente a alienação, a grande força catalisadora da estagna-
ção dos povos. 

É necessário, portanto, fortalecerem-se as instituições. Dentre estas, uma 
há de força incoercível e valor inestimável, que é precisamente o Ministé-
rio Público. Sem o Órgão Ministerial, é como se não tivesse finalidade prá-
tica a norma jurídica, perde o seu vigor o Direito, pois lhe faltará seu natu-
ral guar-    dião, e a Justiça, como valor jurídico maior, tornam se à bem 
mais intangível. 

Foi o Ministério Público, para nós, a maior de todas as escolas. Apren-
demos a abrir, com segurança, portas e janelas da vida, por onde ingressa-
ram conceitos e lições que não se aprendem em nenhuma univesidade. 
Aprendemos, sem o dom da quiromancia, a decifrar o destino daqueles 
que nos estendiam mãos esquálidas, na porta dos foruns do interior, pe-
dindo justiça em forma de pão, cujos rostos macerados revelavam desíg-
nios que estavam muito além da nossa imediata compreensão. 

No Tribunal do Júri, onde militamos muitos anos, compreendemos a 
eqüidistância que devemos ter em relação à dor daqueles que perderam 
um ente querido e angústia dos que viram um parente seu afundar-se no 
vendaval da delinquência. Aprendemos a respeitar o infortúnio do réu, 
preso a uma cadeira infamante, exposto ao ódio e ao escárnio dos circuns-
tantes. Buscamos compreender a motivação do crime, situando-a por vezes 
além das forças do criminoso, que, mercê das paixões humanas e dos in-
fluxos espirituais que sobre ele atuam, nem sempre consegue sobrepujar a 
avalanche impulsiva do ser. 

Hoje, por conseguinte, é dia de desejarmos alvíssaras a todos os nossos 
companheiros de instituição e aos tempos que se avizinham. Maior que 
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nosso sonho é a convicção de que, juntos, haveremos de construir um Mi-
nistério Público forte e atuante, digno das elevadas atribuições que lhe fo-
ram cometidas. 

Grandes lutas, assim, nos esperam nas arenas processuais, e nas sessões 
de julgamento, e nas reuniões do Colegiado Ministerial. Traduz-se nosso 
ideal, em singular paralelismo com o Poder Judiciário, na construção de 
um tempo em que todos poderão, novamente, darem-se as mãos, em que 
os fuzis da violência calar-se-ão diante da eloqüência da razão da concór-
dia, pois num país em que a Justiça é verdadeiramente elevada ao pante-
ão da confiabil idade social, tudo o mais é digno de respeito e todos os so-
nhos serão mera extensão de realidade. 

A alegria da promoção, entretanto, ainda destila seus efeitos de bálsa-
mo reparador, aplacando a angústia e a ansiedade vividas, pois é sempre 
a materialização de aIgo longamente esperado. Fomos promovidos por 
merecimento eu e a Procuradora de Justiça Vânia Valente do Couto Fortes 
de Souza e, por antigüidade, Geraldo de Mendonça Rocha e Luzia Nadja 
Guimarães Nascimento, sendo que, na prática, nenhum de nós é mais me-
recedor que qualquer um dos outros. Sucede apenas que a promoção por 
merecimento goza de um discreto charme, uma leve sensação, para quem 
está de fora, de que este critério é mais relevante que aquele, quando, em 
verdade, são, ambos, rigorosamente iguais. 

Um singelo agradecimento dirigimos ao Conselho Superior do Ministé-
rio Público, que, por seus pares, distinguiram-nos com tão importante esco-
lha, num universo de Promotores de igual brilho e capacidade. Guinda-
ram-nos a um patamar mais elevado, apostando num valor que todos ha-
veremos de exteriorizar no cotidiano das nossas funções ministeriais. 

O derradeiro agradecimento, contudo, é dirigido aos nossos pais, àque-
les que, em nossas pessoas, ajudaram a perpetuar o miIagre da vida; àque-
les que, como grandes artífices que souberam ser, forjaram, com a têmpera 
da honestidade, o caráter de cada um de nós. 

Aos nossos companheiros conjugais estendemos, também, parcela signi-
ficativa deste agradecirnento. À capacidade de todos, somou-se sempre a 
cumplicidade construtiva do parceiro de todas as horas, o esposo ou espo-
sa, que, com seu devotamento, é, sem dúvida, co-responsável pelo nosso 
sucesso. 

Iniciamos, por fim, o mais importante ciclo de nossas vidas. Como ex-
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poentes do bom combate que almejamos ser, vamos buscar em Deus a ne-
cessária inspiração para empreender com retidão nossas lutas, pois have-
remos de manejar a norma jurídica com o senso de justiça que a socieda-
de espera de nós, pois, só assim, obraremos com acerto e grandeza. Busca-
remos, sempre, a construção de um futuro que a todos pertencerá, mode-
lando-o com o cinzel do construtor consciente, que sabe que as grandes 
conquistas são obras de todo dia, erigidas que são no alicerce da perseve-
rança, seiva formadora da cons-   ciência humana. 

Ao concluir, cumpre-nos citar as sapientes palavras de Emanuel, que 
nos foram enviadas por um dileto amigo, desses que têm cadeira cativa no 
fundo do nosso coração: 

“Não vale revidar a ofensa recebida. Ressentir-se é 
tomar as sombras do agressor. Vingar-se, propria-
mente, é cortar em si mesmo. Se alguém te insulta 
ou fere, perdoa, esquece e passa. Ninguém apaga 
um mal     criando um mal maior. Ora, serve e cami-
nha, Deus tudo sabe e vê". 

 
Muito Obrigado! 
 
Francisco Barbosa de Oliveira - Procurador de Justiça 





 

 

 
No dia  30 de janeiro do corrente ano, no Salão Nobre do TJE-PA, foi assinado Convênio celebrado entre o 
Tribunal  (24ª Vara Cível) e UNAMA, visando a criação de um polo de Liberdade Assistida Comunitária. 
 
 
Sessão Especial de Instalação do ano judiciário  de 1996, oportunidade em que o Excelentíssimo Senhor 
Almir José de Oliveira Gabriel, Governador do Estado do Pará, assinou o Decreto de Desapropriação, pa-
ra o Poder Judiciário do imóvel do antigo Supermercado São João, na Praça República do Líbano, em 01 
de fevereiro do corrente ano.     
 



 

 

 
Visita Oficial do Senhor Herberth Linder, Embaixador da Noruega no Brasil, em 01 de fevereiro do cor-
rente ano.        
 

 
No Salão Nobre “Conselheiro Rui Barbosa” em visita oficial o Donald Skeith Heskell, Embaixador da Grã 
Bretanha no Brasil, em 08 de fevereiro do corrente ano. 
 



 

 

 
No dia 27 de fevereiro do corrente ano, o Senhor Andre Brower, Embaixador da Holanda em visita oficial 
do TJE-PA. 
 
 
Reunião no Gabinete da Presidência para assinatura do Termo de Doação para o Instituto Médico Legal 
“Renato Chaves” de equipamento de informática (computadores) não mais servíveis ao TJE-PA, no dia 26 
de março do corrente ano.  
 



 

 

 
Visita Oficial do Senhor Alessandro Gordilho Fernandez, Embaixador do Peru no Brasil, em 08 de abril do 
corrente ano. 
 
 
Em 22 de abril do corrente ano no Gabinete da Presidência, o Senhor Yoshinori Nutmura, Consul Geral do 
Japão, esteve no TJE-PA em visita de cortesia. 
 



 

 

    
Ato de assinatura do Convênio entre o Tribunal de Justiça do Estado (Juizado de Pequenas Causas e Assis-
tência Judiciária) e a Comunidade do PAAR, em 29 de abril do corrente ano.    
 
 
Na foto, membros representantes da Comunidade do PAAR, por  ocasião da assinatura do Convênio entre 
o TJE-PA e a Comunidade em, 29 de abril do corrente ano.   
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