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Dr. Paulo Sérgio Frota e Silva 24ª Vara Cível 
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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 
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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 
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Dra. Maria de Betânea Paes Rodrigues 1ª Vara Abaetetuba 
Dr.   Álvaro José Norat de Vasconcelos 2ª Vara Abaetetuba 
Dr.   José Orlando de Paula Arrifano  3ª Vara Abaetetuba 
Vago Acará 
Dr.   Miguel Lima dos Reis Junior Afuá 
Resp. Dr. Raimundo Chagas Filho Alenquer  
Dr.    Luiz Miguel Negrão Machado  Almerim 
Dra.  Alda Gessyana Monteiro de Souza 1ª Vara Altamira 
Dra.  Maria Laudelina da R. Barata 2ª Vara Altamira 
Dra.  Ângela Alice Alves Tuma 3ª Vara Altamira 
Dra.  Odete da Silva Carvalho 1ª Vara Ananindeua 
Dra.  Jacyra Moraes Rabelo 2ª Vara Ananindeua 
Dr.    Jorge Luís Lisboa Sanchez 3ª Vara Ananindeua 
Dra.   Maria Filomena Buarque Camacho 4ª Vara Ananindeua 
Dra.   Sandra Aragão Klautau 5ª Vara Ananindeua 
Dr.     Normando do Carmo Borges 6ª Vara Ananindeua 
Dra.   Gildes Maria Silveira Lima Aurora do Pará 
Dra.   Luana de Nazareth H. S. Brito Augusto Correa 
Dr.     Raimundo Moisés Alves Flexa 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 
Resp. Dr. Max Ney do Rosário Brasil Novo 
Dr.    José Antonio Ferreira Cavalcante 1ª Vara Breves 
Dr.    José Antonio Ferreira Cavalcante 2ª  Vara 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 
Resp. Dra. Cecília dos Santos Carneiro Capitão-Poço 
Resp. Dra. Mariza Belini de Oliveira 1ª Vara Castanhal 
Dra.   Maria Irys de Brito Batista 2ª Vara Castanhal 
Dra    Eva do Amaral Coelho 3ª Vara Castanhal 
Dr.     Paulo Gomes Jussara Coelho 4ª Vara Castanhal 
Dr.     Vanderley de Oliveira Silva Chaves 



 
 

 
 

 

 
 
 

Resp. 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 
Resp. Dr. Luís Ernane Ferrreira Malato Curralinho 
Dra.   Roma Keiko Kobayashi Curuçá 
Dra.   Iacy Salgado Vieira dos Santos Dom Eliseu 
Dra.   Antonieta M. Ferrari Mileo Faro 
Resp. Dra. Luana Santalices Britto Garrafão do Norte 
Resp. Dr. Marcos Alan de Melo Gomes Gurupá 
Dra.  Maria Santana Tavares Rebelo Igarapé-Açú 
Dr.  Antônio Cláudio Von-Lohrman Cruz Igarapé-Miri 
Dra.  Rosana Lúcia Bastos Siqueira Irituia 
Dra.   Maria Vanda Barros da Silva Lima  1ª Vara Itaituba 
Dr.  Rui Alberto Peixoto Vasconcelos 2ª Vara Itaituba 
Resp. Dra. Maria Lídia Tocantins Itupiranga 
Resp. Dr. Sérgio A. Andrade Lima Jacundá 
Dra.  Cecília dos Santos Carneiro Mãe do Rio 
Dr.     José Torquato Araújo de Alencar 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 
Dra.    Margui Lima Gaspar Bittencourt 5ª Vara Marabá 
Resp.  Dra. Maria Vanda Barros da Silva Lima Maracanã 
Dr.     Raimundo Holanda Guimarães Marapanin 
Dr.     José Maria Pereira Campos e Silva Medicilândia 
Dr.     João Lourenço Maia da Silva Mocajuba 
Dra.  Maria das Graças Alfaia Fonseca 1ª Vara Mojú 
Resp.  Dra. Maria das Graças Alfaia 2ª Vara Mojú 
Resp.  Dr. Raimundo das Chagas Filho Monte Alegre 
Dr.   José Coriolano da Silveira Muaná 
Dr.   Luiz Bernardo Serra G. de Oliveira Nova Timboteua 
Dra.    Ana Lúcia Bentes Lynch 1ª vara Óbidos 
Dra.   Terezinha Nunes Moura 2ª Vara Óbidos 
Dr.      Luiz Ernane Ferreira Ribeiro Malato Oeiras do Pará 
Dra.   Rosa de Fátima Navegantes de Oliveira Oriximiná 
Dr.   Antônio Raphael de Oliva Brandão Ourém 
Dr.   João Augusto Figueiredo de O. Junior Ourilândia do Norte 
Dr.      Marco Antonio Lobo Castelo Branco Pacajá 
Resp.  Dra. Gildes Maria Silveira Lima     1ª Vara Paragominas 



 
 

 

 

Dra.    Maria Aparecida Santa Brígida de Oliveira 2ª Vara Paragominas 
Dra.   Maria Vitória Torres do Carmo Parauapebas 
Dra.    Maria José Corrêa Ferreira Peixe-Boi 
Dr.   Altemar da Silva Paes Ponta de Pedras 
Dr.      Francisco Lisboa Rodrigues Portel 
Dr.      Marcus Alan de Melo Gomes Porto de Moz 
Resp.  Dr. Raimundo das Chagas Filho Prainha 
Dra.   Marinez Catarina V. L. Cruz Arraes Primavera 
Resp.  Dr. Elder Lisboa Ferreira da Costa 1ª Vara Redenção 
Dra.    Heliana dos Santos Figueiredo 2ª Vara Redenção 
Dr.     Cláudio Henrique Lopes Rendeiro Rio Maria 
Dr.     Paulo Cesar Pereira Amorim Rondon do Pará 
Resp. Dr.  Flávio Sanchez Leão 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 
Resp. Dra. Eliane dos Santos Figueiredo Santana do Araguaia 
Dra. Rosa Maria Rodrigues Monteiro 1ª Vara Santarém 
Dr.    João Batista Lopes 2ª Vara Santarém 
Dra.  Edite da Costa Pantoja 3ª Vara Santarém 
Dr.   Ademar Gomes Evangelista 4ª Vara Santarém 
Dr.   Paulo Roberto Ferreira Vieira 5ª Vara Santarém 
Dr.   Edmar Silva Pereira 6ª Vara Santarém 
Resp. Dr. Edmar Silva Pereira 7ª Vara Santarém 
Resp. Dr. Carlos Alberto Miranda Gomes Santo Antônio do Tauá 
Dr.    Paulo Ernesto Pereira de Souza Salvaterra 
Dr.    Carlos Alberto Miranda Gomes São Caetano de Odivelas 
Dra.  Valéria Medeiros Mendonça São Domingos do Araguaia 
Dra. Eva Maria P into da Silva São Domingos do Capim 
Dr.    Licurgo de Freitas Peixoto São Félix do Xingu 
Resp. Dra. Marta Inês Antunes Lima São João do Araguaia 
Dr. Max Ney do Rosário Cabral Senador José Porfírio 
Dra. Maria de Lourdes Oliveira Costa 1ª Vara Soure 
Resp. Maria de Lourdes Oliveira Costa 2ª Vara Soure 
Dra. Nadja Nara Cobra Meda  1ª Vara Sta. Izabel do Pará 
Dra. Elisabete Lima Mendes 2ª Vara Sta. Izabel do Pará 
Dr.    Maírton Carneiro 3ª Vara Sta. Izabel do Pará 
Dra.   Carmem Oliveira de Castro Carvalho Tailândia 
Dra. Luzia do Socorro Silva dos Santos Tomé-Açú 



 
 

 
 

 

 
 
 

Dr.    Manoel Maria Barros da Costa Tucumã 
Dr. José Maria Teixeira do Rosário 1ª Vara Tucuruí 
Resp. Dr. José Maria Teixeira do Rosário 2ª Vara Tucuruí 
Dra.  Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues 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 
Dra. Rita Helene Barros Fagundes 

2ª Região  
Sede: Vigia 
Dra. Tânia Batistello 

3ª Região  
Sede: Castanhal 
Dra. Marisa Belini de Oliveira 

4ª Região  
Sede: Curuçá 
Dra. Sandra Maria F.Castelo Branco Silva 

5ª Região  
Sede: Capanema 
Dr. Raimundo das Chagas Filho 

6ª Região  
Sede: São Miguel do Guamá 
Vago 

7ª Região  
Sede: Bragança 
Vago 

8ª Região  
Sede: Abaetetuba 
Dr. Ricardo Salame Guimarães 

9ª Região  
Sede: Moju 
Vago 

10ª Região  
Sede: Itupiranga 
Vago 

11ª Região  
Sede: Tucuruí 
Vago 

12ª Região  
Sede: Paragominas 
Vago 

13ª Região  
Sede: Marabá 
Vago 

14ª Região  
Sede: São João do Araguaia 
Vago 

15ª Região 
Sede: Conceição do Araguaia 
Vago 

16ª Região 
Sede: Xinguara 
Vago 



 
 

 

 

17ª Região 
Sede: Altamira 
Vago 

18ª Região 
Sede: Gurupá 
Vago 

19ª Região 
Sede: Itaituba 
Vago 

20ª Região 
Sede: Santarém 
Vago 

21ª Região 
Sede: Óbidos 
Vago 
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EDITORIAL 
 

 
   
                        Por ocasião da abertura do ano Judiciário em curso, esta-
mos lançando a Revista do Tribunal de Justiça de número 70, que serve 
também de marco na transição da Presidência desta Côrte para o novo 
Presidente eleito Desembargador Romão Amoêdo Neto . 
  Periódico já consagrado dentre os juristas de nosso Estado e 
até nas demais unidades da Federação, é um repositório de Jurisprudência 
Legislação e Doutrina, além de Notas sobre fatos ocorridos dentro do Poder 
Judiciário, inclusive com os respectivos registros dos eventos. Em seu bojo 
vamos encontrar matérias que sem dúvida irão modificar e atualizar signi-
ficativamente legislações anteriores, além de esclarecer alguns Temas 
palpitantes em nosso Direito.  
  Dentro deste contexto estão inseridas as mais recentes deci-
sões deste Tribunal, que certamente irão nortear aqueles profissionais que 
se dedicam a ciência jurídica, funcionando como vetor para o  Direito, 
uma vez que tais decisões interpretam e adaptam nossas normas jurídicas, 
priorizando a uniformização da jurisprudência, e procurando prestar a soci-
edade claramente, a  proteção Jurisdicional de forma que venha ao en-
contro dos anseios da sociedade, viabil izando a realização do Direito e da 
Justiça.  
 
 
   
                          Belém, 03 de fevereiro de 1997.   
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A PROCESSUALIDADE DAS LICENÇAS AMBIENTAIS  
COMO GARANTIA DOS ADMINISTRADOS1  
 
 

Derly Barreto e Silv a Filho2 
 
 

Sumário: I - Noção de processualidade. II - A pro-
cessualidade administrativ a. III - A processuali-
dade das licenças ambientais, o princípio do de-
v ido processo legal ambiental e seus corolários 
como garantia dos administrados. IV - Conclusão. 
V - Bibliografia. 

 
 

1. NOÇÃO DE PROCESSUALIDADE 

 
Poderia parecer exagero afirmar que a processualidade é uma 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 juízes) 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 
                                                 
1 Tese apresentada e aprov ada no XXI Congresso Nacional de Procuradores de Es-
tado, 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 Antônio 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 supri-las" (Curso de 
Direito Administrativ o. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 21). 



6   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 
 
 

 

 

que exprimem, que há por nome processo. 
É 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-
víduo. 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 
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 convicções, seus interesses.5 

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

 

2. A PROCESSUALIDADE ADMINISTRATIVA 

 
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-

                                                 
4 Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Malheiros Editores, 1993, p. 92.  
5 Apud Sundf eld, Carlos Ari, in ob. cit., p. 93. 
6 Apud Sundf eld, Carlos Ari. A importância do procedimento administrativ o, in 
Rev ista de Direito Público, n. 84, out.-dez. 1987, p. 67. 
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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 determinado ato estatal7, 
não é monopólio da função jurisdicional. Aplica-se a todas as funções esta-
tais, a todos os setores do ordenamento jurídico público. 

Portanto, como afirma Alberto Xavier,  
"a cada uma das funções do Estado corresponde um 
tipo de processo através do qual ela se desenvol-
ve".8 

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 legislati-
vos"9 - e de processo administrativo - como sucessão ordenada de atos e 
formalidades tendentes à formação da vontade funcional da Administração 
Pública, manifestada através de atos administrativos.10 
                                                 
7 Apud Gordillo, Agustín A. Tratado de Derecho Administrativ o. Parte General. T. 2. 
Buenos Aires, Argentina: Ediciones Macchi, 1991, p. XVII-1. 
8 Do procedimento Administrativ o. São Paulo: Bushatsky , 1976, p. 26. Neste mes-
mo sentido, Odete Medauar salienta:  “A resistência ao uso do v ocábulo “processo” 
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 processuali-
dade ampla, isto é a processualidade associada ao exercício de qualquer poder es-
tatal. Em decorrência, há processo jurisdicional, processo legislativ o, processo ad-
ministrativ 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 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, p. 41).  
9 Silv a, José Af onso da. Curso de Direito Constitucional Positiv o. 10. ed. São Pau-
lo: Malheiros Editores, 1995, p. 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” quanto o termo “processo” como se observ a da leitura dos seguintes dispo-
sitiv os da Constituição Federal: art. 5°, LV (“aos litigantes, em processo judicial ou 
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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 um 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 
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 
administrativa e possibil itando a participação dos administrados no estágio 
de formação dos atos da Administração pública.12 
 

3. A PROCESSUALIDADE DAS LICENÇAS AMBIENTAIS , O 
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL AMBIENTAL E 

                                                                                                                       
administrativ o, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 
def esa, com os meios e recursos a ela inerentes”) e LXXII, b (“conceder-se-á habe-
as 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, XM (“ressalv ados os casos especif icados na le-
gislação, as obras, serv iços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública...”); e art. 41, § 1° (“O serv idor público estáv el só per-
derá o cargo em v irtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante pro-
cesso administrativ o em que lhe seja assegurada ampla def esa”). 
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. Rev ista 
de Direito Público, n. 84, out.-dez. 1987, p. 66. 
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SEUS COROLÁRIOS COMO GARANTIA DOS 
ADMINISTRADOS 

 
Antes de adentrar o tema, mister se faz conceituar l icença. 
Licença é ato administrativo 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 di-
reito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Pú-
blico e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presen-
tes 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-

                                                 
13 Neste sentido: Meirelles, Hely  Lopes, in Direito Administrativ o Brasileiro. 17. ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 1992, p. 170; Bandeira de Mello, Oswaldo Aranha, in 
Princípios Gerais de Direito Administrativ o. V. I. Rio de Janeiro: Forense, 1969, p. 
508; Bandeira de Mello, Celso Antônio, in ob. ci|., p. 236; Figueiredo, Lúcia Valle, in 
Curso de Direito Administrativ o. 2. ed.. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 99; 
e Di Pietro, Maria Sy lv ia Zanella, in Direito Administrativ o. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1992, p. 173; e Moreira Neto, Diogo de Figueiredo, in Curso de Direito Administrati-
v o. 10. ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1994, p. 296 e 297. Esclareça-se, desde já, 
que licença não é, puramente, ato declaratório nem ato constitutiv o de direito; inse-
re-se entre os atos administrativ os constitutiv os-f ormais. Ela “não é constitutiv a 
quanto ao gozo de direito, porém o é quanto ao seu exercício. Este esclarece 
Oswaldo Aranha Bandeira 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. p. 
509). 



10   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 
 
 

 

 

dos.14 
É como Humberto Quiroga Lavié, com grande maestria, 
demonstra: 

"El ambiente público o domínio público ambiental 
no es un derecho real de dominio, como una 
potestad uti singlili 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 el  carácter jurídico de 
los derechos públicos subjetivos ambientales: más 
deberes fente al orden natural que derechos sobre 
dicho orden. Los derechos surgen Ikente 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 reflejos 
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-
reito difuso, que, como tal, se caracteriza pelas seguintes notas: indetermi-
nabilidade,16 indivisibil idade17  e indisponibil idade.18 

                                                 
14 Apud Silv a, José Af onso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malhei-
ros, 1994, p. 31. 
15 Los Derechos Públicos Subjetiv os y  La Participación Social. Buenos Aires: Edi-
ciones Depalma, 1985, p. 192 e 193. 
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 inculo jurídico que os congre-
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Pois bem. A licença ambiental se insere nesse contexto visando a con-
trolar preventivamente atividades que sejam potencialmente causadoras 
de significativo impacto ambiental19 e a assegurar a incolumidade do direi-
to (difuso) ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (cf., art. 10, ca-
put, da Lei n° 6.938/81). Difere das licenças em geral, porque tem por ob-
jeto não só facultar o exercício de certa atividade, uma vez demonstrado 
pelo interessado o atendimento das exigências legais, mas, também, con-
trolar tal atividade, antes mesmo do seu início (a l icença, assim, é ato de 
controle prévio). Desta forma, em Direito Ambiental, o l icenciamento cons-
titui um importante instrumento de preservação do meio ambiente.20 

Para atender a esses desígnios, a l icença ambiental há de ser examina-
                                                                                                                       
gue (apud Mancuso, Rodolf o de Camargo, in Interesses Dif usos. 3. ed. São Paulo: 
Editora Rev ista los Tribunais, 1994, p. 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, p. 15). 
18 Como o direito ao meio ambiente encontra-se diluído por toda coletiv idade, não há 
um titular identif icáv ml 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. Rev ista 
da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, n. 41, junho 1994, p. 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 uIneração do princípio constitucional da propriedade 
priv ada. Muito pelo contrário, eis que o art. 5°, XXIII, da Constituição Federal, pres-
crev 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, p. 193). 
20 Aliás, segundo o art. 9°, IV, da Lei n° 6.938/81, o licenciamento ambiental é um 
dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 
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da sob a ótica da processualidade. De fato, porque o Direito estabelece um 
iter pelo qual a Administração Pública, considerando os fins constitucionais 
de controle e preservação ambiental, poderá facultar o exercício de certa 
atividade, uma vez demonstrado pelo proponente do projeto o preenchi-
mento 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 progressivamente 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, propriamen-
te 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, em 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 

                                                 
21 O estudo de impacto ambiental (EIA) e o relatório de impacto ambiental (RIMA)) 
são elaborados nesta f ase. O primeiro "tem por objeto 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, p. 196). O RIMA por sua v ez, dev e ref letir as con-
clusões do EIA (v ide, a propósito, os incisos I a VIII do art. 9° da Resolução 
CONAMA n° 1/86, que dispõem sobre o conteúdo mínimo do RIMA). 
22 Em direito ambiental, o direito dos administrados apresenta duas dimensões, co-
mo ensinam J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira: "é, desde logo, um direito nega-
tiv o, ou seja, um direito à abstenção, por parte do Estado e de terceiros, de ações 
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 
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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 uma série de princípios, dentre os quais releva mencionar.23  

a) Princípio da publicidade 
Regra básica do poder democrático, a publicidade contrapõe-se ao se-

gredo administrativo, vezo característico dos Estados autoritários. No pro-
cesso licenciatório, assegura aos administrados o mais amplo conhecimen-
to dos atos componentes do procedimento. 

Aplica-se ao pedido de licença (art. 10, § 1°, da Lei n° 6.938/81), ao es-
tudo prévio de impacto ambiental (art. 225, § 1°, I^, da Constituição Fede-
ral), ao relatório de impacto ambiental (art. l l  da Resolução CONAMA n° 
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 preservação ambiental por parte dos administrados, pois eles 
não teriam conhecimento, a priori, das atividades potencialmente causa-
doras de significativa degradação do meio ambiente. 

O princípio da publicidade encontra-se insculpido no caput do art. 37 e 
em diversos dispositivos da Constituição Federal, sendo de se destacar o 
art. 5°, 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... ". 

No capítulo sobre o meio ambiente, a Constituição Federal exige que, 
                                                                                                                       
poluidoras deste, impondo-lhe as correspondentes obrigações políticas, legislativ as, 
administrativ as e penais" (Constituição da República Portuguesa Anotada. 3. ed. 
rev . Coimbra Editora, 1993, p. 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 ~alidade, a igualdade entre 
os administrados e o dev ido processo legal, especialmente quanto à exigência da 
publicidade, do contraditório, da ampla def esa e do despacho ou decisão motiv a-
dos". 
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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, § 1°, IV).24 

Por fim, cabe ressaltar que, no âmbito da Administração Pública, a úni-
ca exceção à regra da publicidade está capitulada no art. 5°, 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 acessibil idade 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 bibliotecas estatais - e da fixação de prazos 
para vista dos interessados. 

 
c) Princípio do formalismo 
Já foi dito que o processo administrativo visa à formação da vontade 

funcional da Administração Pública, manifestada através de atos adminis-

                                                 
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 semprm procedida 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, § 2°). 
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 
serv iços públicos administrativ os; para exercer esse direito, dev e a pessoa de-
monstrar qual o seu interesse indiv idual, se f or o caso, ou qual o interesse coletiv o 
que pretende def ender" (ob. cit., p. 347). 
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trativos. Para tanto, o ordenamento jurídico prescreve certos trâmites de 
observância obrigatória. 

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 Público, 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 

                                                 
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 obrioatórias, 
os administrados podem constatar a exatidão das v árias etapas e diagnosticar o 
momento e alcance de qualquer desv io (apud Greco, Marco Aurélio. Dinâmica da 
Tributação e Procedimento. São Paulo: Ed. Rev ista dos Tribunais, 1979, p. 98). 
Neste mesmo sentido, Celso Antônio 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 
mv entualmente grav osa a alguém - pode-se zelar por seu correto e prudente enca-
minhamento" (ob. cit., p. 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 expelidos 
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De outro lado, quando se trata da intervenção (participação) dos admi-
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 rígidas, muitos ad-
ministrados poderiam ver trancada uma via de manifestação democrática. 

d) Princípio da motivação 
Pedra de toque da função administrativa, a motivação, segundo Lúcia 

Valle Figueiredo, “atende às duas faces do "due process of law”: a formal - 
porque está expressa no texto constitucional básico (no art. 93, IX); e a 
substancial - sem a motivação não há possibil idade de aferição da legali-
dade ou ilegalidade declarada, da justiça ou da injustiça de uma decisão 
administrativa".28 É uma imposição não só do art. 93, IX, mas também do 
art. 1°, II, da Constituição Federal, porque ela é reclamada, "quer como a-
firmação do direito político dos cidadãos ao esclarecimento do “porquê” 
das ações de quem gere negócios que lhe dizem respeito por serem titula-
res últimos do poder, quer como direito individual a não se assujeitarem a 
decisões arbitrárias, pois só têm que se conformar 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 

                                                                                                                       
sem antes completar-se a f ase precedente" (Celso Antônio Bandeira de Mello, in 
ob., cit., p. 239). Portanto, o v ício do EIA contamina, por deriv ação, a licença. 
28 Ob. cit., p. 47. 
29 Bandeira de Mello, Celso Antônio, in ob. cit., p. 57. 
30 Idem, p. 207 e 208. 
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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 
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 ra-
zões técnicas, lógicas e jurídicas. 

A motivação 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 à 
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 Adminis-

tração Pública é um imperativo do regime político brasileiro. Logo, se de-
ve ser democrática a vontade administrativa,33 o processo de licenciamento 
ambiental há de ser permeado da participação dos administrados.34 
                                                 
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. 
32 Milaré, Édis & Benjamin, Antonio Herman V. Estudo de Impacto Ambiental: Teoria, 
Prática e Legislação. São Paulo: Editora Rev ista dos Tribunais, 1993, p. 83. 
33 Vide art. 1°, H, 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 ta-
ref as constitucionais, mas também porque, atrav és da adesão e do consenso dos 
interessados, se ev itam f ormas autoritárias de poder. Se quiséssemos resumir es-
tar idéias, dir-se-ia que o estudo das estruturas de procedimento e de processo 
constitucionais corresponde ao interesse destas estruturas como categorias jurídi-
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Em direito ambiental, além de ser um postulado democrático, a partici-
pação coletiva é uma exigência que decorre da natureza difusa do bem ju-
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. 5°, 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 
                                                                                                                       
cas gerais (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. 5. ed.. Co-
imbra: Liv raria Almedina, 1991, p. 1035). 
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". 
36 Apud Milaré, Édis & Benjamin, Antonio Herman V., in ob. cit., p. 120 e 121. 
37 Neste sentido, Clémerson 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 assegurar a consciente participação popular. Sem inf ormação corre-
ta, 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, p. 29). 
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atos decisórios etc.38 
De todo o iter formativo das licenças ambientais, a fase da audiência 

pública39 - realizada quando do estudo de impacto 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. 
 

4.  CONCLUSÃO 

 
De tudo quanto foi exposto, verifica-se que a processualidade das licen-

ças ambientais, além de ser um dever administrativo, é uma garantia dos 
administrados, porque lhes propicia a tutela do meio ambiente ante a ad-
ministração Pública, através de um amplo controle da legalidade, da con-
veniência e da oportunidade ainda no estágio de formação das decisões 
licenciatórias. 

Desenvolvendo-se em fases, o processo de licenciamento ambiental - 
visto pelo enfoque dos administrados 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 quinto de todos os 
atos e fatos que se sucederem ao longo do processo licenciatório); b) prin-
cípio da acessibil idade aos autos do processo (que impõe o dever adminis-
trativo de facultar o exame e reprodução da documentação constante do 
expediente a todos os interessados); c) princípio do formalismo (que não 
                                                 
38 Não se dev e olv idar y ue, 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 ultimo ato f ormativ o" (Meireles, Hely  Lo-
pes, in ob., cit., p. 154). 
39 Cf  art. 192, § 2°, in f ine, da Constituição do Estado de São Paulo. 
40 39 A audiência pública tem por f inalidade expor aos interessados o conteúdo do 
produto em análise e do seu ref erido relatório de impacto ambiental (RIMA)), dirimin-
do dúv idas e recolhendo dos presentes críticas e sugestões a respeito (art. 1° da 
Resolução CONAMA n° 9/87). 
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cogita de rigorismo de formas quando da intervenção dos administrados no 
processo licenciatório, mas estabelece formalidades essenciais na tramita-
ção do pedido de licença ambiental); d) princípio da motivação (que obri-
ga o administrador público a justificar não só o ato de outorga da licença 
ambiental, 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 jurídica estabe-
lecida no processo lìcenciatório ambiental ser multipolar - envolvendo nú-
mero indeterminado de sujeitos - implica o alargamento da noção de legi-
timação para efeito de postulação administrativa. Destarte, qualquer ad-
ministrado interessado pode manejar o instrumental processual administra-
tivo para a tutela do meio ambiente. 
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O MANDADO DE SEGURANÇA E SUAS DECISÕES 
 

Almir de Lima Pereira∗   
 
 

O que mais se discute atualmente é o cumprimento das decisões do 
Mandado de Segurança. Tanto é verdade que pedidos de punição de au-
toridades e intervenção nos Poderes Públicos, afloram nos Pretórios Nacio-
nais. 

É sabido que deferido o Mandado de Segurança no Juízo, entra a fase 
da execução da decisão que se resume no seu cumprimento pela autori-
dade impetrada. Assim gera a comunicação a esta, para que devolva ao 
requerente o estado anterior interrompido com a medida ilegal ou abusiva, 
usada pelo coator. Essa comunicação é feita através de oficio informativo, 
que deve ser encaminhado pelo Oficial de Justiça ou ainda, por outros 
meios permissivos na lei, como: a) correios, com aviso de recebimento; b) 
telegrama; c) radiograma; d) telefonema. O ofício deverá conter por inteiro 
a decisão prolatada. 

De posse do oficio, a autoridade deveria tomar imediatas providências 
para satisfação do julgado sob pena de desobediência. Embora a Lei n° 
1.533 se refira pura e simplesmente, na transmissão do inteiro teor da sen-
tença do magistrado à autoridade coatora, mediante oficio, é preciso con-
vir que o direito é um todo. Verifique-se que outras normas legislativas do 
sistema jurídico pátrio, prevêem sanções para as autoridades que se obsti-
nem em desconhecer as decisões judiciárias contra si emanadas. 

A Constituição Federal considera crime de responsabilidade o fato do 
Presidente da República não cumprir as decisões judiciais. Do mesmo mo-
do nos Estados, as Constituições afirmam que incorrem no mesmo crime, 
os Governadores e os Prefeitos que negarem satisfazer as ordens judiciais. 

Ora, se é dado a essas autoridades, em decorrência de preceito consti-
tucional, a incidência no crime de responsabilidade pela recusa no cum-
primento das decisões judiciais, é claro que estão enquadrados na Lei n° 
1.079 de 1950, que define os crimes de responsabilidade dentre os quais,  

"impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, man-

                                                 
∗  Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 
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mandados ou decisões do Poder Judiciário",  
ou 

"recusar o cumprimento das decisões do Poder Ju-
diciário, no que depender das funções do Poder E-
xecutivo",  

mais,  
"deixar de atender a requisição de intervenção fede-
ral do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Su-
perior Eleitoral",  

também,  
"impedir ou frustrar pagamento determinado por 
sentença judiciária". 

O Código Penal, no seu artigo 319, considera crime de prevaricação,  
"retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato 
de oficio, ou praticá-lo contra disposição expressa 
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pes-
soal". 

Por outro lado é sabido que pelo artigo 15 do Código Civil Brasileiro,  
"as pessoas jurídicas de direito público são civil-
mente responsáveis por atos dos seus representan-
tes que nessa qualidade causem danos a terceiros, 
procedendo de modo contrário ao direito ou faltan-
do a dever prescrito por lei, salvo o direito regres-
sivo contra os causadores de dano".  

Isso recebe o respaldo da Constituição Federal, o expressar do § 6° do 
artigo 37, que da mesma forma, dá as pessoas de direito público e privado 
essa responsabilidade, nos casos de dolo ou culpa. 

Além do mais, a União pode intervir nos Estados e estes nos Municípios, 
para  

"promover a execução de lei federal, ordem ou deci-
são judicial" (artigo 34, item VI e artigo 35, item IV). 

Acredite-se, todos esses dispositivos são válidos para qualificar como 
grave a ação da autoridade coatora, seja federal, estadual ou municipal, 
que se negue a cumprir decisão judicial em mandado de segurança. 

Nos casos do "writ", a sua decisão é o reconhecimento pelo Juízo do di-
reito líquido e certo do requerente, isso no caso de deferimento. É a repa-
ração conforme a origem. A restituição do direito lesado ou seja, o impe-



NOTAS E COMENTÁRIOS   aa 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

 

 
 
 

trante reinveste-se naquilo que lhe foi subtraído. 
Brandão Cavalcante, no seu "Do Mandado de Segurança", 5ª Edição, 

1966, p. 225, assim se expressa sobre a natureza do "writ":  
"A questão tem interesse inconfundível de que sem-
pre se revestem as execuções contra as pessoas de 
direito público. O mandado de segurança não é só o 
reconhecimento de um direito, mas também uma a-
ção cuja finalidade é tipicamente executória. Tem por 
objetivo obrigar a autoridade a praticar determinado 
ato, restabelecer situação jurídica, mais de ordem 
pessoal do que propriamente patrimonial. E neste 
particular, a Fazenda não goza dos mesmos bens". 

Questiona-se a imediatividade da execução da sentença. De fato, há 
certas decisões que não se podem dar pronto cumprimento, mas isso não 
quer dizer que se deixe de tomar céleres providências para a sua execu-
ção, pois caso contrário, incide em resistência na obediência do julgado. 

É preciso muito cuidado por parte dos interessados para que se evite 
excessos e prática dos atos injustos. 

De parte dos Juizes, é necessário que os mesmos antevejam para as di-
ficuldades burocráticas no satisfazer da decisão mandamental. A ação de 
mandar prender a autoridade administrativa por desobediência pode acoi-
tar uma truncada injustiça. 

É bom lembrar sobre esse assunto, o mesmo Brandão Cavalcante:  
"A intolerância de parte a parte tem sido a causa 
principal dessa situação. Juiz houve que marcou 
prazo exíguo para a execução de mandado de segu-
rança, que exigiria até suprimento de caixa. Duplo 
erro nessa medida, primeiro na interferência do Juiz 
em providência de ordem puramente administrativa; 
segundo porque o mandado não é título executório 
de pagamento" (Do Mandado de Segurança", 5ª 
ed.p.255). 

O que não pode ser contestado é que a sentença concessiva de man-
dado de segurança é compulsória. Portanto, não pode o poder público es-
colher se cumpre ou não a mesma ou então, indique as vias reparatórias, o 
sustento da obrigatoriedade de cumpri-la está na obediência a autoridade  

"Ë executória, porque, de outro modo, seria ilusó-
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ria” (Castro Nunes, "Do Mandado de Segurança", 5ª 
ed. pag. 409-10). 

Dentro dessa questão que envolve a maneira de cumprimento das sen-
tenças deferitórias de mandado de segurança, o que é certo é que há nes-
sas decisões o princípio geral da execução específica e não própria da ca-
racterística do(Mandamus. Assim, não pode qualquer autoridade, sem co-
meter falta funcional ou crime de responsabilidade, deixar de dar cumpri-
mento a ordem concessiva. Por tal, é evidente que o Poder Judiciário po-
derá empregar todos os meios de que dispõe para assegurar a plenitude do 
direito deferido. 

Cite-se o caso do funcionário demitido, sua reintegração será determi-
nada ao expedir da ordem, uma vez recebida pela autoridade coatora, sob 
pena de serem tomadas as providências para apuração do crime de res-
ponsabilidade. 

No caso de isenção de multa, o mandado será declaratório, com o re-
conhecimento de que esta não é devida, podendo assim, o requerente 
contestar a sua cobrança. Para entrega de documento, é obvio que a or-
dem é a apresentação do mesmo, sob pena de medida judicial de busca e 
apreensão. 

Assim será para assegurar outras postulações fundadas em direito lesa-
do, dentro de suas qualificações,(como trânsito de veículos, circulação de 
mercadorias, condições higiênicas para os que prestam serviços ao poder 
público, etc. 

Doutrina Bueno Vidigal, que a sentença concessiva de mandado de se-
gurança pode ser declaratória, constitutiva ou condenatória. No seu conte-
údo pode ter cominação ou se executar. Nela o que se julga é a devolução 
do "status". É a reposição daquilo que lhe foi abusivamente retirado. En-
tão, no decisório do mandamus não se inclui penhora de bens, no caso do 
seu não atendimento. Há apenas a prestação de um direito subjetivo pú-
blico, que foi negado por arbitrariedade. No caso a prestação de um fato, 
reparação 

essa que tem natureza devolutiva. 
O instrumento comunicativo do conhecimento do decisório por parte da 

autoridade impetrada é o oficio. Segundo Pontes de Miranda, ele é de e-
feito mandamental, constituindo-se num verdadeiro "mandado". Já Seabra 
Fagundes, entende que o oficio tem sentido executório, em face da rela-
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ção havida entre poderes, pois não seria adequado ao juiz dar ordens a 
outra autoridade. 

Observe-se que o artigo 11 da Lei nº 1.533/51, preceitua:  
"julgado procedente o pedido, o juiz transmitirá em 
oficio, por mão do oficial do Juízo ou pelo correio, 
mediante registro com recibo de volta, ou por 
telegrama, radiograma ou telefone, conforme o 
requer o peticionário, o inteiro teor da sentença à 
autoridade coatora". 

A lei pelo seu próprio teor da cunho informativo ou comunicativo ao 
transmitir o inteiro teor da sentença. Esta sim, que deverá ser cumprida e 
se enquadrará dentro dos determinativos legais, no que tange a sua deso-
bediência. 

O que se conclui é que as decisões do Mandado de Segurança, devem 
ser de imediato cumpridas. É(bem verdade que no caso do reconhecimen-
to de direitos pecuniários, que deverão ser repostos e que antecederam a 
decisão, haverá sempre retardamento no atendimento, de vez que há ne-
cessidade de se tomar medidas burocráticas para o cumprimento do deferi-
tório. Muitas vezes até com o preciso suprimento de caixa. Não deve pois, 
o Juiz interferir em providência de ordem exclusivamente administrativa, e 
mais, porque não é o mandado no caso específico, título executório de 
pagamento. Outras vias, poderão ser uti l izadas para a execução do man-
dado que no caso teve somente o efeito declaratório. Note-se, isso preva-
lecerá para as importâncias anteriores a sentença da ação mandamental. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 88, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1996. 
 
 

Altera a redação dos arts. 5°, 6°, 10 
e 17 da Lei Complementar nº 76, de 
6 de julho de 1993, que dispõe so-
bre o procedimento contraditório 
especial, de rito sumário, para o 
processo de desapropriação de i-
móv el rural, por interesse social, 
para fins de reforma agrária. 

 
 

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

Lei Complementar: 
 
Art. 1º Os arts. 5º, 6º, 10 e 17 da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho 

de 1993,  passam a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 5º 

..........................................................................................................  
V - Comprovante de lançamento dos Títulos da Dívida Agrária corres-

pondente ao valor ofertado para pagamento de terra nua;  
VI - Comprovante de depósito em banco oficial; ou outro estabeleci-

mento no caso de inexistência de agencia na localidade, à disposição do 
juízo, correspondente ao valor ofertado para pagamento das benfeitorias 
úteis e necessárias.  

Art. 6º 
...........................................................................................................  

I - Mandará imitir o autor na posse do imóvel;  
H - Derteminará a citação do expropriando para contestar o pedido e 

indicar assistente técnico, se quiser;  
§ 3º No curso da ação poderá o Juiz designar, com o objetivo de fixar a 

prévia e justa indenização, audiência de concil iação, que será realizada 
nos dez primeiros dias a contar da citação, e na qual deverão estar presen-
tes o autor, o réu e o Ministério Público. As partes ou seus representantes 
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legais serão intimadas via postal. 
§ 4º Aberta a audiência, o Juiz ouvirá as partes e o Ministério Público, 

propondo a concil iação. 
§ 5º Se houver acordo, lavrar-se-á o respectivo turno, que será assinado 

pelas partes e pelo Ministério Público ou seus representantes legais 
§ 6º Integralizado o valor acordado, nos dez dias úteis subsequentes ao 

pactuado, o Juiz expedirá mandado ao registro imobiliário, determinando 
a matrícula do bem expropriado em nome do expropriante.  

§ 7º A audiência de concil iação não suspende o curso da ação.  
Art. 10 

..........................................................................................................  
Parágrafo único. Não havendo acordo, o valor que vier a ser acrescido 

ao depósito inicial por força de laudo pericial acolhido pelo Juiz será de-
positado em espécie para as benfeitorias, juntado aos autos o comprovante 
de lançamento de Títulos da Dívida Agrária para terra nua, como integrali-
zação dos valores ofertados.  

Art. 17 Efetuado ou não o levantamento, ainda que parcial, da indeni-
zação ou do depósito judicial, será expedido em favor do expropiante, no 
prazo de quarenta e oito horas, mandado translativo do domínio para o 
Cartório do Registro de Imóveis competente, sob a forma e para os efeitos 
da Lei de Registros Públicos.  

Parágrafo único. O registro da propriedade nos cartórios competentes 
far-se-á no prazo improrrogável de três dias, contado da data da apresenta-
ção do mandado." 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 3º Renumerados os §§ 2º e 3º do art. 6º para §§ 1º e 2º, revoga-se o 
§ 1º do referido artigo da Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993. 

 
Brasília, 23 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da 

República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Raul Belens Jungmann Pinto 
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LEI Nº 9.426, DE  24  DE DEZEMBRO  DE 1996. 
 

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

 
 

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 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passam a vigorar com as seguin-
tes alterações: 

"Art.155  
....................................................................................................... 

§ 5º A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veí-
culo 

automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o ex-
te-  rior. 

Art.157 
.........................................................................................................  

§ 2º  
............................................................................................................. 

IV - Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transporta-
do para outro Estado ou para o exterior;  

V - Se o agente mantém a vitima em seu poder, restringindo sua liber-
dade.  

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena. é de reclusão, 
de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de 
vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.  

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 
próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que 
terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:  
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Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.  
§ 1º Adquirir, receber. transportar, conduzir. ocultar. ter em depósito, 

desmontar, montar, remontar, vender, expor á venda. ou de qualquer for-
ma util izar. em proveito próprio ou alheio. no exercício de atividade co-
mercial ou industrial. coisa que deve saber ser produto de crime:  

Pena - reclusão. de três a oito anos. e multa.  
Receptação qualificada. 
§ 2º Equipara-se á atividade comercial, para efeito do parágrafo anteri-

or, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exer-
cido em residência.  

§ 3º Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela despropor-
ção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece. deve 
presumir-se obtida por meio criminoso:  

Pena - detenção. de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.  
§ 4º A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pe-

na o autor do crime de que proveio a coisa.  
§ 5º Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo 

em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na recepta-
ção dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.  

§ 6º Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, 
Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de 
economia mista, a pena prevista rio caput deste artigo aplica-se em dobro.  

Art. 309  
.......................................................................................................                                                        

Parágrafo único. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-
lhe a entrada em território nacional:  

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.  
Art. 310 Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, títu-

lo ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada 
por lei a propriedade ou a posse de tais bens:  

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.  
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 
Art. 311 Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal iden-

tificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:  
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. 
§ 1º Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em 
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razão dela. A pena e aumentada de um terço. 
§ 2º Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para 

o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado. forne-
cendo indevidamente material ou informação oficial." 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Brasília, 24 de dezembro de 1996, 175º da Independência e 108º da 

República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Milton Seligman 
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LEI  Nº 6.021, DE 10 DE JANEIRO DE 1997. 
 
 

Acrescenta artigos à Lei Estadual 
nº 5.901, de 16 de outubro de 1995, 
que dispõe sobre a div ulgação da 
gratuidade de celebração de casa-
mento civ il, do registro de nasci-
mento, óbito e da expedição de 
carteira de identidade indiv idual, 
estabelecida no art. 324 da Consti-
tuição do Estado do Pará, e dá ou-
tras prov idências. 

 
 

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

 
Art. 1º Ficam acrescentados à Lei Estadual nº 5.901, de 16 de outubro 

de 
1995, os seguintes artigos: 
"Art. 3º A pessoa que comprovar estado de pobreza, tem direito à gratu-

idade do registro civil de nascimento e à respectiva certidão. 
Art. 4º A obtenção gratuita de certidão de óbito é assegurada ao ascen-

dente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro do falecido, desde 
que reconhecidamente pobre. 

Parágrafo Único. O disposto neste artigo é extensivo à pessoa diversa, 
comprovadamente pobre, que providencie o sepultamento do falecido. 

Art. 5º Para efeito do disposto nesta Lei, o estado de pobreza deve ser 
comprovado mediante declaração, assinada pelo interessado, de que este 
tem renda mensal igual ou inferior a três (3) salários mínimos. 

§ 1º Se o interessado for analfabeto, assinarão, a seu rogo, duas 
testemunhas. 
§ 2º A pessoa absoluta ou relativamente incapaz, de acordo com o Có-

digo Civil Brasileiro, comprovará seu estado de pobreza através de decla-
ração assinada por seu representante legal ou com a assistência deste. 

Art. 6º Os cartórios criarão livros de folhas soltas, para fins do que dispõe 



LEGISLAÇÃO   mm 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

a presente Lei. 
Art. 7º Os órgãos governamentais poderão celebrar contratos convênios 

com cartórios, para fins de registro e expedição de certidão, nos termos 
desta Lei. 

Parágrafo único. Poderão, ainda, firmar contratos ou convênios com as 
Prefeituras Municipais ou entidades não governamentais que assumam o 
compromisso de arcar com o pagamento das despesas cartorárias, para os 
fins previstos no caput deste artigo." 

Art. 2º O art. 3º da Lei Estadual nº 5.901, de 16 de outubro de 1995, fi-
ca renumerado como art. 8º. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º São revogadas as disposições, em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO, 10 de janeiro de 1997. 
 
ALMIR GABRIEL 
Governador do Estado 
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ACÓRDÃO Nº 30.065 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:      Rosely Dias Souza 
Impetrado:       Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração 
Relator:           Desembargador Humberto de Castro 
 
 

Mandado de Segurança contra ato do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Administração. Prelimi-
nares de decadência do direito à impetração; v io-
lação ao princípio da legalidade em função do ar-
tigo 5º, II e “caput“ do artigo 37, da Constituição 
Federal; e descabimento do “writ” como substitu-
to de ação de cobrança, rejeitadas, à unanimida-
de. No mérito, concede-se a segurança, para que 
seja incorporado aos v encimentos da impetrante, 
o adicional a que faz jus, nos termos da Lei nº 
5.810/94 (R.J.U.). 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 conceder a 
segurança, nos termos do relatório, 
voto do Relator e notas taquigráfi-
cas, que ficam fazendo parte inte-
grante deste aresto. 

 
    Relatório 
    Rosely Dias Souza, devidamen-
te qualificada e representada nos 

Autos, através de seu advogado, 
impetrou Mandado de Segurança 
contra ato do Exmo. Sr. Secretário 
de Estado de Administração, fun-
damentando seu pleito na Consti-
tuição Federal e demais disposi-
ções legais atinentes à matéria. 
    Diz a Impetrante, que é 
Funcionária Pública Estadual 
efetiva, no cargo de Agente 
Administrativo, tendo exercido, 
durante mais de dez (10) anos, 
funções gratificadas e cargos em 
comissão, conforme comprova nos 
Autos. 
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    Que em 25.10.95, a Impetrante 
foi exonerada do cargo de Assessor 
DAS.012.2, e que, ao invés de de-
terminar a incorporação no percen-
tual de 100% (cem por cento) pre-
visto na Lei nº 5.810/94 (Regime 
Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos Civis do Estado do Pará), a 
autoridade apontada como coatora 
mandou incorporar aos seus ven-
cimentos o percentual de apenas 
10% (dez por cento), desprezando 
todo o tempo em que exerceu as 
funções comissionadas, o que lhe 
causa sérios prejuízos com a ilegal 
redução de seus vencimentos. 
    Requer, assim, a presente Segu-
rança, nos termos do artigo 130 e 
§§, da supracitada Lei, o que faz 
com pedido de liminar, para que, 
incorporado o percentual devido, 
sejam restituídos os valores ilegal-
mente suprimidos de seus venci-
mentos. 
    A autoridade coatora, prestando 
as informações de praxe, argüi pre-
liminarmente a decadência do di-
reito de ação pelo decurso de pra-
zo para propositura do Mandamus; 
violação ao princípio da legalida-
de em função dos artigos 5º., II e 
caput do artigo 37, da Constituição 
Federal; descabimento do “writ” 
como substituto de Ação de Co-
brança e ausência de previsão or-
çamentária em caso de procedên-

cia do pedido. No mérito, que ine-
xiste direito líquido e certo que 
ampare a Impetrante (fls. 52/91). 
    O representante do Ministério 
Público, em Parecer de fls. 93/96, 
opina pela concessão da Seguran-
ça. 
 
    Voto 
    Preliminar de Decadência do Di-
reito à impetração, argüida pela 
autoridade coatora. 
    O Exmo. Sr. Secretário de Esta-
do de Administração, em suas in-
formações, levanta a Preliminar de 
Decadência do Direito à Impetra-
ção do Mandamus, face ao dispos-
to no artigo 18, da Lei nº 1.533/51, 
devendo ser extinto o Processo 
com julgamento do mérito, em 
obediência ao artigo 269, IV, do 
Código de Processo Civil. 

No caso em exame, o ato im-
pugnado, qual seja, o não paga-
mento da incorporação com base 
em 100% pelo exercício de mais 
de dez anos de função gratificada 
e cargo comissionado, vem se re-
novando mês a mês, cuidando-se, 
portanto, de ato de trato sucessivo, 
cujo prazo se renova a cada práti-
ca do mesmo. 

Neste sentido, a Jurisprudência 
de nossos Tribunais: 

“O prazo decadencial para a 
impetração do mandado de 
segurança renova-se a cada ato 
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gurança renova-se a cada ato 
lesivo que envolva prestações 
de trato sucessivo” (STJ - 2ª. 
Turma - RMS nº 1.286-0 - ES - 
Rel. Min. José de Jesus Filho). 
Por tais razões, rejeito a preli-

minar argüida. 
Preliminar de Violação ao 

princípio da legalidade, em função 
dos artigos 5º, II e caput  do artigo 
37, da Constituição Federal. 

Argüi também, a autoridade 
impetrada, violação ao princípio 
da legalidade, com o atendimento 
ao pleito de incorporação, vez que 
inexiste previsão legal na Lei nº. 
5.810/94 - RJU, para o pagamento 
da vantagem pleiteada pela Impe-
trante. 

Não nos parece merecer 
consideração tal argumento, uma 
vez que existe a rubrica no 
orçamento referente à realização 
de despesas com pessoal, onde 
está incluído o pagamento de 
cargo comissionado ou função 
gratificada, razão pela qual, como 
já inúmeras vezes foi decidido 
neste Egrégio T.J.E. Rejeito a preliminar argüida. 

Preliminar de Descabimento do 
“writ” como substituto de ação de 
cobrança. 

É de ser rejeitada a presente 
preliminar, vez que a finalidade do 
“Writ” impetrado, é ver reconhecido 
o direito à incorporação, negado 

indevidamente pela autoridade 
coatora. Em momento algum, foi a 
cobrança do quantum devido, não 
existindo afronta(à Súmula 269, do 
STF. 

Por tais razões, rejeito a preli-
minar argüida. 

 
Mérito 
No mérito, verifica-se do exame 

dos Autos, que a Impetrante Rosely 
Dias de Souza, ao ser exonerada 
do cargo comissionado que vinha 
exercendo, requereu nos termos da 
Lei nº 5.810/94 (RJU), a incorpora-
ção em seus vencimentos na forma 
do pedido inicial, tendo sido aten-
dida em parte, ou seja, somente 
com o adicional de 10%, quando 
lhe assistia o direito à incorporação 
de 100%, tendo em vista ter exer-
cido durante mais de dez anos, 
funções gratificadas e cargos em 
comissão, conforme ficou ampla-
mente comprovado nos Autos. 

O fundamento do pedido é por 
demais conhecido deste Egrégio 
T.J.E., que reiteradas vezes tem 
proclamado o direito à Segurança, 
para igual finalidade de funcioná-
rios públicos em idêntica situação, 
podendo ser citados alguns julga-
dos como: Acórdão nº 26.344, rel. 
Des. Orlando Dias Vieira, DJE de 
04.05.95; Acórdão nº 26.237, rel. 
Des. Almir de Lima Pereira, DJE 
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de 10.04.95; Acórdão nº 26.020, 
rel. Des. Wilson de Jesus Marques 
da Silva, e muitos outros. 

Diante do exposto nos termos 
da fundamentação, entendo que o 
direito pleiteado pela Impetrante à 
percepção do adicional de 100%, 
referente ao cargo de Assessor DAS 
012.2, é líquido e certo, razão pela 
qual, conheço do “Mandamus“ e 

concedo-lhe a Segurança, a fim de 
que seja incorporado aos venci-
mentos da Impetrante, o adicional 
pelo exercício do cargo em comis-
são ou função gratificada, no per-
centual previsto em Lei, pagável a 
partir do ajuizamento do presente 
“Writ”, devendo o período que o 
antecede ser cobrado pelas vias 
ordinárias. 

 
Belém, 29 de outubro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Humberto de Castro - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.070 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:        André Luís Portela Dacier Lobato 
Agravado:         André Luís Portela Dacier Lobato Filho 
Relatora:           Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Dev e o pai prestar alimentos ao filho menor para 
garantir a subsistência e padrão de v ida condig-
nos - Alimentos arbitrados em 7 salários mínimos 
mensais - Decisão agrav ada mantida à unanimi-
dade. 

 
 

Vistos, etc... 
Relatório 
André Luís Dacier Lobato impe-

tra o presente Agravo com pedido 
de liminar, alegando o seguinte: 
que é pai do menor André Luís 
Portela Dacier Lobato Filho, cuja 
mãe Mariluci da Costa Pinheiro in-
tentou Ação de Alimentos na 17ª 
Vara Cível da Capital, tendo a Dra. 
Juíza determinado que o requeren-
te pague, a título de alimentos 
provisórios, a importância de 7 sa-
lários mínimos mensais; que a mãe 
do menor alegou que o requerido, 
ora agravante nunca honrou seu 
papel de pai, nada fazendo pelo 
menor, apesar de ter a vida finan-
ceira privilegiada, com escritório 
movimentado; que estas afirmati-

vas não são verdadeiras, pois sem-
pre viveu com seu fi lho, até que a 
mãe o levou; que está impedido 
de visitar o fi lho; que sua situação 
financeira não é boa; que, além 
disso; após considerações jurídicas 
pede deferimento do recurso. Jun-
tou documentos. 

Indeferida a liminar, a Dra. Juí-
za informou que os autos estavam 
em poder do próprio agravante, o 
que a impediu de prestar informa-
ções. 

O agravado, por sua vez, em     
suas contra-razões, diz que o agra-
vante, além de não prover a subsis-
tência do fi lho, ainda se beneficia 
de uma pensão temporária de 
mais de R$ 1.100,00 deixadas pe-
la mãe do próprio agravante para 
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a subsistência do menor; que as a-
firmativas do agravante são menti-
rosas. Ás fls. 43 as informações da 
Dra. Juíza. 

A digna Dra. Procuradora da 
Justiça manifestou-se pela man-
tença da decisão. 

 
Voto 
A redução pretendida pelo a-

gravante da pensão alimentícia 
em favor de seu fi lho André Luís, 
arbitrada pela Dra. Juíza não deve 
ser deferida. As provas  da carência 
financeira do agravante carreadas 
para os autos não a justificam. 
Como bem diz a digna represen-
tante do Ministério Público dado 
que prevalece a necessidade do 
menor alimentante. Trata-se de 
profissional, advogado que tem por 
obrigação dar ao fi lho condições 
condignas da vida. A estudiosa 
membro do "parquet” trouxe á co-

lação jurisprudência pertinente á 
matéria que fecha a questão. 

"O pai deve prestar alimentos 
aos seus fi lhos menores que deles 
necessitam. A circunstância de ha-
ver o pai sido declarado falido, 
não o isenta do dever de prestar a-
limentos dos fi lhos menores. (8ª CC 
TJRJ 304/761)." 

Ainda a Dra. Procuradora de 
Justiça acrescenta lição do mestre 
Yussef Said Cahali: Os encargos 
que livremente impõe o alimen-
tante com a constituição de um 
novo lar não podem ser levados á 
conta de alteração de sua fortuna." 

Pelos motivos acima expostos, 
conheço do recurso mas lhe nego 
provimento. 

ACORDAM os Desembargadores 
membros da 1ª Câmara Cí-
vel(Isolada em turma a unanimi-
dade de votos em conhecer do re-
curso mas lhe negar provimento. 

 
Belém, 04 de novembro de 1996. 

 
Des. Nelson Rodrigues Amorim - Presidente 

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.071 - REEXAME DE SENTENÇA DA COMARCA 
DA CAPITAL 
  

 
Sentenciante:      MM. Juiz da 14ª Vara Cível 
Sentenciados      Distribuidora de Remédios - Dimed e                                  
                           Delegado da Fazenda Estadual da 1ª Região Fiscal 
Relator:               Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 

Constitucional. Tributário. Substituição tributária 
para a cobrança antecipada de ICMS, nas opera-
ções de v enda de medicamentos no comércio a-
tacadista. Mandado de Segurança concedido, pa-
ra afastar a antecipação, v ia de substituição tribu-
tária. Reexame de sentença. Impõe-se a confir-
mação da sentença, já que a substituição, relati-
v amente ao ICMS, somente é possív el com base 
em lei complementar, restando aos conv ênios ce-
lebrados entre os estados (cf. Art. 34, § 5º ADCT) 
aplicação às lacunas existentes e às matérias le-
gais não recepcionadas pela CF. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes da Egrégia 
Primeira Câmara Cível Isolada, do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por maioria de uma de suas 
Turmas Julgadoras, confirmar a 
sentença concessiva do Mandado 
de Segurança, vencido o eminente 
Des. Almir Pereira, que reformava 
a sentença reexaminanda, para 
denegar a segurança. 

 
Relatório 
A firma sentenciada - DIMED - 

ingressou com Mandado de Segu-
rança, contra ato do Ilmº Delegado 
da Fazenda Estadual da 1ª Região 
Fiscal, com pedido de liminar ale-
gando em resumo. 

Que é distribuidora de medica-
mentos não exercendo atividades 
industriais, mas sim, atuando no 
mercado atacadista e que, assim 
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sendo a exigência que lhe vem fa-
zendo a autoridade impetrada, 
impondo-lhe a condição de contri-
buinte substituto do ICMS, é lesiva 
aos seu{ interesses, porque a co-
brança é abusiva e ilegal, ex vi dos 
artigos 97, III, e 113 do Código 
Tributário Nacional. 

A Fazenda Pública defendeu-se 
invocando preliminarmente a sua 
ilegitimidade de parte, alegando 
ser parte legítima o Exmº Sr. Se-
cretário de Estado da Fazenda, 
conforme já decidiu este Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, através do V. Acórdão n.º 
23.644, de 29.11.93. 

No mérito, pugna pela denega-
ção da segurança, de vez que a 
cobrança antecipada por substitui-
ção, do ICMS, não ofende a  Cons-
tituição Federal e nem o Código 
Tributário Nacional. 

A MMª Juíza sentenciante, após 
ouvir o Ministério Público, que se 
pronunciou pela denegação da 
segurança, prolatou judiciosa sen-
tença rejeitando a preliminar de 
ilegitimidade de parte e quanto ao 
mérito, deferiu o pedido, conside-
rando ser i legal a antecipação, via 
de substituição tributária, nas ope-
rações que realizam distribuição 
de medicamentos, no mercado a-
tacadista. 

E por força do artigo 12 da Lei 

1.533/51, sujeitou a sentença a es-
te reexame. 

Com certidão de que a senten-
ça transitou livremente em julga-
do, o processo subiu a esta Corte, 
sendo a nós distribuídos. 

A Procuradora de Justiça, Dra. 
Wanda Luczynski, exarou judicioso 
parecer, opinando pela manuten-
ção da sentença em reexame. 

 
Voto 
O fato da bem lançada senten-

ça haver passado em julgado, sem 
qualquer manifestação da impe-
trada, é bem sintomático de que é 
ela irreprochável e por isso deve 
ser mantida. 

No que diz respeito à preliminar 
de ilegitimidade de parte, é pacífi-
co na doutrina e na jurisprudência, 
o princípio de que autoridade coa-
tora  

"é a pessoa que ordena ou omi-
te a prática do ato impugnado e 
não o superior que o recomen-
da ou baixa normas para a sua 
execução." 
No que diz respeito ao mérito 

da demanda a sentença também 
está correta, pois em que pese vá-
rios julgados em contrário, inclusi-
ve do Egrégio Tribunal deste Esta-
do, a doutrina, bem como a juris-
prudência de nossos Tribunais, 
vem se inclinando no sentido de 
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ser impossível a antecipação de fa-
to gerador do imposto através de 
convênio, mas, tão somente atra-
vés de lei complementar. 

Do judicioso parecer da emi-
nente Procuradora de Justiça, co-
lhe-se o seguinte (fls. 54):  

"A propósito, o Superior Tribu-
nal de Justiça, que, como vi-
mos, decidiu a favor algumas 
vezes (RE 39.479-1-SP-1ª Tur-
ma), ora contra a antecipação 
do ICMS, uniformizou seu en-
tendimento ao julgar, em 18 de 
abril de 1995, Embargos de Di-
vergência, estabelecendo que o 
ICMS antecipado e cobrado sob 
a forma de substituição tributá-
ria somente poderá ser exigido 
após edição de Lei Comple-
mentar Federal disciplinando o 
assunto, conforme ementa a se-
guir transcrita: 
"Tributário - ICMS - Operações 
de venda de veículos automoto-
res - antecipação do recolhi-
mento em decorrência do regi-
me de substituição tributária 
disciplinado pelos convênios nºs 
66/88 e 107/89. 
- A competência atribuída aos 
Estados e ao Distrito Federal, 
para, na ausência de Lei Com-
plementar necessária à institui-
ção do ICMS, celebrarem con-
vênio para regular provisoria-

mente o mencionado imposto, 
restringe-se às lacunas existen-
tes e às matérias legais não re-
cepcionadas pela Constituição 
vigente (art. 34, § 5º ADCT). 
- Nos termos do art. 155, XII, 
"b", da atual Constituição, a 
disciplina do instituto da substi-
tuição tributária, relativamente 
ao ICMS, dever ter base em lei 
complementar, cuja ausência 
não se enquadra na autorização 
prevista no art. 34, § 8º, ADCT, 
não podendo ter suporte em 
convênios celebrados pelos Es-
tados-Membros. Embargos re-
cebidos".(Embargos de Diver-
gência no Recurso Especial n.º 
50.884-1-SP, julgado em 
18.04.1995 - Relator o Ministro 
Cesar Asfor Rocha)" 
"....Tal entendimento vem, a-
penas, confirmar a doutrina pá-
tria que, na sua esmagadora 
maioria, sempre se posicionou 
contrária ao instituto da substitu-
ição tributária para cobrança 
antecipada do ICMS. Exemplo 
disso é a opinião de Samuel 
Monteiro, in "Tributos e Contri-
buições" - Tomo V - pg. 113:  
"A substituição tributária é figu-
ra de Direito Tributário que exi-
ge definição e alcance, como 
ato legislativo com eficácia ma-
terial, sempre e unicamente a-
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través de Lei Complementar 
nacional (arts. 146, III, ""a" e 
155, XII, "b" e "d", da CF/88). 
Sendo a competência exclusiva 
da Lei Complementar Nacional, 
em face da expressa previsão 
constitucional, nem os Convê-
nios de ICMS, protocolos ou leis 
tributárias dos Estados, União 
ou Distrito Federal podem defi-
nir, conceituar ou exigir ICMS 
antecipadamente na fonte, a 
ser retido ou cobrado pelo esta-
belecimento industrial ou pelo 
distribuidor - atacadista. 
A exigência fora da Lei Com-
plementar nacional a ser edita-
da fere a Constituição Federal, 
nomeadamente se a exigência 
de retenção do ICMS for feita 
antes da efetiva ocorrência do 
fato gerador do ICMS, como an-

tecipação do imposto,  ferindo o 
CTN (arts. 97, III, 114 e 166, I) e 
o art. 150, I, da CF/88 c/c os 
arts. 146, III, "a" e 155, XII, "b" 
e "d". 
O ato é abusivo porque, além 
das ofensas vistas, procura ins-
taurar uma subversão a ordem 
jurídica e gerar um enriqueci-
mento sem causa, posto que, 
sem fato gerador já ocorrido, 
não há obrigação para recolher 
o ICMS (Decreto-lei nº 406/68, 
art. 1º, I). 
Nem se invoque a famigerada 
Lei Complementar n.º 44/83, 
entulho do arbítrio, derrogada 
pela Carta de Redemocratiza-
ção de 1988." 
Por tais motivos, deve  a senten-     
ça reexaminanda ser mantida. 

 
Belém, 04 de novembro de 1996. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente e Relator  
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ACÓRDÃO Nº 30.074 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Encol  S/A  Engenharia  Comércio  e Indústria 
Apelado: Arthur de Vasconcelos Carepa 
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 

 
Ação Ordinária - Resolução de Contrato de Pro-
messa de Compra e Venda, cumulada com a Res-
tituição Atualizada de Prestações Pagas. Senten-
ça julgando Procedente o pedido. Apelação inter-
posta, suscitando nulidade da sentença, argüindo 
falta de fundamentação, bem como cerceamento 
de defesa. 1 - Da leitura da "nov a sentença" hosti-
lizada, é realmente de se concluir que a digna 
magistrada, não tev e o cuidado de estudar a cau-
sa e proferiu decisão como desencargo da deter-
minação que lhe conferiu o "Acórdão". 2 - Incom-
pleta e nula é a sentença que deixa de decidir 
questões prejudiciais. A desfundamentação da 
sentença hostilizada está comprov ada nos autos, 
pois, deixou a sentenciante de apreciar as ques-
tões controv ertidas suscitadas em preliminar e 
que foram argüidas na peça de defesa, pronunci-
amento esse, que é obrigatório. 3 - Recurso co-
nhecido e prov ido. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação Cível 
em que é Apelante: Encol S/A - 
Engenharia Comércio e Indústria e 
Apelado: Arthur de Vasconcelos 
Carepa. 

ACORDAM, os Exmos. Desem-
bargadores componentes da 2ª 
Câmara Cível Isolada, do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, em 
Turma, à unanimidade de votos, 
em conhecer do recurso, dando-lhe 
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provimento, para anular a senten-
ça do juízo monocrático, nos ter-
mos do voto da Desa. Relatora.  

 
Relatório 
Arthur de Vasconcelos Carepa, 

devidamente identificado na exor-
dial, através procurador legalmen-
te habilitado, acionou no Juízo "a 
quo", Ação de Rito Ordinário, vi-
sando a Resolução de Contrato de 
Promessa de Compra e Venda, 
Cumulada com a Restituição Atua-
lizada das Prestações Pagas, em 
desfavor de Encol S/A - Engenha-
ria Comércio e Indústria, alegando 
em síntese, o seguinte:  

Ter firmado com a Ré em 
12.12.90, Contrato Particular de 
Promessa de Compra e Venda pe-
lo qual a Ré se obrigava a entrega 
futura de uma fração ideal do do-
mínio úti l e a correspondente uni-
dade autônoma do Edifício "Plaza 
Toulouse" a ser construído pela re-
ferida, comprometendo-se o Autor 
ao pagamento, a título de sinal, de 
Cr$ 98.000,00 (Noventa e oito mil 
cruzeiros) e o restante representado 
por dezessete (17) parcelas men-
sais e reajustáveis pelo índice da 
Caderneta de Poupança, cujo va-
lor seriam cinco (05) parcelas de 
Cr$ 98.000,00 (Noventa e oito mil 
cruzeiros); seis de Cr$ 128.000,00 
(Cento e vinte e oito mil cruzeiros) 

a vencer em 05.06.91 e seis parce-
las de Cr$148.00,00 (Cento e qua-
renta e oito mil cruzeiros) a vencer 
em 05.12.91. Quitados tais valores, 
teria que financiar com a Ré atra-
vés de Sistema Financeiro de Ha-
bil itação a quantia de Cr$ 
8.347.000,00 (Oito milhões e tre-
zentos e quarenta e sete mil cru-
zeiros) a serem reajustáveis à partir 
do respectivo contrato, pelo índice 
da poupança. 

Ocorre que o Autor enfrentou di-
ficuldades financeiras pois, por o-
casião do vencimento da parcela 
013/018 em 05.01.92, o valor do 
débito correspondia à Cr$ 
987.003,05 (Novecentos e oitenta 
e sete mil, três cruzeiros e cinco 
centavos), enquanto o líquido de 
seus vencimentos perfazia somente 
Cr$ 938.099,68 (Novecentos e trin-
ta e oito mil, noventa e nove cru-
zeiros e sessenta e oito centavos) 
deixando-o, dessa forma, impossi-
bil itado de continuar pagando as 
prestações, daí porque enviou uma 
correspondência à Ré explicando e 
comprovando os relevantes moti-
vos de sua inadimplência, reque-
rendo assim a resolução do respec-
tivo Contrato de Promessa de 
Compra e Venda e a conseqüente 
devolução das parcelas já pagas, 
acrescidas do mesmo reajuste esti-
pulado no contrato, ou seja, corre-
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ção pelos índices da Caderneta de 
Poupança que à época do acio-
namento da ação, aplicando-se a 
correção monetária, o valor chega-
va a casa dos Cr$ 11.500.000,00 
(Onze milhões e quinhentos mil 
cruzeiros). 

Ressalta que o prédio ainda 
não se encontrava concluído e o 
autor sequer chegou a conhecer o 
apartamento objeto do contrato 
daí porque a proposta feita não te-
ria qualquer prejuízo a Ré, que 
devolveria o dinheiro, vendendo, 
em seguida, o mesmo apartamen-
to para terceiro em melhores con-
dições financeiras. 

Em resposta, a Requerida, ofe-
receu quantia equivalente a me-
nos de 10% (dez por cento) do va-
lor devidamente reajustado. 

Que algum tempo depois do 
envio da carta - resposta da Ré ao 
Autor, este foi contactado via 
telefone por um funcionário de 
nome Edvaldo, lamentando 
profundamente a situação mas, 
que iria mandar uma proposta 
mais vantajosa, o que no entanto 
não aconteceu. 

Acresce o Autor que a devolu-
ção das parcelas pagas pelo con-
sumidor em contratos celebrados 
com grandes empresas, é uma 
questão pacífica na jurisprudência 
de nossos Tribunais na medida em 

que, tal Direito do Consumidor re-
pousa no princípio da Função So-
cial do Contrato, definitivamente 
consagrado na Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor). 

Continuando, diz que o direito 
de reembolso do autor é indiscutí-
vel, uma vez que cláusula preven-
do o contrário é considerada Nula 
de Pleno Direito, ao teor também, 
do art. 51 do referido Código; que 
trata das Cláusulas Abusivas. 

Esclarece ainda, que antes de 
intentar a presente ação, promo-
veu a notificação extrajudicial da 
ré, solicitando a resolução do a-
cordo, não tendo sido atendido, 
obrigando-o a recorrer à via judici-
al. 

Requer a final, o reconhecimen-
to da inexigibil idade das Notas 
Promissórias vencidas, emitidas por 
si, bem como sua devolução, e a-
inda, com base no art. 53, da Lei 
nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), seja decretada a re-
solução do Contrato objeto da pre-
sente demanda, para que lhes se-
jam devolvidas as parcelas já pa-
gas, devidamente corrigidas, e a 
conseqüente condenação da Re-
querida ao pagamento das custas 
processuais, juros da mora, corre-
ção monetária e honorários advo-
catícios. 
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Juntou documentos (fls. 21/38). 
Contestação apresentada pela 

Requerida às fls. 42/47, rebatendo 
a pretensão do Suplicante e antes 
de entrar no mérito da questão, diz 
merecer destaque na defesa a Pre-
liminar - Da Rescisão Contratual 
ocorrida em decorrência da mora 
do devedor, alegando dentre ou-
tras razões, que o Contrato assina-
do entre as partes estabeleceu pra-
zo certo para cumprimento da o-
brigação, mediante Cláusula Reso-
lutiva Expressa e Inequívoca, que 
opera seus efeitos pelo simples 
vencimento da obrigação, geran-
do, desde logo, e só por isso, a mo-
ra solvendi do devedor -, ressalta a 
cláusula oitava do Contrato -, ten-
do, ainda em 06.05.92, notificado 
o Autor, conforme comprova os au-
tos, para constituí-lo em mora. Diz 
concluir-se, que a Ação proposta 
versa sobre Contrato já concluído, 
em razão da rescisão ocorrida in-
clusive confessada expressamente 
pelo autor em sua inicial; que não 
é possível a discussão do Contrato 
nos moldes preconizados pelo Au-
tor, posto que a matéria não com-
porta mais indagação tendo em 
vista que o Contrato, antes da pro-
positura da Ação Ordinária, já não 
mais existia em face da rescisão 
ocorrida, porque prevista em cláu-
sula, Resolutiva Expressa, reque-

rendo seja julgado extinto o pro-
cesso nos termos dos incisos IV e VI 
do art. 267 do Código de Processo 
Civil. 

Alega ainda mais, que no caso 
em tela a aplicação da Teoria da 
Imprevisão, defendida pelo Autor, 
não cabe sua aplicação, face o 
mesmo já estar incurso nas sanções 
contratuais. Além do que, o Códi-
go do Consumidor entrou em vigor 
em março de 1992, quando já ha-
via sido firmado o Contrato - 
12.12.90, logo, o mesmo não se 
aplica ao caso da espécie dos au-
tos, de acordo com o art. 5º, XXXV 
da Constituição Federal. Requereu 
a improcedência da Ação, com a 
conseqüente condenação do Autor 
ao pagamento das custas 
,despesas judiciais e honorários 
advocatícios. Juntou documentos 
(fls. 73/86). 

Réplica à contestação, apresen-
tada pelo Autor, às fls. 88/99, re-
querendo a final às fls. 105, o 
julgamento antecipado da lide e a 
Requerida, em a manifestação de 
fls. 106, ratifica in totum suas ra-
zões expostas na peça contestató-
ria. 

Pela sentença de fls. 113/125, a 
MMª Juíza "a quo" julgou o pedi-
do, condenando a Ré Encol - En-
genharia Comércio e Indústria, a 
devolver ao Autor, o corresponden-
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te a 70% do valor por ele pago, 
devidamente corrigidos desde a 
época de seus respectivos paga-
mentos, ficando os restantes 30% 
para a Ré, para fazer frente aos 
seus custos administrativos referen-
tes ao Contrato, devendo, ainda a 
mesma devolver ao Autor, 04 (qua-
tro) Notas Promissórias ainda em 
seu poder e que não foram pagas, 
arcando com as custas processuais 
e os honorários de advogado do 
Autor. 

Inconformada a Ré apelou às 
fls. 126/147, alegando preliminar-
mente, a Nulidade da Sentença 
por inobservância dos requisitos 
contidos no art. 458, do Código de 
Processo Civil, e Cerceamento e 
Defesa, por ter a MMª Juíza "a qu-
o" sentenciado o feito antes da fa-
se concil iatória. No mérito pugna 
pela decretação de Nulidade da 
Sentença, e caso assim não en-
tenda o Tribunal, que seja a ação 
julgada Improcedente, por falta de 
pressupostos necessários ao aco-
lhimento da teoria da imprevisão, 
da aplicabil idade de rescisão con-
tratual em contrato já desfeito, 
bem como de retroatividade da Lei 
para disciplinar situação já vigente 
na legislação anterior, condenan-
do o apelado ao ônus da sucum-
bência. 

O Suplicado apresentou suas 

contra razões às fls. 178/197, sus-
tentando o acerto da respeitável 
sentença. 

Subindo os autos a este Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado, por 
distribuição, coube a Relatoria do 
feito ao Exmo. Sr. Dr. Des. Hum-
berto de Castro e a Revisão do 
mesmo ao Exmo. Sr. Dr. Des. Calis-
trato Alves de Matos, sendo o refe-
rido julgado perante a 2ª Câmara 
Civil Isolada em 23.02.95 que em 
decisão unânime acolheu a Preli-
minar de Nulidade da Sentença 
argüida pela apelante, para Decla-
rar Nula a r. decisão, por falta de 
fundamentação, devendo ser pro-
ferida nova sentença (Acórdão nº 
26.200/95). 

Retornando os autos ao juízo de 
origem a MMª Dra. Juíza "a quo" 
proferiu nova decisão (fls. 221 a 
225) julgando procedente o pedi-
do, para considerar rescindido o 
Contrato de Compra e Venda, e 
condenar a Ré a devolver ao Autor 
a quantia de 95% (noventa e cinco 
por cento) das parcelas que lhe 
pagou, devidamente corrigidas 
desde a época do desembolso. 
Condenou-a ainda, nas custas pro-
cessuais e honorários advocatícios. 

Inconformado, com a nova de-
cisão do juízo monocrático, a Ré 
voltou a apelar (fls. 230/249), ar-
güindo as mesmas preliminares - 
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de Nulidade de Sentença e Cerce-
amento de Defesa. 

Diz, cumprir ressaltar antes das 
preliminares argüidas; alguns deta-
lhes ocorridos no processo, e assim 
aproveita o espaço, para reportar-
se às alegações da patrono do Au-
tor, a quando do oferecimento de 
suas contra-razões por ocasião do 
seu pronunciamento em resposta 
ao 1º Recurso de Apelação inter-
posto, dizendo serem "afirmações 
grosseiras". Ainda mais, de forma 
deselegante fez referência a MMª 
Juíza "a quo", afirmando de que a 
"segunda sentença" já achava-se 
pronta, sem qualquer análise dos 
autos, pois a remessa do  Processo 
a Magistrada, ocorreu em 27/09/95 
e a "nova sentença" foi prolatada 
no mesmo dia, caracterizando uma 
celeridade nunca vista. Por outro 
lado embora a sentença tenha sido 
prolatada em 27.09.95, a mesma 
somente foi devolvida ao Cartório 
em 05.12.95, cerca de quatro (04) 
meses após a  sua prolação. Conti-
nua, no seu estilo, deselegante e 
desreipeitoso no trato com as pes-
soas, principalmente, no caso da 
espécie dos autos, tratando-se de 
autoridade judiciária, que neste 
caso em análise, verifica-se, ter 
havido "armação" ou uma grande 
"maracutaia", entendendo ser ab-
solutamente inconcebível senten-

ciar, uma matéria tão controverti-
da, em sentença anteriormente 
anulada pelo Egrégio Tribunal de 
Justiça, no mesmo dia em que re-
cebe os autos. 

Prossegue, dizendo que a sen-
tença foi prolatada sem análise 
dos fatos e argumentos levantados 
na Contestação de fls. 42 a 72 e 
documentos acostados às fls.74 a 
86, dos autos do Processo; que a 
nova decisão conflita com a inter-
pretação dada pela i lustre magis-
trada pois julgou parcialmente 
procedente o pedido do Autor 
condenando a Apelante a restituir 
ao Autor - Apelado 95% (Noventa 
e cinco por cento) do valor pago, 
quando anteriormente já havia de-
cidido, segundo sua interpretação, 
na devolução de apenas 70% do 
valor pago. Que a luz de tais ar-
gumentos suso   deduzidos impõe-
se a declaração de Nulidade do 
Decisório de 1º grau. 

Alega ainda, como preliminar - 
Do Cerceamento da Defesa, en-
tendendo ser obrigatória no proce-
dimento ordinário a fase de conci-
l iação, e que não realizado, a juí-
za "a quo" acabou por violar uma 
regra processual essencial, cerce-
ando notadamente, um direito da 
parte e impedindo que o Apelante 
praticasse um ato necessário à de-
fesa de seu direito. 
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Continuando diz estar compro-
vado o erro cometido pela Juíza 
de 1º grau, cuja lesão provocou o 
Cerceamento do Direito de Defesa 
da Apelante, requerendo em con-
seqüência, a respectiva anulação 
de todos os atos praticados a partir 
do saneador, ficando assim, sem 
nenhum efeito a decisão da julga-
dora "a quo", ordenando o devolu-
ção dos autos a instância inferior 
para que seja, após suprida a irre-
gularidade argüida, designado au-
diência de Instrução e Julgamento. 

 Meritoriamente pede que seja 
reformada a parte da sentença que 
lhe foi adversa, devendo também 
na mesma ser reformada o critério 
de sucumbência adotada pela i lus-
tre juíza, tendo em vista que o 
mesmo contraria as regras proces-
suais que disciplinam a questão 
pois, julgada a ação procedente, 
em parte, verifica-se que o Autor 
pediu mais do que a sentença lhe 
reconheceu, pois pediu o paga-
mento da totalidade das presta-
ções pagas e lhe foi concedido 
apenas 95% e nesta hipótese, pa-
cífico é o entendimento de que a 
sentença deve mandar que as par-
tes rateiem as custas e honorários. 

A final requer, no caso de ser 
entendido que  deve haver devo-
lução de parte da quantia paga, 
que mencionada devolução seja 

parcial e efetuada de maneira par-
celada, já que o pagamento reali-
zado pelo recorrido à Apelante, 
também o foi. 

Conclui, pela imposição da De-
cretação da Nulidade da Sentença 
ou se assim não for entendido que 
seja a ação julgada Improcedente. 

Juntou documentos (fls. 250 a 
277). 

O Apelado apresentou suas con-
tra razões (fls. 279 a 292), rebaten-
do as preliminares suscitadas e as 
considerações de mérito, susten-
tando o acerto da respeitável sen-
tença, pedindo a confirmação da 
mesma e improvimento do recurso. 

Encaminhados os presentes au-
tos a esta Egrégia Corte de Justiça 
foram os mesmos distribuídos à E-
grégia 2ª Câmara Civil Isolada, 
cabendo-me a Relatoria dos mes-
mos.  

 
Voto 
Conhece-se do presente Recur-

so de Apelação, já que comprova-
dos os requisitos formais do juízo 
de admissibil idade. 

Conforme vistos do relatório, tra-
ta a espécie de Ação de Rito Ordi-
nário, visando a Resolução do 
Contrato de Promessa de Compra 
e Venda, cumulada com a Restitu-
ição das Prestações Pagas, acio-
nada por Arthur de Vasconcelos 
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Carepa, em desfavor de Encol S/A, 
Engenharia e Comércio, Ação essa 
julgada em grau de recurso, em 
23.02.95, perante esta 2ª Câmara 
Cível Isolada deste Egrégio Tribu-
nal de Justiça do Estado, que em 
decisão unânime acolheu a preli-
minar de Nulidade da Sentença 
argüida pela Apelante Encol S/A, 
por falta de fundamentação, com a 
determinação de ser proferida no-
va decisão. Assim é que retornan-
do os autos ao juízo de origem, a 
MMª Juíza "a quo” proferiu nova 
decisão, (fls. 221 a 225) a qual, ge-
rando inconformismo ao Réu, vol-
tou o mesmo a interpor Recurso de 
Apelação (fls. 230/249), argüindo 
as mesmas preliminares - de Nuli-
dade de Sentença e Cerceamento 
de Defesa. 

Convém, antes de entrar na a-
nálise precípua das preliminares 
argüidas, tecer rápido comentário 
a respeito da maneira deselegan-
te, e até mesmo atrevida, pela 
qual o patrono da Ré, fez referên-
cia à i lustre magistrada que prola-
tou a decisão recorrida, em suas 
razões de Apelação. 

Mesmo em nome da tão invo-
cada amplitude de defesa, não se 
toleram ofensas ao magistrado, sob 
pena de subversão de ordem das 
coisas, em especial da administra-
ção da Justiça. As partes e os res-

pectivos patronos não têm licença, 
para ofender impunemente  auto-
ridade judiciária ou aqueles que 
intervêm na atividade processual 
em desempenho da função públi-
ca. É preciso assimilar, qual acima 
do interesse da defesa de direitos 
em juízo está o respeito devido à 
função pública, pois, se assim não 
se proceder, implanta-se a indisci-
plina e desaparece o próprio deco-
ro da Justiça. 

Falhas existem e não as desco-
nheço. Mas, os defeitos são  
inerentes à condição humana, e os 
juizes, integram a humanidade. 

Feito o comento, que não pode-
ria deixar de fazer, sinto-me total-
mente a vontade no trato da maté-
ria aqui suscitada. 

Preliminar de Nulidade da Sen-
tença.   

Argüi a Recorrente tal prelimi-
nar, sob o enfoque de que a "Se-
gunda Sentença" já achava-se 
pronta, sem qualquer análise dos 
autos, pois a remessa do processo 
à magistrada ocorreu em 27 de se-
tembro de 1995, e a nova senten-
ça foi prolatada no mesmo dia, 
mas somente devolvida ao Cartório 
em 05.12.95, ato em que a seu en-
tender, é absolutamente inconce-
bível que a digna magistrada te-
nha sentenciado, uma matéria tão 
controvertida, em sentença anteri-
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ormente anulada pelo Egrégio Tri-
bunal de Justiça, no mesmo dia 
em que recebeu os autos, ou seja, 
recebeu e sentenciou em 
27.09.95, decisão essa que tam-
bém suscita a sua nulidade por ter 
sido prolatada sem análise dos fa-
tos e argumentos levantados na 
contestação de fls. 42 a 72 e do-
cumentos acostados às fls. 74 a 86, 
dos autos do processo. 

Não obstante estes fatos, a nova 
decisão conflita com a interpreta-
ção dada pela MMª Juíza "a quo" 
pois julgou parcialmente proce-
dente o pedido do Autor conde-
nando a Apelante a restituir ao Au-
tor Apelado 95% do valor pago, 
quando anteriormente já havia de-
cidido, segundo sua interpretação, 
na devolução de apenas 70% do 
valor pago. 

Conclue ser nula de pleno direi-
to a sentença apelada daí requerer 
acolhida a nulidade argüida, não 
só pelas razões antes apontadas, 
como pela decisão abaixo transcri-
tas:  

"Acórdão - Nulidade - Falta de 
Correlação com o pedido, afas-
tando-se o julgador dos exatos 
termos em que deduzida a lide, 
deve ser anulado para que ou-
tro seja proferido". (Rec. Esp. 
2.299. RJ.Rel. Min. Eduardo 
Ribeiro - DJU de 07.05.90). 

"A sentença proferida com total 
abstração à defesa, bem como 
aos documentos que a instruí-
ram, é nula por falta de funda-
mentação". (Ap. 42.465. TJMG- 
Rel. Hélio Costa, Lem.102/307). 
Da leitura feita a "nova senten-

ça" hostil izada, é realmente de se 
concluir que a digna magistrada 
não teve o cuidado de estudar a 
causa e proferiu decisão como de-
sencargo da atribuição que lhe 
conferiu o "Acórdão"  - formulando 
apenas o relatório, para logo em 
seguida, fazendo unicamente duas 
citações jurisprudências, concluir 
pela procedência da ação, conse-
qüentemente, proferindo a senten-
ça nula. Ao meu ver a sentença 
não está a altura do conceito que 
desfruta a i lustre magistrada. 

Em verdade, a lacônica ou por-
que não dizer, nenhuma, funda-
mentação da sentença está 
comprovada, descuidando-se a 
MMª Juíza "a quão” de se referir 
aos fatos e fundamentos argüidos 
na peça contestatória, com relação 
aos contornos da lide, que, aliás, 
foram brilhantemente abordados 
pelos patronos dos contendores, 
profissionais competentes, que 
contribuíram com seus 
conhecimentos na valiosa defesa 
dos interesses dos seus constituin-
tes. Indo a peça contestatória (fls. 
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42/72) verifica-se que a Ré ora A-
pelante antes de entrar no mérito, 
suscitou em preliminar - Da resci-
são contratual ocorrida em decor-
rência da mora do devedor - Da 
impossibil idade da util ização da 
Teoria da Imprevisão e de sua a-
plicação - Da defesa do consumi-
dor. 

Tal matéria, lamentavelmente, 
não mereceu por parte da magis-
trada a devida apreciação e con-
seqüente pronunciamento, como 
era o devido, uma vez que são 
questões controvertidas e como tais 
devem ser examinadas e decidi-
das. Caso contrário, nula será a 
sentença. 

A respeito da matéria, merece 
citação as seguintes decisões juris-
prudências:  

"O Juiz deve analisar as ques-
tões de fato e de direito e dar os 
fundamentos de sua convicção. 
É nula a sentença que violar es-
ses requisitos" (Ac. Unân. da 3ª 
Câm. do 2º TA.Civ. SP., rel. Ju-
iz Alves Braga; Rev. dos Tribs. 
vol. 515 p. 172). 
"Nula é a sentença não funda-
mentada, como tal se conside-
rando o que é omissa a respeito 
de ponto relevante da defesa" 
(Ac. Unân. da 9ª Câm. do 2º 
TA.Civ.SP., de 08.04.81, na 
Apel. 114.828, rel. Juiz Marcelo 

Motta; Rev. dos Tribs; vol. 551, 
p.169). 
"Incompleta e nula é a senten-
ça que deixa de decidir ques-
tões prejudiciais. O pronuncia-
mento quanto a estas é obriga-
tório e antecederá ao da maté-
ria de mérito". (Ac. da 2ª Câm. 
do TJ-BA, na apel. 539/76, rel. 
Des. Manoel José Pereira da 
Silva; Jurisp. e Doutr., vol. 105, 
p. 71). 
Não me caberia nesta fase, a-

vançar o raciocínio, porquanto a 
norma do art. 515 da Lei processu-
al Civil é inadmissível sua aplica-
ção no caso em exame, já que a 
sentença, conquanto possa ser 
classificada de definitiva, deixou 
expressamente, de examinar as 
questões postas pela parte, como 
preliminares ou prejudiciais, cir-
cunstância que provocaria a su-
pressão de necessário grau de ju-
risdição. Parece-me indispensável 
ainda em primeiro grau, o exame 
das questões antecedentes, todas 
essenciais à fundamentação do jul-
gamento monocrático. 

Ora, diante de tais considera-
ções não há realmente como man-
ter a sentença guerreada. Razão 
portanto, cabe a Apelante uma vez 
que, decisão sem fundamentação 
é nula e não pode subsistir. 

Diante do expositado, conheço 



JURISPRUDÊNCIA   kkk 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

do recurso dando-lhe provimento, 
para afastar a sentença e determi-
nar o retorno dos autos ao juízo de 
origem, a fim de que todas as 
questões suscitadas na lide, sejam 
integralmente apreciadas em novo 
julgamento, atendendo os requisi-

tos do art. 458, incisos I a III, do 
Código de Processo Civil e, que 
deverá ser proferido desde logo, 
caso a magistrada não determine 
novas providências à instrução da 
causa. 

 
 Belém, 31 de outubro de 1996. 

 
Des. Humberto de Castro - Presidente 

Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.075 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO 
CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Sentenciante:               MMº Juiz de Direito da 21ª Vara Cível da Capital 

                        Sentenciado/apelante:     Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores        do Estado do Pará - IPASEP    

Sentenciada/apelada:      Flora Dunas Calado Rebelo 
Relator:                           Desembargador Humberto de Castro 
 
 

Reexame de Sentença - Mandado de Segurança 
objetiv ando a integralidade de pensão por morte - 
IPASEP - interpretação do § 5º, Artigo 40, da Cons-
tituição Federal. Mantém-se a r. Decisão de pri-
meira instância que concedeu a integralidade da 
pensão, eis que, dev idamente ajustada ao enten-
dimento esposado na doutrina e jurisprudência. 
Recurso conhecido e improv ido - Decisão unâni-
me. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes Autos de Reexame de Senten-
ça e Apelação Cível da Comarca 
da Capital, em que é Sentenciante 
a MMª Juíza de Direito da 21ª Va-
ra Cível da Capital, Sentencia-
do/Apelante o Instituto de 
Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado do Pará - 
IPISEP e Sentenciada/Apelada 
Flora Dunas Calado Rebelo. 

 
Relatório 

Flora Dunas Calado Rebelo, 
devidamente qualificada e repre-
sentada nos Autos, através de seu 
advogado, impetrou Mandado de 
Segurança, contra ato do Sr. Pre-
sidente do Instituto de Previdência 
e Assistência dos Servidores do Es-
tado do Pará - IPASEP, fundamen-
tando seu pleito no artigo 5º, LXIX, 
da Constituição Federal e Lei nº 
1.533/51. 

Diz a Impetrante, que é viúva 
do Sr. Jocelino Álvares Rebelo, 
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que exercia a função de Adjunto 
de Promotor do Interior, lotado em 
Senador José Porfírio, Termo da 
Comarca de Gurupá, nomeado a-
través de Decreto datado de 
02.09.64, exercendo suas funções 
até 18.10.67, quando veio a fale-
cer. 

Após a morte de seu marido, a 
Impetrante passou a figurar com 
pensionista do IPASEP, entretanto, 
o pagamento da pensão vem sen-
do feito em valores muito abaixo 
do que teria direito, ou seja, o e-
quivalente a 12,97% da quantia 
real, procedimento esse que ocorre 
desde o primeiro pagamento. 

Prossegue afirmando que o seu 
marido, apesar de ter sido nomea-
do em caráter interino, depois do 
advento da Lei nº 3.346/65, pas-
sou a ser parte integrante do Minis-
tério Público, morrendo no pleno 
exercício de seu cargo, estando 
perfeitamente enquadrado nos 
dispositivos constitucionais, o que 
assegura à Impetrante o direito de 
receber a totalidade dos vencimen-
tos/proventos do servidor falecido, 
pelo que, requereu a concessão da 
Segurança. 

Às fls. 09/15, juntou documen-
tos. 

Prestando as informações solici-
tadas pelo Juízo “a quo”, a autori-
dade coatora alega preliminar-

mente, o descabimento da Segu-
rança impetrada, eis que a Impe-
trante não esgotou a via adminis-
trativa para pleitear a revisão de 
seu benefício, pelo que, deve a 
mesma ser indeferida. 

No mérito, que a Lei atualmen-
te em vigor, é a nº 5.011/81, que 
reorganizou o IPASEP, sendo ga-
rantido em seu artigo 27, com a 
redação dada pela Lei nº 
5.301/85, o percentual cabível nos 
casos de pensão por morte do ser-
vidor (fls. 20/44). 

O representante do Ministério 
Público opina pela concessão da 
Segurança (fls. 46/49). 

O MMº Juiz, sentenciando o fei-
to, às fls. 55/62, julga procedente o 
pedido, para conceder a Seguran-
ça pleiteada. 

Inconformado, o IPASEP ape-
lou da r. Decisão, que lhe foi ad-
versa, juntando suas razões às fls. 
63/65, tendo a Impetrante, ora A-
pelada oferecido contra-razões ao 
Recurso às fls. 68/69. 

Contados e preparados foram os 
presentes Autos conclusos ao Juízo 
de origem, que determinou sua 
remessa a esta Egrégia Corte de 
Justiça, para o reexame necessá-
rio. 

Nesta Superior Instância, o re-
presentante do Parquet opina pelo 
improvimento dos Recursos, para 
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que seja mantida a r. Decisão de 
Primeiro Grau. 

Os presentes Autos foram en-
caminhados à Revisão da Exma. 
Sra. Desembargadora Albanira Lo-
bato Bemerguy. 

 
Voto 
Tratam os presentes Autos do 

Reexame de Sentença e Recurso 
de Apelação, interpostos contra 
Sentença prolatada pelo Juízo da 
21ª Vara Cível da Capital, que jul-
gou procedente Mandado de Se-
gurança impetrado por Flora Dunas 
Calado Rebelo, contra ato do Pre-
sidente do Instituto de Previdência 
e Assistência dos Servidores do Es-
tado do Pará - IPASEP. 

A preliminar de descabimento 
da impetração por falta de exaus-
tão da via administrativa, efetiva-
mente não merece prosperar e foi 
devidamente afastada pela douta 
Sentença “a quo”, já que é firmado 
o entendimento, consubstanciada 
em farta jurisprudência, de que a 
falta de exaustão das vias adminis-
trativas, não impede o acesso do 
interessado às vias judiciais. 

No mérito, a presente Apelação 
reside no inconformismo do Re-
querido, ora Apelante, quanto à in-
terpretação de aplicação da Lei 
que dispõe sobre o pagamento de 
pensões a seus ex-segurados, em 

confronto com o estabelecido no § 
5º, do artigo 40, da Constituição 
Federal, que assim prescreve: 

“O benefício da pensão por mor-
te corresponderá à totalidade 
dos vencimentos ou proventos 
do servidor falecido, até o l imite 
estabelecido em lei, observado 
o disposto no parágrafo anteri-
or.” 
Diz o § 4º: 
“Os proventos da aposentadoria 
serão revistos, na mesma pro-
porção e na mesma data, sem-
pre que se modificar a remune-
ração dos servidores em ativi-
dade, sendo também estendi-
dos aos inativos quaisquer be-
nefícios ou vantagens posteri-
ormente concedidos aos servi-
dores em atividade, inclusive 
quando decorrentes da trans-
formação ou reclassificação do 
cargo ou função em que se deu 
a aposentadoria, na forma da 
lei.” 
A matéria já foi, por diversas 

vezes, examinada e decidida por 
este Egrégio T.J.E., que firmou en-
tendimento no sentido de que o 
limite contido no § 5º, do artigo 
40, da Constituição Federal, diz 
respeito ao inciso XI, do artigo 37 
da Lei Maior, ali incluído, com a 
finalidade de criar parâmetros nos 
vencimentos dos funcionários dos 
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Poderes das diversas esferas admi-
nistrativas, com o fim de se evitar a 
violação ao sistema do País, e não 
como entendo o IPASEP, como 
limite estabelecido em Lei infra-
constitucional, no caso, a Lei nº 
5.011/81, que reorganizou o 
IPASEP, com a redação dada pela 
Lei nº 5.301/85. 

A própria Constituição Estadual 
que transcreveu o benefício estatu-
ído no § 5º, do artigo 40, da Cons-
tituição Federal, em seu artigo 33, 
§ 5º., não deixa dúvida de que o 
benefício da pensão por morte de-
ve corresponder à totalidade dos 
vencimentos ou proventos do ser-
vidor falecido. 

Comentando o artigo 40, § 5º, 
da Constituição Federal, o emérito 
constitucionalista Pinto Ferreira, 
assim leciona: 

“O dispositivo em apreço, tem 
validade para as três esferas 
administrativas do Estado, a sa-
ber, a União, os Estados-
Membros, o Distrito Federal e os 
Municípios.” 
E ainda: 

“Já não é preciso ingressar na 
Justiça para conseguir a totali-
dade dos vencimentos ou pro-
ventos do servidor faleci-
do(“Comentários à Constituição 
Brasileira” - São Paulo, Saraiva, 
1989, 2º volume). 
A Sentença prolatada pelo MMº 

Juízo da 21ª Vara Cível da Capital 
analisou corretamente a matéria, 
em perfeita consonância com jul-
gados anteriores deste Egrégio 
Tribunal de Justiça, não merecen-
do, portanto, qualquer reparo. 

Ante o exposto, conheço do re-
curso, mas lhe nego provimento, 
confirmando, em Duplo Grau de 
Jurisdição, a r. Decisão que, com 
precisão jurídica, decidiu a l ide. 

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, pa-
ra manter, em Duplo Grau de Ju-
risdição a r. Decisão de Primeira 
Instância. 

 
Belém, 31 de outubro de 1996. 

 
Des. Humberto de Castro - Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.077 - RECURSO EX-OFFICIO DE HABEAS 
CORPUS DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente:     Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da Capital 
Recorrido:       José Honório de Souza  
Relator:           Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 
 

Penal. Habeas Corpus Liberatório. Paciente preso 
ilegalmente, para o ato de reconhecimento, pelas 
v ítimas de crime contra o patrimônio. Decisão 
concessiv a correta, pois ninguém pode ser preso 
a não ser em flagrante delito ou por ordem escrita 
de autoridade competente, conforme o artigo 5º, 
LXVIIII, da CF. Recurso conhecido e não prov ido. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores com-
ponentes da 2ª Câmara Criminal 
Isolada, por maioria de votos, em 
conhecer do recurso proposto, ne-
gando-lhe provimento, para con-
firmar a decisão recorrida em todos 
os seus termos. 

 
Relatório 
O Juiz da 9ª Vara Penal da 

Comarca da Capital, recorreu no 
dia 25/04/95, da sua decisão con-
cessiva de Habeas Corpus Liberató-
rio, em favor do paciente José Ho-
nório de Souza, conforme o artigo 

574, I, do CPP. 
Referida decisão do juiz recor-

rente fundamentou-se na veraci-
dade da ilegalidade da custódia 
que o paciente sofrera. 

A autoridade policial prestou in-
formações às fls. 07,(disse que o 
paciente, José Honório, é acusado 
de vários arrombamentos e outros 
delitos, estando recolhido para o 
devido reconhecimento pelas víti-
mas. 

Considerando que não houve 
flagrante delito, nem ordem escrita 
de autoridade judiciária competen-
te, o Juiz recorrente expediu o Al-
vará de Soltura. 
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O Procurador de Justiça, nesta 
Instância Superior, opinou pelo 
conhecimento e improvimento do 
recurso. 

 
Voto 
Consta dos autos que o pacien-

te José Honório de Souza  estava 
preso para o ato de reconhecimen-
to por várias vítimas de crime con-
tra o patrimônio. 

Tratando-se de prisão ilegal, 

sem flagrante delito ou ordem es-
crita de autoridade judiciária com-
petente, pelo que o Juiz recorrente 
concedeu o "writ". 

Referida decisão do Juiz "a qu-
o" efetivou a garantia constitucio-
nal de acordo com o disposto no 
artigo 5º, LXVIII, da Carta Magna. 

"Ex positis", conheço do recurso 
e lhe nego provimento, conforme o 
parecer ministerial. 

 
Belém, 24 de outubro de 1996. 

 
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Presidente 

Des. Werther Benedito Coêlho - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.080 - REVISÃO CRIMINAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Requerente: Jefferson Moraes Neves 
Requerido: O MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Penal 
Relator: Desembargador Ary da Motta Silveira 
 
 

Crime de furto de que foi acusado o menor, con-
tando quinze (15) anos de idade. Sentença que o 
condenou a pena priv ativ a de liberdade de cinco 
(05) anos de reclusão. Indispensáv el a rev isão da 
decisão e aplicação ao menor das normas estabe-
lecidas no art. 112, incisos I a VII, da Lei nº 
8.069/90, que dispõe sobre as medidas sócio-
educativ as a serem aplicadas aos adolescentes. 
Decisão unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Revisão Crimi-
nal da Comarca da Capital, em 
que é requerente Jefferson Moraes 
Neves, e, requerido, o MM. Juiz de 
Direito da 11ª Vara Penal da Co-
marca da Capital. 

Relatório 
0 requerente em seu pedido de 

Revisão Criminal, diz que na data 
de 18 de dezembro de 1992, 
quando praticou o crime de furto, 
crime esse capitulado nos arts.155, 
§ 1°, combinado com o art. 29, to-
dos do Código Penal Brasileiro, 
era menor de 18 anos, ou seja, 

possuía 15 anos, conforme se veri-
fica pela certidão de nascimento, 
juntada aos autos. 

Diz ainda o requerente, que ao 
ser interrogado, por ocasião de seu 
depoimento no inquérito policial, 
disse ter mais de 18 anos, razão 
pela qual foi condenado a pena 
de cinco (05) anos de reclusão e 
multa, inclusive a revelia, pois o 
mesmo só veio a tomar, conheci-
mento de sua condenação, no 
momento em que foi preso de "ar-
rastão" e ao chegar na Delegacia 
do Marco, como é de praxe, fize-
ram a triagem dos presos e logo foi 
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constatado a ordem de prisão de-
terminada pela Vara de Execuções 
Penais. 

A família desesperada, continua 
o requerente, procurou o Juizado 
da Infância e da Juventude, pois 
tratava-se de adolescente, tendo a 
doutora Juíza determinado o a-
companhamento do caso pelas 
Técnicas daquele Juizo, no que 
tange as medidas sócio-educativas 
a si impostos. 

Ao final de suas alegações, pe-
diu o requerente a procedência da 
Revisão Criminal. 

A douta Procuradoria de Justi-
ça. nesta Superior Instância, opi-
nou peia procedência do pedido 
revisional. 

 
Voto 
Mérito 
Jefferson Moraes Neves requer, 

através da Defensora Pública, Ma-
ristela Hamoy, a Revisão Criminal, 
contra a decisão do doutor Pretor, 
no exercício da 11ª Vara Penal. 

O argumento principal do re-
querente, prende-se ao fato, de 
que na data que ocorreu o delito 
praticado pelo mesmo, ou seja, 18 
de dezembro de 1992, era menor 
de idade, pois possuía apenas 15 
anos, sendo portanto inimputável, 
conforme se verifica na certidão de 
nascimento, juntada aos autos. 

Na realidade o acusado ao ser 
interrogado pela polícia, por oca-
sião de seu depoimento no inqué-
rito Policial, declarou possuir 18 
anos de idade e em função dessa 
declaração, foi o mesmo condena-
do, pois provado ficou o delito co-
metido pelo requerente. 

A Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, precisamente em seu art. 
112, incisos de I a VII, estabelece 
medidas a serem aplicadas ao a-
dolescente que pratica de infração 
penal. A referida pretende, através 
dessas medidas educativas reinte-
grar o menor infrator à sociedade. 

Está provado nos presentes au-
tos, que realmente o requerente 
era menor de idade, na data que 
cometeu o crime de furto. 

À vista de tais considerações, 
ACORDAM os Senhores Desem-
bargadores componentes das Câ-
maras Criminais Reunidas, à una-
nimidade de votos, em determinar 
que a doutora Juíza de Direito ree-
xamine sua decisão, para que o 
menor, que foi condenado a pena 
de cinco (05) anos de reclusão e 
multa, possa responder pela práti-
ca do delito, de acordo com o que 
estabelece o art.112, incisos I a VII 
da Lei n° 8.069/90, que dispõe so-
bre as medidas Sócio-Educativas a 
serem aplicadas aos adolescentes. 
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Belém, 21 de outubro de 1996. 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Ary da Motta Silv eira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.081 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE MEDICI-
LÂNDIA  
 
 

Denunciados:   Francisco Aguiar silveira (Ex-Prefeito Municipal de Medi-
cilân-           dia), Luiz Dalmo Miranda, Maria das Graças 
Araújo Miranda e Ernani da Silva Lopes. 

Autora:             A Justiça Pública 
  Relatora:           Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 
 
 

Ação Penal - Ex-Prefeito Municipal e outros - Cri-
me de responsabilidade - Denúncia recebida por 
satisfazer requisitos legais e porque os fatos nar-
rados, constituem, crimes em tese. Desnecessi-
dade de   decretação de prisão prev entiv a dos 
acusados. Decisão unânime. 

 
  
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos em que são partes as a-
cima indicadas. 

ACORDAM, os Exmos. Srs. De-
sembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Criminais Reu-
nidas, à unanimidade de votos, em 
receber a denúncia,  nos termos do 
voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
A Procuradora de Justiça - Dra. 

Ubiragilda Silva Pimentel, em 20 
de dezembro de 1995, com res-
paldo nas peças informativas ori-
undas da Câmara Municipal de 

Medicilândia, ofereceu denúncia 
contra: Francisco Aguiar Silveira - 
ex-Prefeito, Luiz Dalmo Miranda, 
Maria das Graças Araújo Miranda e 
Ernani da Silva Lopes, todos devi-
damente qualificados nos autos, 
pelas razões seguintes: 

O Tribunal de Contas dos Muni-
cípios, ao apreciar a prestação de 
contas da Prefeitura Municipal de 
Medicilância, exercício financeiro 
de 1992, de responsabilidade do 
então Prefeito e ordenador de 
despesas, Francisco Aguiar Silvei-
ra, emitiu parecer prévio contrário 
à aprovação face as irregularida-
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des apuradas na instrução proces-
sual e dil igência realizada "in lo-
co", prestação essa que foi repro-
vada em definitivo pela Câmara 
de Vereadores daquele Município, 
na Sessão ordinária levada a efei-
to em 19/09/95, conforme faz pro-
va o decreto legislativo incluso às 
fls. 17. 

As irregularidades, que consubs-
tanciam, em tese, crimes definidos 
no Decreto Lei 201/67  foram: 

1- Não apreciação do percentu-
al previsto no artigo 212 da Consti-
tuição Federal. 

2- Abertura de créditos suple-
mentares, uti l izando a fonte de re-
curso. 

3- Atrasos nas remessas dos ba-
lancetes trimestrais com compro-
vante de receita e despesa e ba-
lanço geral. 

4- Execução de obras com 
quantidade de materiais abaixo do 
número apresentado na prestação 
de contas do ex-gestor. 

5- Pagamento irreal de Passa-
gens terrestres a munícipes no va-
lor de vinte e dois milhões e du-
zentos e setenta e quatro mil 
cruzeiros. 

6- Aquisição de materiais diver-
sos no valor de seiscentos e setenta 
e três mil cruzeiros, para aplicar 
em um imóvel de propriedade do 
irmão do ex-Prefeito. 

7- Compra excessiva de com-
bustíveis no valor de novecentos e 
setenta e um milhões, trezentos e 
sessenta e um mil e setecentos cru-
zeiros. 

8- Não repasse dos encargos 
contratuais, descontados dos servi-
dores municipais, ao Instituto de 
Previdência. 

Rol de testemunhas em n.º de 
onze (11). 

Procedida a notificação, somen-
te o denunciado Francisco Aguiar 
Silveira apresentou defesa preli-
minar às fls. 231, arrolando doze 
(12) testemunhas. 

O denunciado Luiz Dalmo Mi-
randa, embora notificado legal-
mente não ofereceu defesa por es-
crito, e os denunciados Maria das 
Graças Araújo Miranda e Ernani da 
Silva Lopes, não foram encontra-
dos, sendo expedido Edital de no-
tificação. 

Posteriormente, nomeado para 
os três denunciados defensor dati-
vo, que desistiu da defesa prévia, 
aguardando-se para as alegações 
finais (fls. 372). 

     
Voto 
 A inconformidade da defesa 

pugna pela anulação do Júri, em 
face de ocorrência de nulidade 
posterior à pronúncia  consistente 
de que o processo é nulo porque 
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está eivado de irregularidades que  
prejudicaram  a  defesa  e  a deci-
são dos Jurados teria sido manifes-
tamente contrária a prova dos au-
tos. 

Com efeito, a hipótese dos au-
tos não sufraga qualquer possibil i-
dade de anulação do julgamento, 
porque as irregularidades ou nuli-
dades deveriam ser argüidas no 
momento de sua ocorrência, ou se-
ja, na fase do artigo 571, inciso V, 
do Código de Processo Penal. 

Rejeito i preliminar. 
Quanto decisão contrária à pro-

va dos autos: 
Para a realização de um novo 

julgamento, é imprescindível, de 
acordo com o artigo 593, III, "d" do 
Código dm Processo Penal, que a 
decisão dos Jurados seja manifes-
tamente contrária à prova dos au-
tos, isto é, que se dissocie total-
mente das provas carreadas aos 
autos, sendo entendimento de 
Damásio de Jesus:  

"É pacífico que o advérbio ma-
nifestante dá bem a idéia de 
que se admite seja o julgamen-
to anulado quando a decisão 
do Conselho de Sentença é ar-
bitrária, porque se dissocia inte-
gralmente da prova dos autos. E 
não contrária esta a decisão 
que, com supedâneo nos  ele-
mentos de convicção deles 

constante, opte por uma das 
versões apresentadas (TJMT, 
RT 526/442) (in Código de Pro-
cesso Penal Anotado, pág. 
373). 
No caso sub examen, o Conse-

lho de Sentença, optou por uma 
das versões apresentadas, aco-
lhendo a tese da acusação de que 
o réu apelante a cometeu o crime 
de homicídio qualificado previsto 
no artigo 121 parágrafo 2º, itens II 
e IV do Código Processo Brasileiro. 

O Júri é soberano em sua deci-
são, baseado nas provas testemu-
nhais de três das quatro testemu-
nhas arroladas que presenciaram o 
crime, disseram que a vítima, por 
todos desconhecida, dormia  de-
bruçada sobre uma das mesas do 
bar e que o réu apelante, sem que 
ninguém soubesse por que moti-
vos, sobre a vítima descarregou sua 
arma de jogo deixando-a prostrada 
ao solo. As seguraram, ainda, que 
nenhuma discussão houve entre 
acusado e vítima, vez que esta, ao 
ser atingida, se encontrava dor-
mindo e sequer pode esboçar 
qualquer reação. 

O Tribunal do Júri reconhecen-
do todas as qualificadoras (motivo 
fúti l e traição), caracterizado está o 
homicídio qualificado. 

Portanto, inocorre decisão 
contrária aos elementos probantes, 
eis que os Jurados nada mais 
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que os Jurados nada mais fizeram 
do que optar por uma das versões 
contidas no processo, versão essa 
que não se apresenta destituída de 
base. 

Conclusão: 

Nestas condições o improvimen-
to do recurso, com a conseqüente 
confirmação da decisão condena-
tória, é a solução que se impõe no 
caso em exame. 

 
Belém, 05 de novembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Desa. Yv onne Santiago Marinho - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.084 - APELAÇÃO CIVEL E REEXAME DE SEN-
TENÇA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS 
 
 
Sentenciante:               MMª Juíza da Comarca de Parauapebas 
Apelante/sentenciado:  Fazenda Pública Estadual 
Apelado/sentenciado:   Companhia Vale do Rio Doce - CVRD 
Relator:                        Desembargador Almir de Lima Pereira 
 
 

Apelação cív el - Reexame de sentença - ICMS - 
Operações que se destinem a outros estados, pe-
cúlio, inclusiv e lubrificantes, combustív eis líqui-
dos e gasosos dele deriv ados ou não (artigo 155, 
§ 2º, X, b), estão amparados pela não incidência 
do Imposto Estadual - Imunidade que permite cir-
culação não onerosa de produto. Intermediário no 
processo produtiv o utilizado como insumo pela 
apelada dentro de sua empresa   - Imunidade 
constitucional - Sentença reexaminada mantida - 
Recurso de apelação improv ido. Decisão unâni-
me. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores desem-

bargadores componentes da turma 
julgadora da 1ª Câmara Cível Iso-
lada, à unanimidade de votos, 
confirmar a decisão reexaminada, 
negando provimento ao recurso. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Mandado 

de Segurança impetrado pela 
Companhia Vale do Rio Doce - 

CVRD, contra ato do Delegado da 
Fazenda Estadual do Pará, 3ª Re-
gião Fiscal - Marabá, então ocu-
pada pelo titular, Pedro Augusto 
Cunha Correia, que como respon-
sável pela fiscalização do recolhi-
mento do imposto que considera 
ilegítimo e, lançamento de crédito 
tributário contra si, referente a 
ICMS incidente sobre as operações 
de combustíveis e lubrificantes, uti-
l izados no abastecimento dos veí-
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culos e equipamentos da impetran-
te, ora apelada. 

Diz a apelada que adquire de 
fornecedores situados no Estado do 
Maranhão, derivados de petróleo, 
lubrificantes e combustíveis que u-
ti l iza como insumo no abasteci-
mento dos veículos e equipamen-
tos da mineração, tais como cami-
nhões fora de estrada, carregadei-
ras, máquinas e tratores de grande 
porte que movimentam minério de 
ferro e manganês, dentro dos limi-
tes do estabelecimento e por isso, 
a Fazenda Estadual retém a alí-
quota de 17%, sobre o preço das 
operações realizadas. 

Entende a requerente do “man-
damus” que tal procedimento vul-
nera o artigo 155, § 2º, item X, le-
tra "b", da Constituição Federal, 
que assegura a não incidência do 
ICMS nas operações que se desti-
nam a outros Estados os citados 
produtos que são util izados, como 
no seu caso, como insumo que 
quer dizer elemento essencial ao 
processo produtivo, quer para uso e 
consumo próprio do adquirente, na 
qualidade de consumidor final. 

A Fazenda Estadual, autoridade 
impetrada, afirma que não há di-
reito líquido e certo a ser verificado 
de plano, uma vez que há contra a 
postulante a condição de contri-       
buinte substituta pelo artigo 39 da 

Lei 5.530/89. 
Por outro lado, os convênios 

firmados na forma da Lei Com-
plementar nº 24/75, obrigam a po-
lítica traçada pelo Conselho de Po-
lítica Fazendária - CONFAZ, que 
em reuniões periódicas estabele-
cem diante da manifestação de 
todos os Secretários de Estado da 
Fazenda dos Estados. 

Ainda que na ausência de Lei 
Complementar regulando a maté-
ria, podem os Estados exercer a 
competência legislativa plena, pa-
ra atender as suas peculiaridades, 
segundo o disposto no artigo 34 e 
seus parágrafos 3º, 4º e 5º do 
ADCT, o que fizeram através do 
Convênio 105/92, que na cláusula 
1ª, cria a condição de contribuintes 
ou substitutos tributários, relativa-
mente ao ICMS incidente sobre 
operações envolvendo combustí-
veis e lubrificantes, derivados ou 
não de petróleo, aos remetentes si-
tuados em outras unidades da fe-
deração, a partir de operação que 
estiverem realizando, até a última, 
assegurado o recolhimento do im-
posto à unidade federada onde es-
tiver localizado o adquirente.  

A liminar foi concedida pela 
Dra. Juíza "a quo". 

A representante do Ministério 
Público local, ofereceu parecer às 
fls.186/192, apesar de um certo 
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trecho (fls.190) entender que "ape-
sar das confusas razões alegadas 
ini-    cialmente pela impetrante 
que ora afirma não ser consumido-
ra final dos combustíveis e deriva-
dos do petróleo, motivo pelo qual 
estaria l ivre de reincidência do 
ICMS, ora afirma a não incidência 
do imposto ainda que a aquisição 
dos produtos referidos fosse para 
consumo próprio e ora alega que 
tais produtos lhe servem de insu-
mos indispensáveis ao seu funcio-
namento, ora já se coloca na efeti-
va posição de consumidor final, 
tudo isso sem explicar o que dife-
renciaria os insumos dos produtos 
de consumo final, percebe-se que 
se lhe assiste inquestionável razão 
no que se refere à ineficácia dos 
convênios para instituir substituição 
tributária" (fls.190). 

Se ateve somente sobre a vali-
dade legal destes convênios 
(CONFAZ), para dizer que não pos-
suem força e nem característica de 
lei complementar, nem também 
podem revogar disposição consti-
tucional expressa ou regulamentar 
matéria em discordância com a 
Carta Magna. 

Por isso, manifestou-se favora-
velmente a concessão do "writ". 

A Dra. Juíza da Comarca, ba-
charela Maria Vitória Torres do 
Carmo, prolatou sentença às 

fls.194/201, concedendo a segu-
rança requerida, mandando subir 
os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça para reexame de decisão. 

A Fazenda Estadual não con-
formada, apela da decisão apre-
sentando as razões de fls. 205/215, 
que foram recebidas pela Juíza do 
feito mandando as razões da ape-
lada e finalmente, subir os autos 
para esta Instância. 

Nestas Câmaras Isoladas (19), 
para a qual foi distribuído o recur-
so, pronunciou-se a douta Procura-
doria Geral, através do Procurador, 
Geraldo Magela Pinto de Souza, 
opinou "pela rejeição da prelimi-
nar levantada pela apelada, e 
quanto ao mérito, pelo conheci-
mento e improvimento do recurso 
de apelação, mantendo-se inalte-
rada a respeitável decisão do dig-
no Juízo "a quo" (fls. 296/302). 

 
Voto 
A decisão recorrida ao conceder 

o Mandado de Segurança, se fun-
damentou explicitamente na 
impossibil idade da cobrança do 
ICMS, apoiada no Convênio 
105/92 (CONFAZ), pois contraria a 
Constituição Federal, já que repre-
senta a retenção indevida ilegíti-
ma. Diz a Juíza na sua conclusão, 
"a cobrança do ICMS sobre com-
bustíveis e lubrificantes derivados 
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ou não de petróleo, está sendo fei-
ta com base apenas no Convênio 
105/92, não havendo qualquer lei 
estadual que tenha recepcionado 
suas disposições, o que, de qual-
quer forma, não elidiria o caráter 
inconstitucional da cobrança do 
imposto sobre os derivados de pe-
tróleo, objeto da imunidade ou 
não incidência constitucionalmen-
te garantida no artigo 155, § 2º, 
IV, "b", da Carta Magna, constitu-
indo-se em clara lesão de direito 
líquido e certo ao não pagamento 
do imposto" (fls. 200).   

Como se vê, a questão a ser 
discutida é a validade das deter-
minações emanadas do Convênio, 
realizada entre Secretários da Fa-
zenda, que obedecem a sigla 
CONFAZ, que estabelecem normas 
para política fiscal nos Estados. 
Prevalecem  ou não ? São atenta-
tórios ao princípio constitucional 
da tributação ? 

O artigo 34, § 8º das Disposi-
ções Transitórias da Constituição 
de 1988, dispõe: 

"Se, no prazo de sessenta dias 
contados da promulgação da Cons-
tituição, não for editada a lei com-
plementar necessária à instituição 
do imposto de que trata o artigo 
155, I, "b", os Estados e o Distrito 
Federal, mediante convênio cele-
brado nos termos da Lei Comple-

mentar nº 24 de 07 de Janeiro de 
l975, fixarão normas para regular 
provisoriamente a matéria". 

Walter Gaspar, em seu "Novo 
ICMS ementado", ed.1993, as pá-
ginas 24/25 escreve: 

"A edição de lei complementar, 
no sentido formal, para a defi-
nição da estrutura do ICMS não 
ocorreu até o presente momen-
to. No entanto, a própria Consti-
tuição, em seu artigo 34, § 8º 
das Disposições Transitórias, de-
terminou que, se até 24.12.88 
não houvesse a edição da cita-
da Lei Complementar, os Esta-
dos, através de Convênios, po-
diam estabelecer normas para 
regular provisoriamente a maté-
ria. 
Atendendo, a esse mandamen-
to constitucional, os Estados, 
reunidos no CONFAZ - Conselho 
de Política Fazendária - cele-
braram o Convênio nº 66 de 
14.12.88, o qual aprova normas 
provisórias, relativas à institui-
ção de novo ICMS. Esse Con-
vênio 66 é, para todos os efeitos 
jurídicos, análogo a Lei Com-
plementar exigida pelos artigos 
146 e 155, § 2º, XII, da Consti-
tuição".  
Então, se infere que os Convê-   

nios não são considerados ofensi-
vos a lei mater, desde que o pró-
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prio dispositivo constitucional pelo 
seu artigo 34, § 8º (ADCT), assim 
permite. Mesmo que se aceitasse a 
invalidade dos convênios, no Esta-
do foi elaborada a Lei 5.530 de 
13.01.89, que regulou o ICMS no 
que tange a arrecadação e reco-
lhimento do imposto. Pela defini-
ção da lei ordinária, estas "instru-
em os tributos a incidir sobre fatos 
indisponíveis", diferem da lei com-
plementar que define "o que seja 
fato gerador dos tributos, tornando-
se indiferente entre uma e outra, já 
esta "compreende a estrutura bási-
ca do tributo". 

Assim, como diz Walter Gaspar 
em seu "Novo ICMS", pag. 24,  

"a edição de lei complementar, 
no sentido formal, para defini-
ção da estrutura do ICMS não 
ocorreu até o presente momen-
to",  
deixando os convênios em situ-

ação de legitimidade. 
Outro ponto que a autora do 

Mandado, ora apelada se funda-
menta para eximir-se do recolhi-
mento do imposto retido pelo Es-
tado, é que no combustível, não 
há incidência do ICMS, ainda que 
destinado a consumo ou produto 
intermediário no processo produti-
vo. De modo que, nas operações 
com combustíveis uti l izados como 
insumo, não estaria de forma al-

guma sujeita a retenção na fonte 
do ICMS, já que os produtos se 
destinam como material de uso e 
consumo ou produto intermediário. 

É que vem do Estado do Mara-
nhão os derivados de petróleo, lu-
brificantes e combustíveis que ad-
quire de fornecedores para o uso 
no abastecimento dos veículos e 
equipamentos de mineração. Por 
tal, o Fisco Estadual retém a alí-
quota de 17%, sobre o preço das 
operações realizadas. 

Por isso, "que as operações que 
destinem a outros Estados, petró-
leo, inclusive lubrificantes, com-
bustíveis líquidos e gasosos dele 
derivados ou não (artigo 155, § 2º, 
X, "b"), estão amparados pela não 
incidência do imposto estadual" 
(fls. 8). 

Este é o ponto conclusivo a ser 
examinado no desate da questão. 
Trata-se na operação com Petróleo 
e derivados de um estado para ou-
tro, no que tange a isenção do 
ICMS. Em verdade, a Carta Magna 
exclui o ICMS da operação de Es-
tado a Estado, no que se refere a 
Petróleo e seus derivados. Não há 
contestação sobre esse fato. 

Valemo-nos do tributarista Wal-
ter Gaspar, que se dedica a maté-
ria através dos seus ensinamentos. 

"As mercadorias mencionadas 
na alínea citada (petróleo, 
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combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados e energia elétri-
ca), eram tributadas por impos-
tos federais já extintos. Com a 
criação do ICMS, as operações 
com essas mercadorias estão no 
seu campo de incidência. Entre-
tanto, a Constituição ampara 
com imunidade específica as 
operações interestaduais. Assim, 
a saída do petróleo do Rio de 
Janeiro para São Paulo, por 
exemplo, não sofre tributação 
do ICMS. Entretanto, as empre-
sas distribuidoras de derivados 
de petróleo e dos demais com-
bustíveis e lubrificantes, situa-
dos em unidade da federação 
diferente da dos destinatários 

de seus produtos são responsá-
veis pelo pagamento do ICMS 
devido pelos seus clientes. Essa 
é a determinação do Convênio 
nº 10 de 28.03.89" (Novo ICMS, 
comentado, pag. 62).    
Essa imunidade visa no concei-
to do tratadista Ives Gandra 
Martins, "permitir circulação não 
onerosa do produto entre eles, a 
qual, todavia, beneficia o Esta-
do receptor, que impõe o ICMS, 
por ocasião da circulação inter-
na de tais bens", (Comentários à 
Constituição do Brasil" - 6º vol. 
pag.474). 
Por tudo isso, confirma-se a sen-

tença reexaminada e nega-se pro-
vimento ao recurso. 

 
Belém, 04 de novembro de 1996. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Almir de Lima Pereira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.086 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:      COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará 
Agravado:       Companhia Metalúrgica Barbará 
Relatora:         Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 

 
 

Execução de Sentença - Recurso de Agrav o de 
Instrumento. Interposição diante do inconformis-
mo com os despachos: que tornou ineficaz a no-
meação dos bens à penhora e que determinou o 
bloqueio de percentual de depósito junto aos Ór-
gãos Financeiros. 1 - O bem nomeado à penhora, 
está incluído entre os bens da Executada - Agra-
v ada mas, por pertencer à categoria de bem pú-
blico de uso comum do pov o é inalienáv el, e tra-
tando-se de área de preserv ação permanente, não 
está sujeita à oneração ou encargos, sendo por 
conseguinte, impenhoráv el. 2 - Penhora incidente 
sobre créditos e outros div ersos patrimoniais é 
legalmente admissív el, desde que a contrição não 
ultrapasse 30% do faturamento mensal do dev e-
dor. Nenhuma ilegalidade existe, no fato de ter a 
Magistrada determinado o bloqueio aludido, além 
do que, usou de equilíbrio e cautela, excluindo, as 
v erbas de Conv ênio e, utilizando a alternativ a 
menos grav osa (art. 620 do Código de Processo 
Civ il). 3 - Recurso conhecido, mas improv ido. De-
cisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Agravo de Instru-
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mento da Comarca da Capital, em 
que é Agravante: COSANPA - 
Companhia de Saneamento do 
Pará e Agravado: Companhia Me-
talúrgica Barbará. 

 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, nos termos do voto da 
Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Companhia Metalúrgica Barba-

rá devidamente identificada no 
exórdio instrumentário, através de 
advogado regularmente habilitado 
propôs Ação Ordinária de Cobran-
ça contra Companhia de Sanea-
mento do Pará - COSANPA, tam-
bém identificada na inicial, em cu-
ja ação saiu vitoriosa, prosseguin-
do e ora, em Execução de Senten-
ça. 

Regularmente citada a Execu-
tada, através requerimento, ofere-
ceu à penhora uma sorte de terras 
situada no lugar denominado Mu-
rucutu, sítio onde localizam-se os 
mananciais do Utinga, que se des-
tina ao abastecimento de água po-
tável desta cidade de Belém - Pa. 

A MMª Juíza "a quo* tornou a 
nomeação de bens ineficaz por-

quanto não pode a Executada pri-
var-se do manancial indispensável 
à prestação do serviço essencial a 
que se destina, como paraestatal. 

A Autora requereu o bloqueio 
das contas correntes bancárias da 
Ré, no Banco do Estado do Pará 
S.A e Caixa Econômica Federal, fi-
l ial do Pará, o que lhe foi deferido 
em parte, no percentual de 15% 
(quinze por cento) sobre os depósi-
tos, excluídos os de Convênio, nas 
contas existentes nos dois estabe-
lecimentos bancários citados. 

Inconformada com o r. despa-
cho que tornou ineficaz a nomea-
ção dos bens à penhora e determi-
nou o bloqueio de percentual de 
depósito junto aos Órgãos financei-
ros, através de advogado interpôs 
Agravo de Instrumento para este 
Colendo Tribunal, sob a alegação 
de que:  

Por força da Lei nº 6.902 de 
27.04.81 que prevê a criação 
de Estações Ecológicas e áreas 
de Proteção Ambiental - APAS 
em todo os Estados Membros da 
Federação, sendo que as pri-
meiras (Estações Ecológicas) - 
só podem incidir em área de 
domínio público (art. 1º e 2º); já 
as segundas (de Proteção Am-
biental) podem abranger áreas 
de propriedade particular, fi-
cando sujeitas às limitações 
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ambientais que forem impostas 
no interesse da preservação ou 
melhoria das condições ecoló-
gicas locais (arts. 8º e 9º), o go-
verno do Estado do Pará, atra-
vés do Decreto nº 1.551 de 
03.05.93 estabeleceu os crité-
rios l imítrofes de preservação ou 
melhoria das condições ecoló-
gicas locais, sem contudo esva-
ziar o conteúdo econômico do 
direito de propriedade daqueles 
que tiverem seus bens abrangi-
dos pelo referido Decreto, como 
é o caso da área da Agravante, 
que se apresenta devidamente 
demarcada e confrontada con-
forme constante do Decreto n.º 
1.551/93. 
Aduz mais que a área oferecida 

à penhora é de grande extensão, 
não se resume simplesmente à á-
rea do manancial, e o fato de en-
contrar-se inserida na área de pre-
servação, não retira a propriedade, 
nem tão pouco, por força da natu-
reza jurídica da Agravante, está a 
mesma impedida de oferecer esse 
seus bens em garantia da dívida 
executada. 

Diz ainda, que jamais poderia 
haver bloqueio dos depósitos 
bancários; que incorreu em 
equívoco essa decisão da MMª 
Juíza porquanto, ora considera a 
nomeação dos bens à penhora 
ineficaz, por entender 

entender "indispensável à presta-
ção do serviço essencial a que se 
destina, como paraestatal", ora, 
em um segundo despacho, deter-
mina o bloqueio sobre os depósitos 
de contas bancárias, parte, portan-
to, da única fonte de arrecadação 
vinculada à conservação dos fins 
para o qual foi criada, a empresa 
Agravante. 

Argumenta ser induvidoso que 
os serviços de fornecimento de á-
gua tratada e coleta de esgoto são 
de cunho essencialmente público 
e se fazem mistér à Saúde Públi-
ca. 

O direito de um particular não 
deve sobrepor-se aos interesses da 
coletividade. Daí a necessidade de 
ser reformada a decisão agravada. 

Que impõem-se, portanto, o co-
nhecimento do presente Agravo e 
o seu provimento para que seja 
convidada a nomeação dos bens à 
penhora e imediata suspensão do 
bloqueio das contas da Agravante, 
junto as Agências Banpará e Caixa 
Econômica. 

Juntou documentos de fls. 09 a 
34. 

Coube-me pôr distribuição a re-
latora deste feito. 

O recurso foi regularmente pro-
cessado, contrariado às fls. 39 a 
44, havendo a juíza "a quo" pres-
tado as informações solicitadas, 
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encaminhando cópia do despacho 
por si exarado nos autos respecti-
vos. 

O Ministério Público, através de 
sua procuradora Wanda Luczynski 
emitiu parecer às fls. 49/52 opi-
nando pelo conhecimento e im-
provimento do recurso. 

 
Voto 
Presentes os pressupostos de 

admissibil idade, conheço do recur-
so. 

Colhe-se dos autos que a Agra-
vante se insurge contra duas deci-
sões interlocutórias do MM. Juízo 
da 14ª Vara dos Feitos da Fazenda 
Pública, a primeira: que tornou i-
neficaz a  nomeação de bens à 
penhora e a 2ª que determinou o 
bloqueio de 15% sobre depósitos 
das contas bancárias nº 400.145-1, 
do BANPARÁ e 0031150-3, da 
Caixa Econômica Federal, exclu-
indo-se as verbas de Convênios. 

Passamos a análise da 1ª deci-
são: Da ineficácia do bem indica-
do pela Agravante à penhora. 

 Para melhor compreensão do 
alcance da lide, registro que as 
decisões agravadas foram prolata-
das nos autos da Ação Ordinária 
de cobrança movida contra a 
Companhia de Saneamento do 
Pará (COSANPA), ora em fase de 
Execução de Sentença, em que a 

Agravante indicou, à penhora, 
uma sorte de terras situadas no lu-
gar denominado Murucutu, onde 
se localiza os mananciais do Utin-
ga fonte de água potável da cida-
de de Belém, apontando-a como 
livre e desembaraçada de qual-
quer ônus ou encargo. 

A MMª Dra. Juíza "a quo" apre-   
ciando a indicação aludida, exa-
rou o seguinte despacho: 

"Torno a nomeação de bens i-
neficaz porquanto não pode a 
executada privar-se do manan-
cial indispensável à prestação 
do serviço essencial a que se 
destina, como paraestatal. Diga 
a exequente". 
Como bem esclareceu o culto 

patrono da Agravada, sequenciado 
pela estudiosa Procuradora de Jus-
tiça - Dra. Wanda Luczinski - e que 
incorporo ao meu voto:  

A área em questão é de uso 
comum do povo e como tal impe-
nhorável de acordo com o Decreto 
Estadual nº 1.551, de 03.05.1993, 
que em seu artigo 1º, cria o Par-
que Ambiental de Belém, bem 
público destinado ao uso comum, 
de acordo com o art. 66 do Código 
de Processo Civil que disciplina:  

"Art. 66 - Os bens públicos são: 
I- os de uso comum do povo, 
tais como, os mares, rios, estra-
das, ruas e praças" 
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"E os bens públicos, segundo a 
Lei civil, são inalienáveis en-
quanto destinados ao uso co-
mum do povo e a fins adminis-
trativos especiais, isto é, en-
quanto tiverem afetação públi-
ca, ou seja, destinação pública 
específica, só podendo qual-
quer deles, ser vendido, doado 
ou permutado desde o momen-
to em que seja, por lei, desafe-
tado da destinação originária e 
traspassado para a categoria de 
bem dominical, isto é, do pa-
trimônio disponível" (Hely Lopes 
Meirelles - in "Direito Adminis-
trativo"). 
É bem verdade que a sorte de 

terras ofertada à penhora está in-
cluída entre os bens da COSANPA 
mas, por pertencer à categoria de 
bem público de uso comum do po-
vo é inalienável, e tratando-se de 
área de preservação permanente, 
não está sujeita à oneração ou en-
cargo, sendo por conseguinte, im-
penhorável. 

Correta pois, a decisão da ilus-
tre Magistrada, que tornou ineficaz 
a penhora do bem indicado pela 
Agravante. 

Quanto a 2ª decisão hostil iza-
da: Bloqueio de Contas Bancárias - 
Ilegalidade, tem o seguinte teor: 

"Defiro em parte, o pedido de 
fls. 694. Sendo a Executada, 

empresa concessionária de ser-
viços públicos que só podem so-
frer lapso de continuidade, ex vi 
do art. 678, do Código de pro-
cesso civil, determino o blo-
queio de 15% sobre os depósi-
tos, excluídos os de convênios, 
nas contas nº 400145-1, agên-
cia 025 - BANPARÁ e de nº 
0031150-3, agência 1314, Cai-
xa Econômica Federal". 
Mais uma vez não tem razão a 

Agravante. 
Na espécie dos autos constata-

se que o juízo "a quo" ao determi-
nar o bloqueio de 15% sobre os 
depósitos da Executada ora Agra-
vante, usou de equilíbrio e muita 
cautela, l imitando o desconto em 
apenas 15%, e ainda mais excluí-
das as verbas de Convênio; pode-
ria determinar o bloqueio, como já 
admitido pelo S.T.J., em até 30%, 
conforme o seguinte julgado, cita-
do às fls. 42 e 51. 

Penhora - Incidência sobre cré-
ditos e outros diversos patrimoniais 
- admissibil idade - Contrição que , 
porém, não pode ultrapassar 30% 
do faturamento mensal do deve-
dor, independentemente da desti-
nação entre receita operacional 
bruta e resultado líquido (TR 
697/107). 

O art. 620 do Código de Proces-
so Civil determina que a execução 
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se faça pelo modo menos gravoso 
para o devedor, quando por vários 
meios o credor puder promover a 
execução. 

No caso dos autos, trata-se de 
um crédito, que a Exeqüente ora 
Agravada tem a receber da Execu-
tada ora Agravante, no valor de R$ 
9.362.118,20 (Nove milhões, tre-
zentos e sessenta e dois mil, cento 
e dezoito reais e vinte centavos), 
por força de decisão judicial já 
transitada em julgado, e o blo-
queio equivalente a 15% sobre os 
depósitos, excluídas as verbas de 
Convênio, representa por conse-

guinte a alternativa menos gravo-
sa, pois, só com esse percentual, 
levará muito tempo para que o 
débito seja integralizado dando-
lhe por conseguinte, a vantagem 
de saldar sua dívida com a Agra-
vada de uma forma extremamente 
branda. 

Assim exposta a questão, ne-
nhuma ilegalidade existe, no fato 
de ter da MMª Juíza "a quo", de-
terminado o bloqueio supra aludi-
do. 

Ante o exposto, conheço do re-
curso mas nego-lhe provimento.

 
Belém, 31 de outubro de 1996. 

 
Des. Calistrato Alv es de Mattos  - Presidente 

Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora  
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ACÓRDÃO Nº 30.087 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: Bárbara de Carvalho Ramos, Carla Brandão de Almeida e 

Aldo Bernal de Almeida Júnior 
Agravado: MMª Juiza de Direito da 13ª Vara Cível 
Relator: Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 
 

Agrav o de instrumento. Em Ação de Retificação 
de Registro Civ il. Acréscimo do nome do pai fale-
cido. Prov as necessárias dev erão ser v erifica-
das por diligências. Recurso prov ido e detemina-
do baixa ao juízo originário para prosseguir com o 
feito.  

 
 

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, re-
ceberam o recurso como apelação, 
dando-lhe provimento a fim de 
que a MMª Juíza “a quo” prossiga 
no feito, como de direito. 

 
Relatório 
Bárbara de Carvalho Ramos, 

representada por sua mãe Antoni-
ce Maria de Carvalho Ramos, Car-
la Brandão de Almeida e Aldo 
Bernal de Almeida Júnior, todos 

devidamente qualificados, por seu 
procurador judicial, inconformados 
com o julgamento, alegou inicial-
mente que a decisão atacada não 
tem natureza jurídica interlocutória 
e não essencial, assim diz que a 
via de impugnação recursal é o a-
gravo, fazendo transcrição de uma 
doutrina e prosseguindo com uma 
exposição a respeito do recurso pa-
ra dizer que o cabível seria o de 
agravo. 

Dizem que se trata de uma 
questão de retificação judicial 
visando acrescentar no registro de 
nascimento da menor Barbara de 
Carvalho Ramos, a paternidade de 
Aldo Bernal de Almeida, tendo 
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anexado a petição inicial a decla-
ração dos demais herdeiros aqui-
escendo o pedido de retificação, 
além de uma procuração outorga-
da pelo de cujus, para efeito de 
reconhecimento da paternidade. 

Que ao se manifestar, o repre-
sentante do Ministério Público re-
quereu que a citada procuração 
fosse anexada no original, posto 
que deveria ser analisada como 
documento particular, nos termos 
da Lei 8.560/92 e que cumprida as 
dil igencias, o representante do 
parquet, em seu parecer requereu 
a oitiva de testemunhas, bem co-
mo a ex-esposa do falecido, para 
embasar o fiel cumprimento da re-
tificação pretendida. 

Que a Magistrada, contrariando 
parecer ministerial, decidiu que o 
MP não tinha razão de solicitar a 
oitiva de testemunhas, pois no pre-
sente caso tem a requerente de 
proceder a investigação de pater-
nidade, servindo os documentos 
anexos aos autos como inicio de 
prova. Que deveria a requerente 
providenciar a ação própria, pois a 
simples retificação não pode ser 
possível para o fim pretendido, 
pois retificar é corrigir, o que não é 
o caso. 

Dizem que a decisão necessita 
ser cassada, pois consubstancia 
clara violação ao direito dos recor-

rentes, pois a ação visa nos termos 
da Lei 6.015 suprir ou retificar o 
assentamento no registro civil que 
no caso em tela será a inclusão da 
paternidade no registro de nasci-
mento da menor Bárbara de Carva-
lho Ramos, pelos fundamentos e-
lencados da inicial. 

Que o próprio pai da requerente 
procurou obter, judicialmente a re-
ferida retificação, vindo a outorgar 
poderes a seu procurador judicial 
para esse fim, documento esse que 
evidencia o reconhecimento de 
paternidade por instrumento parti-
cular, sendo apto para retificação 
pretendida nos termos da Lei 
8.560/92, da qual transcreve o ar-
tigo 1º, e que o reconhecimento 
da paternidade para justificar a re-
tificação pretendida, pode ser feita 
por testemunho, conforme estabe-
lece o artigo 1º, item III, da Lei 
8.056/92, e que neste sentido foi o 
parecer ministerial. 

Alega que o reconhecimento e 
posterior retificação do Registro Ci-
vil da menor poderá ser feito no 
âmbito da própria ação de retifica-
ção, face ao instrumento particular 
constante nos autos ou pela inqui-
rição de testemunhas e que a deci-
são é inexata, pois a retificação 
pode ser não para corrigir mas 
também para suprir. 

Que no presente caso, todos os 
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interessados manifestaram suas 
aquiescências, inclusive sendo re-
querentes da presente ação, logo 
não pode ser uti l izado efeito de ju-
risdição contenciosa como a inves-
tigação de paternidade, onde au-
tores e réus seriam os mesmos, e 
que mais adequado seria a desig-
nação de uma audiência de instru-
ção e julgamento para inquirição 
de testemunhas, de acordo com o 
parecer ministerial, assim pede 
que seja conhecido e dado provi-
mento ao agravo, pedindo que fos-
sem traslada das peças. 

A Juíza determinou a formação 
do agravo e intimação do agrava-
do e como não havia, manifestou-
se o Ministério Público dizendo 
que o agravo merece apreciação 
do Tribunal, porém não se configu-
rando como agravada na relação 
processual o Ministério Público, 
que ratificava o parecer de folhas 
28 por entender que a investiga-
ção de paternidade é uma ação 
contenciosa que necessita que ha-
ja resistência por parte dos pais e 
herdeiros para que exista a l ide, 
nos termos da lei substantiva civil 
artigo 363, ou que a condição de 
paternidade tenha sido negada, e 
que no presente não havia oposi-
ção dos herdeiros legítimos do de 
cujus para reconhecimento da me-
nor e conferindo a validade da de-

claração particular do pai pelo re-
conhecimento da menor e confe-
rindo a validade da declaração 
particular do pai pelo reconheci-
mento da fi lha, que antes de mor-
rer manifestou essa intenção atra-
vés de procuração com poderes 
específicos, conclue que não existe 
interesse para agir numa ação futu-
ra de investigação, assim opino pe-
lo prosseguimento da ação, a partir 
da retratarão da decisão proferida. 
A Magistrada manteve sua decisão 
e remeteu a esta Corte. 

Nesta instância ouvido a Procu-
radoria, esta em parecer após a 
devida fundamentação opina pelo 
conhecimento e improvimento do 
recurso. 

 
Voto 
Cuida de um recurso de Agravo 

de Instrumento interposto por parte 
que em ação de retificação de re-
gistro civil, apenas para retificar 
com acréscimo do nome do pai, foi 
indeferida pela Magistrada em 
suscinto despacho, sem nenhuma 
fundamentação, determinando 
que a parte ingressasse com uma 
ação de investigação de paterni-
dade. 

Inicialmente temos a dizer que 
o recurso não é de Agravo e sim de 
apelação, uma vez que a Juíza, 
apesar de um despacho sem fun-
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damentação, terminou com a a-
ção, assim será recebido. 

Pelo que se verifica nos autos, a 
requerente representada por sua 
mãe e mais dois irmãos de nome 
Carla e Aldo, do primeiro casa-
mento de Aldo Bernal de Almeida, 
ingressaram perante o Juízo de 
Registro Público como uma ação 
de retificação judicial, para acres-
centar no registro da menor o no-
me do pai. 

Conforme consta da documen-
tação do pai da menor, ao tempo 
do nascimento da requerente com 
Antonia l laria de Carvalho Gomes, 
ainda não havia se separado de 
sua esposa, por este motivo não 
consta seu nome, em vista do im-
pedimento ao tempo, porém ao 
nascer o segundo fi lho de nome 
Álvaro José de Almeida Neto, o 
mesmo já estava separado, motivo 
pelo qual consta o nome do pai. 

Após legalizar sua situação, 
com o divórcio da esposa procurou 
corrigir aquilo que ao tempo esta-
va impedindo, e assim passou uma 
procuração aos advogados Adal-
berto Maroja Neto e Maria da Gló-
ria Maroja Neto para .representá-lo 
em escritura pública de reconhe-
cimento de paternidade de sua fi-
lha Barbara de Carvalho Ramos, 
havido de sua união sem casamen-
to com Antonice Maria de Carva-

lho Ramos, e obtenção de Alvará 
para averbação no Cartório do 1º 
ofício do Registro Civil da Comarca 
de Belém mas como veio a fale-
cer, a citada escritura não foi reali-
zada, e na própria certidão de óbi-
to do de cujus consta o nome da 
requerente. 

Então para fazer a legalização 
daquilo que era vontade paterna 
foi que ingressou com o pedido, 
representado por sua genitora, em 
vista de ser menor, juntamente 
com os dois irmãos do primeiro ca-
samento, sendo o pedido fulmina-
do pela Magistrada, apesar d pare-
cer favorável do Ministério Público 
do 1º grau, que apenas requereu 
que fossem ouvidas testemunhas e 
a ex-esposa do falecido. 

Data vênia do parecer da digna 
Procuradora nesta Instância retifi-
car não quer somente dizer modifi-
car, mas também acrescentar, e a 
própria Lei 8.560/92 dá direito pa-
ra reconhecimento de fi lhos havido 
fora do casamento, onde prevê 
que seja feita perante ao escrivão 
que remeterá ao Juiz para que se-
ja verificado oficiosamente a pro-
cedência da alegação, devendo o 
Juiz proceder as dil igências neces-
sárias. 

No presente caso, como genitor 
é falecido, o pedido foi feito pe-
rante o Juiz, apresentando as pro-
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vas necessárias, que deverão ser 
verificadas através de dil igências, 
como depoimento de testemunhas 
e das parte interessadas, no caso 
os fi lhos do primeiro casamento, 
inclusive a de nome Beatriz que 
não faz parte do requerimento, 
sendo desnecessário a audiência 
da ex-esposa, uma vez que já está 
divorciada e nenhum interesse terá 
com relação ao patrimônio, uma 
vez que seus fi lhos já são maiores. 

Se a documentação necessária 
para apreciação do pedido está in-

clusa no processo, necessitando 
apenas de esclarecimento, como 
ingressar com uma ação investiga-
tória, se esta exige litígio conten-
ciosamente; o que não pode acon-
tecer no presente caso, pois as par-
tes interessadas são as que reque-
rem.  

Assim sendo, dou provimento 
ao recurso determinando a volta 
dos autos ao Juízo originário para 
que prossiga Com o feito e julgue 
como entender 

 
Belém, 02 de agosto de 1996. 

 
Desa. Climenie Bernadette de Araújo Pontes - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Sousa Gonçalv es - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.088 - AÇÃO RESCISÓRIA DA COMARCA DE 
PONTA DE PEDRAS  
 
 
Autor:        Bertino Boulhosa 
Réu:          Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras 
Relatora:   Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 

 

 
Ação Rescisória - Sentença prolatada em Manda-
do de Segurança - Decisão denegatória. Prelimi-
nar: carência de ação rejeitada. Mérito: a v iola-
ção literal da lei estabelecida pelo art. 485, inciso 
V do CPC dev e ser frontal e induv idosa não al-
cançando matéria controv ertida. Inteligência da 
Súmula 343 do STF. Improcedência. 

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

sembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, por unanimidade de vo-
tos, julgar improcedente a Ação, 
nos termos do voto da Exma. Desa. 
Relatora. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Ação  Resci-

sória,  proposta com fundamento 
no art. 485, inciso V do CPC, por 
Bertino Boulhosa contra o Prefeito 
Municipal de Ponta de Pedras. 

Alegou o Suplicante, haver e-
xercido seu mandato como gestor 
daquele município, nos períodos  
de 1973 a 1977, e 1983 a 1988, e 
na conformidade  da Lei Municipal 
nº 1563 de 28/06/84, foi contem-
plado  com uma pensão perma-
nente nos termos da Lei Orgânica 
do Município,  entretanto em 
04/01/93, o prefeito Municipal sus-
pendeu o pagamento dos valores 
que fazia jús, em face do que em 
03/06/93,  impetrou  Mandado de 
Segurança  que foi julgado impro-
cedente, tendo sido denegada a 
ordem impetrada  e cuja sentença  
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transitou livremente em julgado 
em 20/08/93. 

Ressalta, que a sentença prola-
tada  pela  i lustrada Dra. Roma 
Keiko Kobaiyashy, merece ser re-
formada, já que é ilegal o Dec. 
Municipal 003, de 04/01/93, que 
cancelou as pensões  de ex-
prefeitos,  pois  esse benefício  lhe 
foi outorgado por Lei Municipal 
com base na Lei Orgânica do Mu-
nicípio . 

Após citações doutrinárias, e as 
invocações  de nulidade do Decre-
to Municipal e decisões  jurispru-
dências,  protesta por novo julga-
mento de ação mandamental. 

Juntou documentos, Fls. 13/71. 
Cumprido o preparo, foram os 

autos distribuídos ao saudoso Des. 
Orlando  Vieira, e após seu faleci-
mento foram redistribuídos  caben-
do-me o processamento regular do 
feito. 

Citada a Suplicada, conforme 
Carta de Ordem cumprida ofereceu  
Contestação,  alegando que o pro-
cedimento escolhido é incabível à 
espécie vez que, contra a sentença 
do MM. Juízo "a quo" competiria 
ao A. a impugnação através do re-
curso de Apelação, sendo a Ação 
Rescisória  incabível na espécie. 

Ressalta, que a r. sentença res-
cindenda, não infringiu qualquer 
disposição  de Lei  federal pois na 

verdade, inexiste direito líquido e 
certo  em favor do A., como tam-
bém  que a Câmara  Municipal de 
Ponta de Pedras,  não é  detentora 
de competência para  legislar  cri-
ando pensão  permanente a ex ex-
prefeito, como ocorreu com a Lei 
1.563/84 que é inconstitucional. 

Invoca a Súmula  343 do STF, 
e alega ser o A. carecedor de direi-
to à Ação. 

No mérito, alega que o pleito 
do A., não encontra abrigo na in-
vocada disposição do art. 485, in-
ciso V do CPC, pois tanto a lei 
municipal invocada 1563/84, co-
mo o art. 201, da Lei Orgânica  do 
Município de Ponta de Pedras, es-
tão contaminadas pela inconstitu-
cionalidade, e o próprio Supremo 
Tribunal Federal já decidiu, que 
compete  exclusivamente à   União 
legislar, sobre pensão para ex-
Presidente, ex-Governador e ex-
Prefeito,  sendo que a 1ª foi revo-
gada pela Constituição de 1988, e 
a segunda diverge do ordenamen-
to legal e Constitucional. 

Defende à decisão  rescindenda 
com citações  jurisprudências,  e 
protesta pela improcedência da 
ação  com a condenação do A., no 
ônus  de sucumbência.. 

Juntou a habilitação do Patro-
no. 

O Órgão  Ministerial através do 
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Ilustrado Procurador de Justiça, Lu-
ís Ismaelino  Valente, em parecer 
de fls. 119/120, invocou a Súmula 
343 do STF, manifestou-se pela 
improcedência da Ação já que não 
caracterizada a hipótese contem-
plada pelo art. 485, inciso V do 
CPC. 

Tratando-se de hipótese confi-
gurada no art. 330, inciso I, do 
CPC, formalizei o relatório para 
providencia quanto ao julgamento. 

 
Voto 
Consoante relatado, Bertino 

Boulhosa, ex-prefeito do Município  
de Ponta de Pedras, com exercício  
nos períodos  de 1973 a 1977, e 
1983 à 1988, propôs  a presente 
Ação com fundamento no art. 485, 
inciso V do CPC, objetivando a res-
cisão  da sentença  prolatada pela 
Mm. Juíza  da Comarca de Ponta 
de Pedras  que em 16/07/93, 
julgou improcedente o Mandado 
de Segurança  impetrado contra  o 
prefeito Municipal de Ponta de 
Pedras, por negar-lhe  o 
pagamento da pensão  de ex-
Prefeito que fazia jús na conformi-
dade da Lei Municipal de nº 1.563 
de 28/06/84. 

Ressalta, que a referida senten-
ça  judicial  transitou em julgado 
em 20/08/93, entretanto, merece  
ser reformada, eis que, investiu 

contra  direito adquirido e violou 
frontalmente a Lei Municipal  que 
instituiu a pensão  especial  e vita-
lícia,  que o beneficiaria como 
também, o art. 201 da Lei 
1967/89, Lei Orgânica daquele 
município. 

Alega também, que o Decreto 
nº 003 de 04/01/93, formalizado 
pelo gestor  do Município cance-
lando as pensões  concedidas, é 
i legal pois não poderia  contrariar 
as leis  supra especificadas. 

Vimos portanto,  que a ação  foi 
proposta  sob fundamento  do art. 
485  inciso V do CPC,  que refere-
se a violação   l iteral de disposição  
da lei, ou seja  ofensa aos diplo-
mas municipais  supra especifica-
dos que instituíram  pensão espe-
cial e vitalícia aos ex-gestores. 

 
Preliminar  
A argüição da Suplicada quan-

to a carência do direito à Ação não 
merece acolhida, vez que o A. foi 
parte legítima na Ação Manda-
mental ora rescindenda, logo, in-
viável considerá-lo carecedor do 
direito à Ação se correspondeu aos 
pressupostos legai{ para seu pro-
cessamento, em face do que, rejei-
to a preliminar argüida. 

 
Mérito 
Dos autos, constata-se que a 
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sentença ora atacada,  transitou li-
vremente em julgado  em 
20/08/93, pois  prolatada  em 
16/07/93, não foi alvo de recurso 
pelas vias ordinárias  ao Egrégio 
Tribunal de Justiça, e as vésperas 
do termo do  biênio  legal o A. 
houve por bem valer-se da via ex-
cepcional  através da  presente 
Ação. 

Cabe observar, entretanto, co-
mo bem ressaltado pela Prefeitura  
contestante, como também pelo 
ilustre representante  do Órgão Mi-
nisterial,  que a legislação  que 
instituiu  a reclamada  pensão ali-
mentícia aos ex gestores,  ensejou 
polêmicas doutrinárias e jurispru-
dências  sobre sua inconstituciona-
lidade  manifesta, sob alegação de 
que  o legislador  municipal não 
era detentor de poder constituinte  
para conceder  tal subsidio vitalí-
cio. 

A época  da respeitável senten-
ça rescindenda (16.07.93), doutri-
nadores e juristas já alinhavam-se 
nas duas correntes  estabelecidas  
e deparamos  com decisões  fun-
damentadas em  ambas  as corren-
tes,  tanto nos Tribunais  do país, 
como neste Egrégio Tribunal de 
Justiça, senão vejamos: 

Acórdão 20.100 
"Recurso ex-officio e Apelação 
Cível - Mandado de Segurança 

- Pensão Mensal vitalícia à Ges-
tor Municipal. 
Preliminar de preclusão e de 
nulidade de notificação - rejei-
tadas unanimemente. 
Mérito - é de ser rejeitada à ex-
prefeito direito a percepção de 
pensão mensal vitalícia nos 
termos da lei - Recursos Impro-
vidos - Decisão unânime." 
Julgamento 17.03.92. Rel. Des. 
Ricardo Borges Filho. 
Acórdão 24.988 
"Mandado de Segurança. Pen-
são mensal e vitalícia aos ex-
Prefeitos do município de Iritui-
a. Lei Municipal revogada.  
Princípio da Reserva legal.  
Somente regra constitucional 
pode criar o beneficio pensio-
nal." 
Decisão unânime. Rel. Des. Or-
lando Vieira. RTJE-Pa nº 63, 
pag. 105. 
Atualmente,  já  define-se a pre-

dominância  jurisprudencial,  
reconhecendo  a inconstitucionali-
dade  da lei que concede  a referi-
da vantagem aos  ex-gestores  fun-
dada  na alegação  de que, se a 
própria  remuneração  de vereado-
res  depende de lei complementar  
federal, o que dizer da remunera-
ção anômala  à partir da cessação 
de suas funções. 

É bom observar que não ocor-
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reu a restauração do diploma legal 
invocado entretanto, cabe aqui 
ressaltar, apenas o aspecto contro-
vertido  da matéria  que não ense-
ja  a rescisão  pretendida. 

Como bem salientou  o estudio-
so Procurador de Justiça  em seu 
parecer  de fls. 120: 

"Trata-se sem dúvida de maté-
ria  controvertida. Como alegou 
a Ré  tanto nas informações  ao  
“mandamus”  quanto na contes-
tação  à rescisória e como des-
tacado na sentença  atacada, o  
entendimento jurisprudencial se 
inclina  pelo reconhecimento  
da inconstitucionalidade  das 
pensões vitalícias pagas aos ex-
prefeitos  municipais. Não vem 
ao caso discutir, no âmbito da 
presente ação, se existe ou não 
o alegado vício de inconstitu-
cionalidide. 
O importante  é frisar que a ma-
téria é de interpretação  contro-
vertida." 

Diante da matéria  controverti-
da, incabível se torna a  caracteri-
zação  pretendida  de  ofensa  à 
legislação  invocada,  para ensejar 
a rescisão  conforme  se vê da Sú-
mula  343 do STF que assim se 
expressa: 

"Não cabe Ação Rescisória  por 
ofensa à literal disposição  da 
lei quanto a decisão  rescin-
denda  se tiver baseado em tex-
to legal de interpretação con-
trovertida  nos tribunais" 
A violação literal da lei estabe-

lecida pelo art. 485, inciso V. do 
CPC, deve ser frontal e induvidosa, 
daí porque entendo merecer plena 
acolhida  a fundamentação  susci-
tada pelo Órgão  Ministerial e pela 
contestante. 

Isto posto, julgo improcedente a 
Ação e condeno o A. ao pagamen-
to de custas processuais, e honorá-
rios advocatícios ou 20%, reverten-
do-se  a importância do depósito 
em favor do R. 

 
Belém,  05 de novembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.089 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DA 
COMARCA DE ALTAMIRA 
 
 
Impetrante:     Bel. Osvaldo Serrão 
Paciente:        José Amadeu Gomes 
Impetrado:      Juízo da 3ª Vara da Comarca de Altamira 
Relator:          Desembargador  Elzaman da Conceição Bitencourt 
 

 
H.C. - Exclusão da pronúncia - Decisão de segun-
do grau transitada em julgado - Anulação parcial 
do processo a partir da instrução criminal - Deci-
são do STF posterior - Exclusão de um pronuncia-
do - princípio da coisa julgada. Quando decisão 
do STF, que por v ia do HC, anulou parcialmente o 
processo, não deduz a abrangência da nulidade, a 
exclusão anterior do paciente da pronúncia, pelo 
tribunal de justiça estadual, em decisão já transi-
tada em julgado, dev e ser mantida em respeito ao 
princípio da coisa julgada. “Writ” concedido por 
unanimidade. 

 
 

ACORDAM os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade votos 
em conceder a presente ordem, 
mantendo-se excluído do processo 
originário o paciente José Amadeu 
Gomes. 

 
Relatório 
O bel. Osvaldo Serrão, impetrou 

a presente ordem de Habeas Cor-

pus, com fundamento nos artigos 
5º, inciso LXVIII, da Carta Manda-
mental, e 648 e seguintes, do Có-
digo de Processo Penal, em favor 
do nacional José Amadeu Gomes, 
pelo fatos e razões a seguir expen-
didos: 

Diz o impetrante, que o pacien-
te interpôs Embargos Declaratórios, 
com efeitos modificativos, ao A-
córdão nº 25.934, da Egrégia 2ª 
Câmara Penal deste Tribunal de 
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Justiça, por entendê-lo omisso 
quanto ao seu pedido de despro-
nunciamento, formulado em recur-
so em sentido estrito, julgado na 
sessão de 20/12/94, e, que por u-
nanimidade de votos,  os anteditos 
Embargos foram conhecidos e pro-
vidos, excluindo, em conseqüên-
cia, o paciente da pronúncia, fls. 
07/09. 

Alega que mesmo já tendo tran-
sitado em julgado a decisão 
proferida pelo TJE, ao ser impe-
trada ordem de Habeas Corpus pe-
los acusados remanescente, o STF 
anulou a instrução criminal, mes-
mo o paciente não fazendo mais 
parte da relação processual, sob a 
justificativa de que o “Writ” havia 
sido aforado em data posterior ao 
julgamento dos embargos. 

Foi então postulada em audi-
ência de inquirição, a exclusão do 
paciente do processo, argumen-
tando-se que este já havia sido ex-
cluído da pronúncia, por força do 
Acórdão nº 26.187, tendo sido in-
deferida pela autoridade coatora, 
por entender que o réu foi apenas 
excluído da pronúncia, e que, com 
a anulação desta, na continuidade 
da instrução criminal, novos obstá-
culos poderão surgir incriminando 
ou não o indiciado. 

Alega ainda, estar configurado 
o constrangimento ilegal em des-

favor de seu paciente, eis que, ao 
ser anulada a instrução criminal 
pelo STF, não mais se incluía no 
processo, face à sua exclusão ga-
rantida pelos Embargos regular-
mente transitado em julgado. 

E conclui postulando a conces-
são da ordem impetrada em favor 
de seu paciente, em virtude do 
despacho determinante da abertu-
ra da Ação Penal defrontar-se com 
obstáculo jurídico intransponível, 
devendo reconhecer-se a irreversi-
bil idade da coisa julgada. 

Instada a se manifestar a auto-
ridade tida como coatora, informa 
que o referido processo teve seu i-
nício com a denúncia do MP for-
mulada em 15/12/92, que foi re-
cebida no mesmo dia e que tinha 
como acusado Amailton Madeira 
Gomes. Posteriormente em 
06/09/93, a denúncia foi aditada 
para incluir também os co-réus Cé-
sio Flávio Caldas Brandão, Carlos 
Alberto dos Santos  Lima, Anísio 
Ferreira de Souza, Aldenor Ferreira 
Cardoso, José Amadeu Gomes e 
Valentina de Andrade. Todos co-
mo incurso nas sanções dos artigos 
121, § 2º, I, II, III e IV c/c art. 14 e 
art. 29 do CPB. pela tentativa de 
morte e emasculação das vítimas 
menores de idade. 

Informa também, que termina-
da a instrução criminal os réus fo-
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ram pronunciados em 20/06/94 nos 
termos da denúncia, para serem 
submetidos ao julgamento pelo 
Tribunal do Júri. E, irresignados os 
réus recorreram ao E. TJE, posteri-
ormente no dia 23/02/95 em Em-
bargos Declaratórios interposto pe-
lo ora paciente, tendo a  2ª Câma-
ra Criminal Isolada excluído-o da 
sentença de pronúncia argumen-
tando que sua recusa em informar 
à autoridade policial o paradeiro 
de seu fi lho, também acusado, não 
constitui co-autoria do crime de 
Homicídio Qualificado ou Homicí-
dio Tentado, apurados nos autos, 
nem crime de favorecimento pes-
soal, previsto no art. 348 do CP. 

Continua informando, que em 
06/06/96, o processo veio a ser a-
nulado parcialmente, a partir da 
oitiva das testemunhas de defesa, 
pelo Colendo STF, o que levou 
aquele Juízo a determinar que as 
testemunhas fossem ouvidas no-
vamente, na forma e que o STF 
havia decidido, e que, na primeira 
audiência de oitiva das testemu-
nhas, o patrono do paciente reque-
reu preliminarmente a exclusão do 
mesmo do processo, face à decisão 
proferida nos Embargos Declarató-
rios pelo TJE, sendo-lhe negado o 
pleito, por entender o Juízo “a qu-
o”, que razão não havia para tanto, 
pois com a anulação parcial do 

processo e pela sentença de pro-
núncia, voltava-se ao status quo i-
nicial, e que durante a instrução 
criminal, novas provas poderiam 
surgir incriminando ou não o réu 
ora paciente. 

Conclui, informando que o pro-
cesso teve seu andamento normal, 
tendo sido ouvidas as testemunhas 
de defesa, encontrando-se perto de 
seu desfecho, restando apenas a 
oitiva de uma testemunha e o in-
terrogatório de um dos co-réus. 

Nesta Superior Instância, o dig-
no Procurador de Justiça opinou 
pela improcedência do pleito, eis 
que ressente-se do devido amparo 
legal. 

 
Voto 
Pretende a impetração que o 

paciente seja excluído do processo 
que apura os crimes previstos no 
art. 121, § 2º, I, II, III e IV, c/c art. 
14 e art. 29, todos do CPB (Homi-
cídio, Tentativa de Homicídio e 
Emasculação de Menores), que 
tramita na Comarca de Altamira. 

O paciente foi incluído na 
Denúncia por aditamento, como 
co-autor dos crimes e como tal foi 
pronunciado com os demais de-
nunciados. Irresignados, os réus re-
correram em sentido estrito ao 
TJE, da Sentença de Pronúncia, a 
qual foi confirmada pela 2ª Câma-
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ra Criminal Isolada. 
O paciente, inconformado, opôs 

Embargos de Declaração, com e-
feito modificativos, uma vez que o 
V. Acórdão, que manteve a pro-
núncia, foi omisso sobre o pedido 
de despronunciamento do pacien-
te. Os embargos foram acolhidos 
por unanimidade e em conse-
qüência o embargante foi excluído 
da pronúncia, conforme ementa do 
Eminente Des. Werther Coelho, 
que a seguir se transcreve: 

"Ementa: Embargos declarató-
rios com efeito modificativo. 
Embargante: José Amadeu 
Gomes. Embargado: o Vene-
rando Acórdão nº 25.934 da E-
grégia 2ª Câmara Penal do Tri-
bunal de Justiça do Estado. 
Omissão quanto ao pedido de 
despronunciamento do embar-
gante no julgamento do recurso 
em sentido em sessão de 
20.12.94. Recusar informar à 
autoridade policial o local onde 
se encontrava o fi lho, também, 
acusado Amaílton Madeira 
Gomes não constitui co-autoria 
do crime de homicídio qualifi-
cado ou homicídio tentado apu-
rados nos autos, nem crime de 
favorecimento pessoal previsto 
no art. 348 do código penal. 
Registra-se que os embargos fo-
ram providos para excluir referi-

do embargante da sentença de 
pronúncia. Decisão unânime.” 
Entremente, os demais pronun-

ciados impetraram habeas corpus 
perante o STF que anulou parci-
almente o processo a partir da ins-
trução criminal até a sentença de 
pronúncia. 

Entende o MM. Juiz, que ora 
preside a nova instrução, que com 
a anulação parcial do processo, ou 
seja, a partir da instrução criminal, 
volta-se ao status quo, não poden-
do assim ser o paciente excluído 
da ação, haja vista que a pronún-
cia foi também anulada, conside-
rando como inexistente a exclusão 
que beneficiou o paciente pela 
Colenda 2ª Câmara Criminal  Iso-
lada do TJE. 

Esse é o fulcro da questão. Po-
de o juiz de primeiro grau conside-
rar nula uma decisão da Instância 
Superior? Entendo que não. 

O STF julgou habeas corpus 
impetrado pelo réu Césio Flávio 
Caldas Brandão, anulando parci-
almente o processo, inclusive a 
pronúncia, estendendo-se a deci-
são aos demais pronunciados. O 
STF não anulou a decisão da Câ-
mara em referência, até porque 
não houve recurso contra essa de-
cisão, o que vale dizer é que a a-
quela decisão transitou livremente 
em julgado, antes mesmo da deci-
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são da Suprema Corte, tornando-
se, assim, coisa julgada.  

Por outro lado, o art. 573, § 2º, 
do CPP, sobre a extensão das nu-
lidades, diz que ela não fica a cri-
tério das partes, porém o juiz que 
pronunciá-los "Declarará os atos a 
que ele se estende". tal dispositivo 
aplica-se, também ao Colegiado 
da Suprema Corte 

A respeito, diz Mirabete, "Como 
a lei não distingue expressamente 
entre casos de nulidade do proces-
so e nulidade do ato, cabe ao a-
plicador deduzir a abrangência da 
nulidade. 

Ora, o STF anulou o processo a 
partir da instrução, onde se inclui a 
pronúncia, porém, não declarou 
expressamente que a decisão da 
2ª Câmara Criminal Isolada tinha 
sido alcançada pela sua decisão. 

A 2ª Câmara em referência ex-
cluiu o paciente da pronúncia, 
porque considerou esdrúxula a ini-
ciativa de incluí-lo na denúncia, 
apenas porque sonegou o endere-
ço do seu fi lho que estaria envol-
vido no crime. 

Perguntar-se-ia: concorre para o 

crime que se nega fornecer o en-
dereço de um dos acusados?  O 
paciente em tal situação pode ser 
considerado co-autor ou partícipe 
do delito?  Entendo que não, pois 
ocorre a participação quando o 
agente concorre de qualquer modo 
para a realização do fato delituo-
so. A ação do paciente foi posterior 
a execução do crime, logo não 
pode ser co-autor ou partícipe. 

A meu ver, o paciente não de-
veria  ser nem denunciado, pelo 
menos no crime de homicídio. 
Quando muito poderia ser respon-
sabilizado pelo crime correspon-
dente a sua ação. 

Para concluir, a exclusão da 
pronúncia deve ser mantida, eis 
que só a Corte Superior poderia re-
formá-la através do recurso próprio, 
que não o habeas corpus. A deci-
são do STF, não alcançou a deci-
são da 2ª Câmara Isolada. 

Por tais razões, concedo a or-
dem, para que em respeito a deci-
são da 2ª Câmara Criminal Isolada 
do TJE, seja o paciente excluído 
da ação penal ora em andamento. 

 
Belém, 04 de novembro de 1996. 

 
Des. Romão Amôedo Neto - Presidente 

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 30.090 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS LIBERA-
TÓRIO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:      Dra. Maria dos Anjos  Rezende Ribeiro 
Pacientes:       Maquici  Sérgio  da  Silva   Rocha e Alciones Felício dos 

Reis  
Relator:           Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 

 
 

Habeas Corpus Liberatório - Motiv ação: Excesso 
de prazo na conclusão do inquérito policial e por 
v ia de conseqüência, no oferecimento da denún-
cia - Preso prev entiv amente o acusado e remeti-
do o inquérito a juízo, após fluído o prazo do artigo 
10 do CPP - Ofertada a exordial acusatória no 
qüinqüídio respectiv o, superada resta a mora 
processual - “Writ” denegado - Decisão unânime. 
 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores inte-
grantes das Câmaras Criminais Re-
unidas do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça do Estado, em denegar a una-
nimidade a ordem impetrada, nos 
termos do voto do Relator. 

 
Relatório 
A advogada Maria dos Anjos 

Rezende Ribeiro, impetrou em prol 
de Maquici Sérgio da Silva Rocha 
e Alciones Felício dos Reis, a pre-
sente Ordem Liberatória de Habe-
as Corpus, sob  a alegação de que 

estes, acusados da prática delitiva 
tipificada no artigo 157 do Código 
Penal, por força de prisão preven-
tiva decretada pela Doutora Juíza 
da 11ª Vara Penal, em atendimen-
to à representação da autoridade 
policial, desde o dia 11 de junho 
do fluente ano, estão encarcerados 
na Seccional Urbana da Sacra-
menta. 

Assevera, ainda, a impetrante, 
que após o decreto ciutelar o in-
quérito retornou à Polícia para rea-
lização de dil igências e somente 
volveu à Justiça 02 (dois) meses 
depois e, embora em seguida te-
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nha sido ofertada a denúncia, esta 
em muito ultrapassou o prazo pre-
visto em lei, caracterizando, assim, 
o constrangimento ilegal dos coac-
tos, merecendo, pois, que em favor 
deles seja expedido o competente 
alvará de soltura. 

Instada, esclarece a autoridade 
indicada como coatora, que os pa-   
cientes no dia 11 de maio do ano 
em curso assaltaram um ônibus da 
linha Benguí - Presidente Vargas, 
roubando tanto objetos pertencen-
tes aos passageiros, quanto a  ren-
da do coletivo e que a consuma-
ção do crime lhes foi possível, por-
que o primeiro empunhava um re-
vólver e o segundo, uma faca com 
a qual ameaçava os presentes. 

Esclarece, também, que a cus-
tódia provisória dos meliantes foi 
decretada atendendo a represen-
tação formulada pela autoridade 
policial e que não é verdade ter o 
inquérito retornado à Delegacia de 
origem, como afirma a impetrante, 
precisando haver este chegado à 
Repartição Criminal no dia 19 de 
agosto, sendo a demora motivada 
pelo fato da autoridade policial tê-
lo enviado no último dia do prazo, 
já em prorrogação. 

Refere que os advogados dos 
acusados, nos dias 09 e 14 de a-
gosto, respectivamente, pleitearam 
a revogação da medida extrema, 

reservando-se, contudo, para apre-
ciá-la após o interrogatório dos 
mesmos, estando, inclusive, desig-
nado o dia 27 de setembro para a 
sua realização. 

O ilustre Procurador de Justiça 
Cláudio Bezerra de Melo, conside-
rando que segundo informa a auto-
ridade dita coatora, foi requerida a 
revogação da medida excepcional 
e que esta deveria pronunciar-se a 
respeito, em seguida ao interroga-
tório destes, e como fosse designa-
do para tal o dia 27 de setembro, é 
bem possível que até já a tenha 
revogado, caso em que, perde o 
"writ" o seu objeto, sugerindo, en-
tão, que se solicitas{e esclareci-
mentos nesse sentido ao(Juízo coa-
tor, sem prejuízo do julgamento, 
porém, desde que não tenha havi-
do a revogação, entendendo que a 
denúncia elidiu o alegado excesso 
de prazo na conclusão do inquérito 
policial, opinou pela denegação 
do mandamus. 

 
Voto 
Motiva-se o remédio heróico em 

julgamento no alegado excesso de 
prazo, que teria ocorrido, consoan-
te afirma a ilustre impetrante, na 
conclusão do inquérito policial e 
por via de conseqüência, no ofere-
cimento da peça preambular acu-
satória, eis que, decretada a prisão 
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preventiva dos pacientes no dia 05 
de junho e expedido o respectivo 
mandado no dia 11 do aludido 
mês, a partir de seu cumprimento 
efetivo deveria o inquérito policial 
ser concluído no prazo de 10 (dez) 
dias (ex-vi do artigo 10, caput, do 
Código de Processo Penal), o que 
inocorreu, pois, devolvido para rea-
lização de dil igências, somente re-
tornou à Repartição Criminal 02 
(dois) meses depois, caracterizan-
do-se, então, o constrangimento i-
legal dos mesmos. 

Contrapondo-se, contudo, ao 
que alega a impetrante, esclarece 
a Doutora Juíza tida como coatora, 
que não é verdade haver o inquéri-
to retornado à Polícia, visto que, 
este só foi encaminhado à Justiça 
no dia 19 de agosto e que a demo-
ra se fez unicamente por ter a au-
toridade policial o enviado no úl-
timo dia do prazo, já em prorroga-

ção. 
Com efeito, deduz-se que a re-

presentação oriunda da Polícia 
não foi formulada nos autos do in-
quérito em tela, mas, à parte, tan-
to, assim, que a Doutora Juíza pe-
remptoriamente assevera que o a-
ludido inquérito chegou à Reparti-
ção Criminal no dia 19 de agosto. 

Logo, se o representante do 
Parquet não teve antes vista dos 
autos, conseqüentemente, tam-
bém, nenhum prazo para ele, até 
então fluía e, oferecendo a denún-
cia no dia 29 de agosto, presume-
se juris tantum que o fez tempesti-
vamente e com esta, superado res-
ta o alegado excesso de prazo. 

Isto posto, denego o “manda-
mus” por considerar que oferecida 
a denúncia superado ficou o ale-
gado excesso de prazo na conclu-
são do inquérito policial. 

 
Belém, 04 de novembro de 1996. 

 
Des. Romão Amôedo Neto - Presidente 

Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.092 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL  
 
 
Impetrante:             Bacharel Sebastião Heládio de Souza 
Paciente:                Aldo Gomes de Castro 
Autoridade coatora: Doutora Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de 

Con-   
                               ceição do Araguaia 
Relator:                   Desembargador Ary da Motta Silveira  
 
 

Trancamento de Ação Penal. Réu contra o qual 
pesam fortes indícios de autoria de homicídio, o-
corrido logo após as v itimas manifestarem temor 
de que isso acontecesse. Nega-se a ordem de 
Habeas Corpus para trancamento da Ação Penal. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Habeas Corpus 
para Trancamento da Ação Penal 
da Comarca da Capital, em que é 
impetrante o Bel. Sebastião Helá-
dio de Souza, sendo paciente Aldo 
Gomes de Castro. 

 
Relatório 
O impetrante requer uma Or-

dem de Habeas Corpus para 
Trancamento da Ação Penal em 
favor do paciente Aldo Gomes de 
Castro, alegando que o mesmo 
exerce o cargo de Delegado de 
Polícia Civil, lotado mais 
recentemente na cidade de 
Benevides, transferido que foi do 

que foi do município de Reden-
ção. O paciente quando estava 
exercendo suas atividades em Re-
denção foi denunciado pelo Minis-
tério Público, pela prática do crime 
capitulado nos art.121, combinado 
com o art. 29, todos do Código 
Penal Brasileiro, tendo a denúncia 
sido recebida pela MMª Juíza em 
todos os seus termos. 

Alega o impetrante, que o pa-     
ciente só foi incluído na denúncia, 
segundo a própria representação 
do Ministério Público, por informa-
ções das testemunhas que narra-
ram a conversa de um marginal 
confesso, ou seja, nada de concre-
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to existe contra o paciente, nem 
mesmo indícios de que as vítimas 
chegaram até o município de Re-
denção, local onde o mesmo exer-
cia suas atividades. 

Alega ainda o impetrante, que 
o paciente merece certamente ser 
excluído do processo criminal, ten-
do em vista, que o Ministério Pú-
blico denunciou uns por homicídio 
qualificado, com a agravante de 
terem ocultado cadáveres e outro 
por homicídio simples em concurso 
de pessoas. 

Ao final de suas alegações, o 
impetrante pede que seja conce-
dido o Habeas Corpus ao paciente, 
a fim de excluí-lo do processo cri-
minal, em que foi denunciado in-
devidamente. 

Ouvida a doutora Juíza de Di-
reito da 2ª Vara Penal da Comarca 
de Conceição do Araguaia, este in-
formou que o paciente foi denun-
ciado como incurso nas sanções 
punitivas do art.121, combinado 
com o art. 29 do Código Penal 
Brasileiro, por envolvimento nos 
crimes de homicídio que vitimaram 
José Cirlos Bernabé De Matos e 
Edmilson Soares da Silva, que se-
gundo o depoimento das testemu-
nhas Murilo Pinheiro Miranda, as 
ora vítimas, ao serem apresentadas 
na Delegacia de Conceição do A-
raguaia, alegando que se fossem 

levadas à Delegacia de Redenção 
seriam mortos pelo Delegado Aldo 
Gomes de Castro, na cidade de 
Redenção, em virtude das vitimas 
terem sido ameaça das pelo referi-
do Delegado, ora paciente, na úl-
tima vez que estiveram presos na-
quela Delegacia. Entretanto, tendo 
o crime de furto ocorrido na cidade 
de Redenção, foram os seus auto-
res, ora vitimas, levada{ a essa ci-
dade, por um soldado militar, jun-
tamente com o dono da moto, ob-
jeto do furto. 

Informa ainda a magistrada, 
que após quatro dias, os corpos das 
vitimas foram encontradas com 
marcas de projéteis de arma de fo-
go e carbonizados à margem da 
estrada Conceição do Araguaia-
Redenção. 

 A douta Procuradoria de Justi-
ça, nesta Instância superior, opinou 
pela denegação da ordem.  

 
Voto 
Mérito 
O impetrante requer uma ordem 

de Habeas Corpus para Tranca-
mento da Ação Penal em favor do 
paciente Aldo Gomes de Castro, 
para que o mesmo seja excluído 
do processo criminal, por não ha-
ver o menor indicio de sua partici-
pação no crime em que é acusado. 

Pelas informações da doutora 
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Juíza de Direito da 2ª Vara da 
Comarca de Conceição do Ara-
guaia, esta declarou que o pacien-
te Aldo Gomes de Castro foi de-
nunciado como incurso nas pena-
lidades do art.121, combinado 
com o art. 29, todos do Código 
Penal Brasileiro, por envolvimento 
nos crimes de homicídio que viti-
maram José Carlos Bernabé de 
Mattos e Edmilson da Silva. 

Informa ainda a magistrada, 
que as vítimas ao serem apresen-
tadas na Delegacia de Conceição 
do Araguaia, por terem furtado 
uma moto pediram insistentemen-
te e até chorando, para que ficas-
sem preso nessa Delegacia, ale-
gando que se fossem transferidos 
para a Delegacia de Redenção, 
Distrito da Culpa, seriam mortos 
pelo Delegado desta Delegacia, 
Aldo Gomes de Castro, que os teria 
ameaçado de morte, quando da 
última vez que foram presos pelo 
ora paciente. 

Os presos, ora vitimas, foram 

encaminhados para a Delegacia 
de Redenção, e, após quatro dias, 
os corpos dos mesmos foram en-
contrados com marca de projéteis 
de arma de fogo e carbonizados 
na estrada Conceição do Araguaia-
Redenção. 

Pelo depoimento da testemu-
nha Murilo Pinheiro de Miranda, 
que confirmou o depoimento das 
vitimas na Delegacia de Concei-
ção do Araguaia, que os mesmos 
estavam nervosos, porque não di-
zer apavorados de serem executa-
dos pelo Delegado, ora paciente, 
fica evidenciado indícios que en-
volve o Delegado nos crimes de-
nunciados, e só no processo crimi-
nal é que o paciente terá oportu-
nidade de(provar sua inocência. 

À vista de tais considerações, 
ACORDAM os senhores Desembar-
gadores componentes das Egrégias 
Câmaras Criminais Reunidas, à 
unanimidade de votos, em negar a 
Ordem impetrada. 

 
Belém, 30 de setembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Ary da Motta Silv eira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.095 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS LIBERA-
TÓRIO DA COMARCA DE  ITAITUBA 
 
 
Impetrante:      Bela. Paula Fernanda Antunes Bonalumi 
Pacientes:       Agostinho Paula de Souza  e Goudinho Mendes Barbosa 
Impetrado:       Juízo da 2ª Vara  da Comarca de  Itaituba 
Relator:           Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 
 

H.C. liberatório - Decreto prev entiv o escoimado 
de desfundamentação - Improcedência. Excesso 
de prazo: Justificativ a - Princípio da plausibilida-
de. 1 - Ao contrário do que alega o impetrante o 
decreto prev entiv o está plenamente fundamenta-
do. fundamentou-se o juiz nos pressupostos que 
autorizam o confinamento legal, notadamente na 
necessidade da decretação por conv eniência da 
instrução criminal e para assegurar a aplicação 
da lei penal, já que os réus não residem no distri-
to da culpa. 2 - As justificativ as da mora proces-
sual são dev eras plausív eis, e a jurisprudência 
dos tribunais pátrios tem admitido o princípio  da 
plausibilidade, para desfigurar o constrangimento 
ilegal. Ordem denegada por unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de votos 
em denegar a presente ordem im-
petrada. 

 

Relatório 
A Bela. Paula Fernanda Antu-

nes Bonalumi, impetrou ordem de 
Habeas-Corpus, com fundamento 
no art. 5º, LXVIII da Constituição 
Federal e arts. 647 e 648, I e II do 
Código de Processo Penal, em fa-
vor de Agostinho Paula de Souza  
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e  Goudinho Mendes Barbosa, pe-
los fatos e razões a seguir sinteti-
zados: 

Diz a impetrante, que seus pa-
cientes tiveram suas prisões pre-
ventivas decretadas pelo MM. Juí-
zo coator, em 04/06/96, sob a acu-
sação de prática do crime de Ho-
micídio Doloso, tipificado no art. 
121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, todos 
do CPB, fato ocorrido no dia 
03/03/96, na Comarca de Itaituba, 
sendo vítima o Sr. Luciano Fausti-
no da Silva. 

Alega a impetrante, a falta de 
justa causa para a decretação da 
medida extrema, resultando em 
coação ilegal contra seus constitu-
intes, haja vista a ausência de in-
dícios suficientes de autoria nos 
Autos de Inquérito Policial, e que 
o Juízo não apontou um fato se-
quer para o convencimento de 
que, em liberdade, os acusados se-
riam um perigo à ordem pública. 

Alega também a impetrante, 
que existe discordância dos termos 
dispostos no decreto prévio judici-
al, considerando-o arbitrário e con-
figurado-se o constrangimento ile-
gal em desfavor dos pacientes, eis 
que ultrapassado em muito o prazo 
de (60) sessenta dias estipulado 
para a conclusão da instrução cri-
minal, em processo do Júri, estan-
do presos há mais de (120) cento e 

vinte dias. 
Conclui a impetrante, que devi-

do o constrangimento ilegal, pelo 
excesso de prazo e pela falta de 
fundamentação do decreto preven-
tivo, solicitando que seja concedi-
do o presente mandamus e em 
conseqüência seja expedido o 
competente Alvará de Soltura em 
favor dos pacientes. 

Instada a se manifestar, a auto-
ridade tida como coadora, informa 
que os pacientes tiveram suas pri-
sões preventivas decretadas em 
04/06/96, atendendo-se à repre-
sentação da autoridade policial de 
Itaituba, que os indiciou com base 
nos artigos já apontados pela im-
petrante; e, devido constar da peça 
policial, que os pacientes trama-
ram de comum acordo a morte da 
vítima já citada, no dia 02/03/96, 
figurando como mandante o pri-
meiro e como executor o segundo 
paciente. 

Informa ainda o nobre magis-
trado, que a prisão preventiva foi 
decretada em vista das disposições 
contidas no art. 312 do CPP, que 
acolhe a hipótese de ser decretada 
a medida, por conveniência da ins-
trução criminal e para assegurar a 
aplicação da lei penal, conside-
rando as informações da autorida-
de policial, dando conta de que os 
pacientes não têm residência fixa 
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e nem família no distrito da culpa, 
além das circunstâncias em que foi 
cometido o ilícito, configurando 
crime tipificado na Lei nº 
9.072/90, com as modificações tra-
zidas pela Lei nº 8.930/94. 

Conclui o Juízo a quo, infor-
mando que o excesso de prazo pa-
ra formação da culpa, não pode 
ser debitado aos pacientes e nem 
àquela autoridade, e sim, pelo 
trâmite demorado do processo jus-
tificado pelo acúmulo de Ações 
em andamento naquela Comarca. 

Nesta Instância Superior, o dig-
no representante do Ministério Pú-
blico, recomendou a urgência na 
conclusão da instrução processual 
e opinou pela denegação do 
mandamus. 

 
Voto 
Dois são os fundamentos do 

presente habeas corpus: Decreto 
Preventivo desfundamentado e o 
Excesso do Prazo para formação 
da culpa. 

Sobre a prisão preventiva, diz a 
impetrante que frauda a lei o juiz 
que se limita  a repetir as argu-
mentações da Autoridade Policial, 
em sua representação, visto que 
tais argumentações não têm o mí-
nimo respaldo na realidade dos fa-
tos. 

O Decreto Preventivo está data-

do de 06/06/96, e os pacientes 
forma denunciados no dia 12 do 
mesmo mês e ano. O art. 311 do 
CPP, diz que  

"Em qualquer fase do inquérito 
policial ou da instrução crimi-
nal, caberá a prisão preventiva 
decretada pelo juiz.... ou medi-
ante representação da autori-
dade policial". 
No caso em exame, a medida 

extreme foi decretada mediante 
representação da autoridade poli-
cial que presidiu o inquérito, no 
qual figurava como indiciados, ho-
je denunciados, os pacientes, atra-
vés de despacho suficientemente 
fundamentado em elementos de 
convicção, que ultrapassaram os 
limites da argumentação expedida 
pela autoridade policial que presi-
diu o inquérito. 

Assim, o MM. Juiz signatário da 
medida cautelar abstraindo-se de 
meras conjecturas, fundamentou-se 
nos elementos que autorizam a 
custódia preventiva, quais sejam: 
os pressupostos da prova da exis-
tência do crime, dos indícios da 
autoria e dos requisitos previstos no 
art. 312 do CPP, notadamente na 
necessidade do confinamento em 
razão da conveniência da instru-
ção criminal e para assegurar a 
correta aplicação da lei penal, ha-
ja vista que, segundo seu enten-
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dimento, com o qual concordo, os 
pacientes não têm raízes no distrito 
da culpa, tais como residência fixa, 
emprego definido, podendo por is-
so evadirem-se, se conseguirem a 
liberdade. 

A cópia do decreto preventivo 
está acostada nos autos, às fls. 59 
a 62, dando conta de que está de-
vidamente fundamentada, contra-
riando assim, as alegações da im-
petrante nesse desiderato. 

Além do mais o crime do qual 
os pacientes estão sendo acusados 
pela Justiça Pública, é daquele 
conhecido como crime de enco-
menda, hediondo pela própria na-
tureza e conceito, o que revela a 
alta periculosidade, além do mau 
antecedente de que são possuido-
res, restando dizer que colocá-los 
em liberdade é por em risco a or-
dem pública. 

No que concerne ao excesso do 
prazo para a formação da culpa, o 
próprio magistrado que preside a 
instrução criminal reconhece que o 
processo vem se arrastando com 
certa lentidão. Debita a mora pro-
cessual aos problemas de ordem 
estruturais que passa a Comarca de 
Itaituba, onde acumulam-se pro-
cessos de toda natureza, em virtu-
de da carência de mais uma Vara, 
pelo menos, para atender a de-
manda sempre crescente de pro-

cesso na Comarca, ainda mais 
comprometida pelo serviço eleito-
ral, que o ano da eleição, pretere 
os feitos da Justiça Comum. 

As justificativa do MM. Juiz a 
quo, são deveras plausíveis, e a ju-
risprudências dos Tribunais pátrios, 
tem admitido o princípio da plau-
sibil idade a justificar a mora pro-
cessual, desfigurando-se o cons-
trangimento ilegal, como funda-
mento de habeas-corpus. 

As lições do digno Procurador 
de Justiça, em seu judicioso pare-
cer, servem de adjutório ao enten-
dimento deste relator, em respeito 
ao tema. Com muita propriedade 
disserta o representante do Par-
quet: 

"A prisão dos pacientes é de 
pouco mais de 06 meses, assim, 
o tempo decorrido não pode ser 
considerado lesivo às suas li-
berdades de ir e vir, além do 
mais, os acusados já foram de-
nunciados e interrogados, es-
tando o processo em alegações 
preliminares. 
Os motivos apontados são de 
força maior, não podendo ser 
debitados à conta do Juízo Pro-
cessante". 
É esse entendimento da juris-
prudência dos Tribunais do Pa-
ís. Nesse sentido tem-se: "So-
mente quando causado pelo Ju-
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ízo, o retardamento da instrução 
criminal importa em constran-
gimento ilegal" (RT 500/316). 

Por todas essas razões, voto pe-
la denegação da ordem impetra-
da.

 
Belém, 21 de outubro de 1996. 

Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.096 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARA 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL 
 
 
Pacientes:        Maria Terezinha de Jesus França, Maria Auxil iadora Santos    
                        Santiago  e Fábio Theodorico Ferreira Góes  
Impetrantes:     Drs. Ney Siqueira Mendes  e  Pedro Paulo Campos 
Impetrado:        Juízo da 16ª Vara Penal 
Relator:            Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt  
 
 

H.C. - Trancamento da Ação Penal: Ausência de 
justa causa do dolo genérico - Exigência do art. 
3º, I, da Lei nº 8.137/90 - Crime funcional não ca-
racterizado. Para a caracterização do crime fun-
cional prev isto no art. 3º, I, da Lei nº 8.137/90, é 
necessário que o funcionário público, lotado em 
setor da fazenda pública, sonegue ou inutilize, to-
tal ou parcialmente liv ro oficial, processo fiscal 
ou qualquer documento que tenha a guarda. A me-
ra substituição de um auto de infração e notifica-
ção fiscal, por outro, com a única intenção de fa-
zer entrar nos cofres públicos o v alor da multa, 
embora diminuída, não constitui crime, até porque 
tal procedimento está respaldado em lei. Ordem 
de trancamento da ação que se concede por au-
sência de justa causa. 
Decisão unânime. 

 
 

Vistos etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de votos 
em conceder a presente ordem, 

trancando-se a ação penal contra 
os pacientes. 

 
Relatório 
Os bacharéis Ney Siqueira Men-

des e Pedro Paulo Campos, com 
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com fundamento no art. 5º, LXVIII 
da Constituição Federal e arts. 647 
e 648, I do CPP, impetraram a pre-
sente ordem de Habeas Corpus, 
para trancamento de ação penal 
em favor dos funcionários da 
SEFA, Maria Terezinha de Jesus 
França, Delegada da Fazenda titu-
lar; Maria Auxil iadora Santos San-
tiago, Chefe de Fiscalização e Fá-
bio Theodorico Ferreira Góes, Che-
fe de Programação; pelos fatos e 
razões a seguir sintetizados. 

Dizem os impetrantes, que na 
desenvoltura  de um processo de 
fiscalização havido na firma Distri-
buidora Ampa Ltda., foram consta-
das irregularidades nos livros de 
apuração de ICMS, o que culmi-
nou com a lavratura de Auto de In-
fração, decorrente de falta de iden-
tificação dos livros e incorreção no 
registro das notas fiscais lançadas 
com valores a menor, caracteri-
zando sonegação de impostos. 

Alegam os impetrantes, que no 
desenrolar do Auto de Infração, os 
pacientes, no pleno exercício de 
suas atribuições legais, previstas no 
art. 68 do Dec. nº 10.404, conce-
deram um desconto no total da 
multa, para que a firma autuada 
efetuasse de imediato o pagamen-
to, tudo dentro dos parâmetros le-
gais da funcionalidade fazendária. 
Todavia, esse desconto contrariou 

os interesses de um dos Procurado-
res da Fazenda, Dr. Paulo Roberto 
Corrêa Monteiro, o qual, ao conta-
tar os fatos, sem se deter a qual-
quer análise, formulou uma repre-
sentação contra a primeira pacien-
te, acusando-a da prática de ilícito 
penal contra a Fazenda Pública 
Estadual, no exercício de suas fun-
ções com sério prejuízo ao Erário 
Público. 

Alegam ainda os impetrantes, 
que em decorrência dessa denun-
ciação caluniosa foi instaurada 
uma sindicância administrativa, 
com assistência dos Promotores Es-
tevão Alves Sampaio Filho e Nel-
son Pereira Medrado, concluindo-
se pela inexistência de qualquer 
prática de infração administrativa, 
sendo a sindicância administrativa 
arquivada por determinação do 
Secretário da Fazenda do Estado, 
porém, notificando-se o contribuin-
te para o recolhimento da diferen-
ça, o que foi efetivamente feito. 

Ressaltam os impetrantes, que a 
despeito de haverem acompanha-
do toda a sindicância, os represen-
tantes do M.P., resolveram fazer 
uma investigação paralela, e com 
base nela, formularam denúncia 
junto à 16ª Vara Penal, contra os 
pacientes, tipificando suas condu-
tas nas sanções punitivas do art. 3º, 
I, da Lei nº 8.137/90 e ao mesmo 
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tempo deu-se início a um inquérito 
policial perante a DIOE, o qual, 
ainda não foi concluído, conforme 
Certidão de fls. 44, sendo a referi-
da denúncia recebida, sem se a-
tentar para o fato da não conclu-
são do inquérito policial, peça 
fundamental para a colheita de 
provas, comprovando-se no caso 
uma total inversão da ordem pro-
cessual. 

Prosseguem os impetrantes, re-
alçando que o art. 129 da CF e-
lenca em (09) nove itens, quais são 
as atribuições do MP, e que dentre 
elas não se vê a de colheita de 
provas em matéria penal, função 
essa que é específica da autorida-
de policial na forma do contido no 
art. 4º do CPP, e § 4º do art. 144 
do Diploma Constitucional Fede-
ral. E também destacam, que é 
conferido, à primeira paciente, pe-
lo Decreto nº 10.404/77 conforme 
consta dos arts. 10 e 14, plenos 
poderes para isentar, anular, redu-
zir tributos, declarar nulidades de 
atos e termos processuais em pro-
cessos fiscais. Assim, encontra-se a 
paciente inteiramente apoiada, 
não configurando-se crime o ato 
por ela praticado. 

Destacam ainda os impetrantes, 
que além de tudo já exposto, outro 
elemento incontestável vem em 
socorro dos pacientes, trata-se da 

figura do art. 34 da Lei 9.249/95, 
nova lei do Imposto de Renda que 
determina com clareza que:  

"Extingue-se a punibil idade dos 
crimes definidos na Lei nº 
8.137/90,  na Lei nº 4.729/65, 
quando o agente promover o 
pagamento do tributo ou contri-
buição social, inclusive acessó-
rios, antes do recebimento da 
denúncia".  
Por derradeiro, requerem os im-

petrantes, a concessão do presente 
habeas-corpus, para fim de deter-
minar o trancamento da ação pe-
nal por absoluta falta de justa cau-
sa. 

Instada a se manifestar, a auto-
ridade tida como coatora, em e-
xercício,  Pretor Geraldo Cunha da 
Luz, informa que recebeu a de-
núncia do Ministério Público, por 
entender da sua análise, a não in-
cidência das hipóteses do art. 43, 
incisos I e III, do Código de Proces-
so Penal. 

Nesta Instância Superior, o dig-
no representante do Ministério Pú-
blico opinou pela denegação do 
mandamus. 

Quanto ao pedido liminar da 
concessão, este foi solicitado ainda 
ao primeiro Relator desse “Writ”, 
Des. Carlos Gonçalves, que reser-
vou-se para manifestar-se após as 
informações do Juízo “a quo”, e 
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após estas, concedeu liminarmente 
a  presente ordem, conforme des-
pacho exarado às fls. 62. 

 
Voto 
O principal objeto da presente 

impetração, é o trancamento da 
Ação Penal, que a Justiça Pública 
move contra os pacientes, que fo-
ram denunciados pela prática do 
crime tipificado no art. 3º, I, da Lei 
nº 8.137/90 - Crime Funcional - in-
cluído nesta lei que trata dos cri-
mes de sonegação fiscal. 

Argumenta os impetrantes, que 
os representantes do MP, signatá-
rios da peça acusatória, a despeito 
de haverem acompanhado toda 
sindicância administrativa, a que 
foram submetidos os paciente, re-
solveram fazer uma investigação 
paralela, e com base nela, instau-
raram a Ação Penal, inobstante já 
haver um Inquérito Policial apu-
rando o fato atribuído aos indicia-
dos, ora pacientes, cujo procedi-
mento policial ainda não foi con-
cluído. 

No entender dos impetrantes, os 
representantes do M.P. deveriam 
aguardar a conclusão do IP, para 
com base nele, oferecerem ou não 
a denúncia. 

A lei nº 8.137/90, diz em seu 
art. 16: 

"Qualquer pessoa poderá pro-

vocar a iniciativa do Ministério 
Público nos crimes descritos 
nesta Lei, fornecendo-lhe por 
escrito informações sobre o fato 
e i autoria, bem como indican-
do o tempo, o lugar e os ele-
mentos de convicção". 
No caso em exame, a provoca-

ção partiu do bel. Paulo Roberto 
Corrêa Monteiro, Procurador Fiscal, 
da 15ª Região Fiscal, à época, o 
mesmo que provocou a Sindicân-
cia Administrativa para apurar os 
fatos atribuídos  à Sra. Terezinha 
de Jesus França, Delegada da ci-
tada Região Fiscal, e outros fun-
cionários, ora pacientes, cuja sin-
dicância foi arquivada pelo Exmo. 
Sr. Secretário de Estado da Fa-
zenda, por falta de provas da ma-
terialidade dos fatos probandos, ou 
sejam, aqueles narrados na repre-
sentação de fls. 15 destes autos. 

O fato que deu origem a De-
núncia do MP, está narrado na re-
presentação do Procurador Fiscal 
em referência, da seguinte forma: 

"Há alguns dias atrás um fiscal 
de Tributos Estaduais lavrou um 
Auto de Infração de Notificação 
Fiscal contra a empresa comer-   
cial Distribuidora Ampa Ltda., 
localizada na rua Dr. Silva Ro-
sado nº 625, jurisdicionado à 
15ª Re-  gião Fiscal, no valor 
aproximado de R$ 209.000,00 
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pouco mais ou menos. Quando 
o funcionário Edmundo, respon-
sável pelo Setor denominado 
SPPJ preparava-se para fazer o 
registro devido a Delegada Ma-
ria Terezinha de Jesus França, 
chegou ao Setor indagando-lhe 
se o referido Auto já fora regis-
trado, e como o mesmo respon-
deu que não, a referida Dele-
gada Fazendária lançou mão 
do referido processo fiscal e le-
vou consigo, posteriormente em 
substituição ao anterior trouxe 
outro Auto de Infração contra a 
mesma empresa comercial, com 
outro valor menor, reduzido, de 
R$ 87.000,00, aproximadamen-
te, já com o recolhimento do 
débito indevidamente reduzido, 
em cujo Auto de Infração cons-
tava a assinatura do Fiscal de 
Tributos Estaduais, Paulo Veras, 
que por sua vez nega que a as-
sinatura seja sua". 
O objeto material do delito atri-

buído aos pacientes, seria a substi-
tuição e falsificação do AINF ante-
rior por outro com valor diminuído. 

Por seu turno, os impetrantes 
alegam que a conduta da paciente 
Maria Terezinha de Jesus França, 
à época Delegada da 15ª Região 
Fiscal, jamais foi por ela negada 
uma vez que se encontra inteira-
mente apoiada no Decreto nº 

10.404/77 que define a estrutura, 
atribuições e funcionamento da 
SEFA, conferindo-lhe nos arts. 10 e 
14 poderes para "isentar, anular, 
reduzir tributos, declarar nulidades 
de autos e termos processuais em 
processos fiscais", conforme já res-
tou demonstrado, estando portanto 
a conduta dos pacientes amparada 
legalmente.  

Arrematam que in casu, não es-
tá presente a materialidade do fato 
probando, além da sindicância 
não atingir seu objetivo confir-
mando a existência e autoria de 
nalta funcional, o que impede que 
se dê seguimento a presente ação 
penal por não se tratar de inutil i-
zação de Processo Administrativo 
Fiscal, mas sim de mera substitui-
ção, instituto perfeitamente ampa-
rado pelo Decreto 10.404/77, e 
adequado à conduta dos pacien-
tes. 

Não se pretende aqui discutir se 
competia ao MP promover a Ação 
Penal, eis que suas atribuições es-
tão definidas na Constituição Fe-
deral e na Lei Orgânica do MP, e 
em particular, no caso em exame, 
no citado artigo 16 da Lei 
8.137/90. Em se tratando, porém, 
de HC para trancamento de Ação 
Penal, tem-se que obrigatoriamen-
te e segundo arrojadas jurispru-
dências, analisar-se a prova, nota-
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damente para saber-se se há justa 
causa ou não para propositura da 
ação. 

O Egrégio  Superior Tribunal de 
Justiça, ao apreciar o R. HC 785-
CE, decidiu que admite-se a apre-
ciação de justa causa na sede do 
“Writ”, ainda que isto implique em 
exame de provas desde que não 
seja extenso, minucioso e aprofun-
dado. 

O crime imputado aos pacientes 
é aquele previsto no art. 3º, I, da 
Lei nº 8.137/90, na modalidade de 
inutil izar total ou parcialmente 
qualquer documento, de que te-
nha a guarda em razão funcional, 
acarretando pagamento indevido 
ou inexato de tributos ou contribui-
ção social. 

Conforme consta da impetra-
ção, a paciente Terezinha de Je-
sus França, levando em considera-
ções as ponderações formuladas 
pelo contribuinte diante do caso 
concreto, e no pleno uso de suas 
atribuições legais de Delegada Fa-
zendária, previstas no art. 68 do 
Dec. nº 10.404 e com competência 
específica outorgada nos itens 10 e 
14, do mesmo diploma legal, rea-
lizou o fato gerador do tributo reti-
ficando tão só o enquadramento, 
tipificando-o então, no mesmo art. 
78, todavia no item IV, alínea "G" 
já que considerou o fato como o-

missão de lançamento,  determi-
nando em seguida o encaminha-
mento do processo ao setor compe-
tente para a lavratura de novo Au-
to de Infração e cancelamento do 
primeiro. Com essa orientação o 
novo AINF foi efetivamente lavra-
do cominando além do tributo 
uma multa de 200% o que foi a-
ceito sem contestação pelo contri-
buinte que recolheu regularmente 
aos cofres públicos os valores lan-
çados. 

Este é o fato que se quer en-
quadrar na disposição do inc. I, do 
art. 3º da Lei 8.137/90 (Crime fun-
cional Contra a Ordem Tributária). 
A ação física está contida nos três 
verbos constitutivos do núcleo do 
tipo: Extraviar, Sonegar e Inutil i-
zar. 

Alberto Silva Franco, na opu-
lenta obra, O Código Penal e Sua 
Interpretação Jurisprudencial, defi-
ne com muita propriedade esses 
três elementos constitutivos do cri-
me. 

"Extravio é desvio, descaminho 
e mudança de destino ou fim. 
Sonegação, é não apresentar, 
relacionar ou mencionar quan-
do isso é devido; a ocultação in-
tencional ou fraudulenta. Inuti-
l ização é tornar inútil, é tirar a 
aptidão, é tornar imprestável". 
O sujeito ativo é o funcionário, 
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e o passivo é o Estado, a Adminis-
tração Pública. Para que o docu-
mento seja idôneo objeto material 
do crime em comento, é necessá-
rio que afete o interesse do Estado 
ou de qualquer serviço. 

Exige-se, para configuração do 
delito, o elemento subjetivo que é 
o dolo, que consiste na vontade li-
vre e consciente de praticar o fato 
anti-jurídico. 

Como se vê, a lei instituiu o 
crime fiscal doloso, eis que não é 
admissível a culpa. É necessário 
que o sujeito ativo tenha agido 
com a intenção dolosa, com má-fé. 
Não basta provar que o cidadão in-
fringiu a lei fiscal, para se lhe im-
putar a prática do crime de sone-
gação.  

"É preciso que se verifique o e-
lemento subjetivo, a intenção, a 
má-fé que moveu o agente ao 
burlar o fisco". (TACRIM-SP - 
HC - JUTACRIM 71/113). 
Os elementos do dolo para o es-

tudo dos crimes definidos na lei 
ora em exame, são compostos dos 
seguintes pressupostos: consciência 
da ação e do evento e do nexo 
causal entre eles. É vontade de 
praticar em fato típico; consciência 
da il icitude da conduta do resulta-
do; vontade de ação e do resulta-
do. 

Ora, o ato praticado pela paci-

ente em deferir o pleito do contri-
buinte autuado, no sentido de que 
fosse reduzido o valor do tributo e 
da multa infracional, tinha respal-
do legal e o fez sem a intenção de 
lesar os interesses do Estado; usou 
do poder de barganhar autorizado 
pelo Decreto Estadual nº 10.404 
que lhe dava competência especí-
fica nos artigos 10 e 14. Não hou-
ve, portanto, a consciência dirigida 
de praticar(um ato lesivo aos inte-
resses da Administração Pública, e 
nem a má-fé de querer locupletar-
se com o valor do tributo, uma vez 
que este foi imediatamente reco-
lhido aos cofres públicos, conforme 
demonstrado nos autos. 

Está meridianamente demons-
trado que o fato praticado pela en-
tão Delegada Fazendária, com a 
participação dos demais pacientes, 
não se enquadra ao dispositivo do 
inc. I, do art. 3º da Lei nº 8.137.90, 
uma vez que não houve extravio 
de livro oficial e nem sonegação 
ou inutil ização de qualquer docu-
mento público. O que houve foi a 
substituição de um AINF por outro, 
com a intenção de fazer entrar sem 
tardança aos cofres do Estado, o 
valor do tributo e da multa consig-
nada. E a substituição de docu-
mentos não é elemento constituti-
vo do crime que se que imputar 
aos paciente. 
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Por outro lado,  
"a ação de extraviar (primeira 
figura) encerra o crime de mera 
conduta ou simples atividade, 
enquanto que a segunda figura 
(sonegar ou inutil izar) traduz cri-
me de resultado, sem o qual o 
delito não se perfaz". 
Assim, é necessário que o fun-    

cionário público - sujeito ativo do 
delito lotado em setor fiscal da Fa-
zenda Pública sonegue ou inutil i-
ze, total ou parcialmente livro ofi-
cial, processo fiscal ou qualquer 
documento que tenha guarda em 
razão da função. Decididamente 
essas não foram as ações dos paci-
entes. E tanto assim é que a Sindi-
cância Administrativa, com  a fina-
lidade de apurar os fatos, foi arqui-
vada, por S. Exa., o Sr. Secretário 
de Estado da Fazenda, cuja con-
clusão é a seguinte: 

"Pelo arquivamento da sindi-
cância administrativa, por falta 
de provas da materialidade dos 
fatos probandos, bem como su-
as autorias, assim como pela 
inexistência de prática de infra-
ção administrativa, in casu". 
A denúncia de fls. 02/05 dos au-

tos da Ação Penal que foram avo-
cados por mim, para melhor orien-
tação deste voto, está acompa-
nhada de vários depoimentos, to-
mados pelos próprios denunciantes 

que narram os fatos já descritos a-
cima, porém, não chegam a auto-
ria do delito em tese, bem como os 
elementos que o caracterizam. 

De igual modo, os Laudos de 
Exame de Perícia efetuada no 
AINF de números 003146  e  
003165, não apresentam conclu-
sões esclarecedoras quanto aos 
possíveis ou possível falsificador 
dos documentos reputados como 
falsos, pelos denunciantes. 

Daí afirmar-se, como afirmou-se 
em jurisprudências do TJSP, RT 
492/315 e RT 458/411, que:  

"Sem a segura demonstração 
de que o réu agira com a von-
tade livre dirigida à sonegação 
dos documentos que lhe esta-
vam confiados em razão do 
cargo, não se configura o delito 
inscrito no art. 314 do CP". 
E mais; do TJRS, RT 458/411: 
"A figura delituosa tipificada no 
art. 314 do Código Penal só é 
punível a título de dolo". 
Invoca-se os arestos acima, da-

da a similitude das figuras típicas 
inseridas no art. 314 do CP e no 
inc. I, do Art. 3º da Lei nº 
8.137/90, com a diferença de que, 
enquanto o art. 314 do CP inseri 
apenas:  

"Extraviar l ivro oficial ou qual-
quer documento, a lei especial, 
acrescenta  "Extraviar l ivro ofi-
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cial, processo fiscal ou qualquer 
documento". 
Os elementos constitutivos da 

figura típica, tanto no CP como na 
lei especial, são os mesmos, e o 
elemento subjetivo comum é o do-
lo genérico. 

Para concluir, vale ressaltar que 
a imputação que se quer incrimi-
nar os pacientes, não está correta, 
uma vez que não está provado que 
eles extraviaram livro oficial, pro-
cesso fiscal ou qualquer documen-
to; nem sonegaram ou inutil izaram 

total ou parcialmente tais docu-
mentos, apenas houve a substitui-
ção do procedimento administrati-
vo fiscal, através de ato plenamen-
te respaldado em lei. 

Assim, está demonstrado ple-
namente que não existe justa cau-
sa, para prosseguimento do 
procedimento penal. 

Por tais razões, concedo a or-
dem para trancar a ação penal, 
instaurada contra os pacientes, 
nomeados na inicial. 

 
Belém, 04 de novembro de 1996. 

 
Des. Romão Amôedo Neto - Presidente 

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.097 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS LIBERA-
TÓRIO DA COMARCA DE ANANINDEUA 
 
 
Impetrante:       Acadêmica de Direito  Nazaré  do  Socorro Dias 
Paciente:          Lucivaldo da Silva Rodrigues 
Relator:            Desembargador  Benedito de Miranda Alvarenga 
 
 

Habeas Corpus - Injustificada demora na ultima-
ção da instrução criminal. Transcorridos mais de 
200 (duzentos) dias sem que  tenha sido realizada 
a audiência de instrução, configura-se o cons-
trangimento ilegal, mormente  considerando-se a 
exigüidade recomendada para a conclusão do 
sumário de culpa, por tratar-se  ilícito tipificado na 
Lei nº 6.368/76 - Ordem concedida. 

 
 

Vistos etc...  
ACORDAM os Senhores De-

sembargadores que compõem as 
Câmaras Criminais Reunidas do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Es-
tado, em conceder, por maioria de 
votos, a ordem impetrada, frente 
ao flagrante excesso de prazo con-
figurado no sumário de culpa, a 
fim de que o réu, em liberdade 
responda à imputação que lhe fez 
a Justiça Pública. 

 
Relatório 
Versam os presentes autos sobre 

ordem de habeas corpus liberatório 
impetrada, em favor de Lucival-

do(da Silva Rodrigues, pela esta-
giária Nazaré do Socorro Dias. 

Relata a impetrante que o pa-     
ciente encontra-se preso desde o 
dia 04 de fevereiro de 1996, por 
ordem do Juízo da 3ª Vara Penal 
da Comarca de Ananindeua, por 
infringência ao tipo penal descrito 
no artigo 12 da Lei nº 6.368/76. 

Aduz, que inobstante já estives-
se, a quando da presente impetra-
ção,  cerceado em sua liberdade 
de ir e vir, há exatos 200 (duzen-
tos)    dias, o processo ainda não 
havia sido ultimado, contrariando, 
por isso, o prazo estipulado na ju-
risprudência, que é o de : 38 (trinta 
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e oito) dias. 
Finalmente, ante o evidente 

constrangimento ilegal que sofre o 
paciente, em vista do já exposto, 
requer o deferimento da ordem 
impetrada, com a expedição do 
competente alvará de soltura. 

Instada a manifestar-se a auto-
ridade tida como coatora, informou 
que o paciente Lucivaldo da Silva 
Rodrigues foi preso em flagrante, 
em 04.02.96, portando 10 cartu-
chos da erva conhecida como ma-
conha ; tendo sido, posteriormente, 
denunciado, em 05.03.96, como 
incurso nas sanções punitivas  do 
artigo 12, da Lei nº 6.368/76. 

Comunica que o interrogatório 
do acusado deu-se em  25.03.96, 
e, que não encontra-se, acostado 
aos autos, cópia de um mandado 
expedido no dia 10.05.96  para 
audiência de instrução, sendo  de-
signado o dia 03 de setembro do 
corrente ano para a sua efetivação, 
não ocorrida, no entanto, sem que 
conste nos autos qualquer justifica-
tiva. 

Esclarece, ao final, que a Vara 
encontra-se vaga, e que responde 
cumulativamente pela 8ª Vara Pe-
nal da Capital, existindo, contudo, 
acúmulo excessivo de serviço e  
devido a esse fato, os prazos pro-
cessuais tenderão ao extrapola-
mento. 

O representante do Ministério 
Público, nesta Superior Instância, 
entendendo estar plenamente ca-
racterizado o constrangimento ile-
gal a que está sendo submetido o 
paciente, e, uma vez inexistindo 
qualquer justificativa plausível pa-
ra o atraso na conclusão da instru-
ção criminal, opina pela concessão 
da presente ordem impetrada. 

 
Voto 
O paciente Lucivaldo da Silva 

Rodrigues, encontra-se cerceado 
em sua liberdade ambulatorial há 
mais de 200 (duzentos) dias sem 
que sequer  tenha se realizado a 
audiência de instrução. É de se 
considerar que se esse amplo ex-
cesso de prazo no andamento da 
instrução criminal não pode ser a-
tribuído ao próprio acusado, e não 
apresentando-se justificado pelo 
Juízo “a quo”, eis, que de acordo 
com o que foi asseverado pelo 
mesmo, houve apenas o interroga-
tório, sem qualquer justificativa 
plausível para o atraso. Logo, uma 
vez ausente nas informações da 
autoridade tida como coatora mo-
tivo razoável para a excessiva pro-
crastinação do normal andamento 
do sumário de culpa, patenteado 
resta o constrangimento ilegal a 
que encontra-se submetido o coac-
to.  
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[obre o assunto em referência, 
assim frisou Ary Franco:  

"a q}estão relativa ao prazo de 
encerramento da instrução cri-
minal sempre foi preocupação 
máxima dos poderes públicos, 
por isso mesmo que é mister 
acautelar os interesses do réu, 
que não pode nem deve, como 
elemento da sociedade, ficar 
indefinidamente à espera de 
que os órgãos da sociedade que 
integram o Poder Judiciário ul-
timem a sua situação de acusa-
do, para declará-lo inocente, ou 
não "(ccf. Código, cit., v. 2 p. 
157) , (in Processo Penal, vol. 4 
Fernando da Costa Tourinho Fi-
lho, ed. Saraiva, págs. 427 e 
428 ) . 
Assim, também, manifesta-se a 

jurisprudência sobre a aludida 
questão: 

RHC 65.510-6-SP 
Rel.: Ministro Aldir Passarinho. 
Recte.: Orlando Moura ou Altair 
Nunes dos Santos ou Orlando 
de Moura (Adv.: Francisco de 
Assis Ribeiro). Recdo.: Tribunal 
de Alçada Criminal do Estado 
de São Paulo. 

Decisão: Provilo o recurso para 
conceder a ordem nos termos 
do voto do Relator. Unânime. 2ª 
Turma 22.09.87. 
EMENTA "Habeas Corpus". Ex-
cesso de prazo configurado. 
Encontrando-se configurado o 
excesso de prazo, pois, no caso, 
a demora na formação do su-
mário de culpa há de debitar-se 
aos próprios serviços do Judiciá-
rio tornando-se injustificável, 
em conseqüência, permaneça o 
acusado preso por longos me-
ses, é de conceder-se possa ele 
responder em liberdade à ação 
penal que lhe é movida. 
18/03/88- Pág. 5.567-DJU. 
Em face do deduzido, inobstan-

te a hediondez do crime perpetra-
do pelo paciente (artigo 12 da Lei 
nº 6.368/76), todavia, patenteado 
resta o constrangimento ilegal a 
que está submetido, em decorrên-
cia do configurado excesso de pra-
zo na formação da culpa, concedo 
a ordem impetrada, a fim de que o 
réu responda em liberdade à impu-
tação que lhe fez a Justiça Públi-
ca. 

 
Belém, 04 de novembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des.  Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.098 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS LIBERA-
TÓRIO DA COMARCA DE SALVATERRA 
 
 
Impetrantes:     Dr. Manoel Arcanjo Lemos de Souza  
Paciente:          Carlos Barbosa dos Santos, vulgo “Fanta" 
Relator:            Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 
 
 

Improcedência do alegado excesso de prazo na 
formação da culpa, eis que estando o processo já 
regularizado no que pertine ao cumprimento do 
que dispõe o artigo 414, e, estando no aguardo do 
cumprimento do que prescrev e o artigo 421, am-
bos da Lei Adjetiv a Penal, para que o paciente 
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Jú-
ri, desnecessário se torna a rev ogação de sua 
custódia cautelar,  máxime frente à não primarie-
dade do réu, seus antecedentes desabonados e 
sua periculosidade. Orlem denegada. Decisão u-
nânime. 
 

 
Vistos etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores que 
compõem as Câmaras Criminais 
Reunidas do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, em co-
nhecer da ordem impetrada, para, 
todavia, denegar-lhe, pois o ale-
gado excesso de prazo, objeto da 
impetração, restou superado, eis 
que já ultrapassada a fase de con-
clusão da instrução, estando o pa-
ciente às vésperas de submeter-se 

a julgamento pelo Tribunal do Jú-
ri. 

 
Relatório 
Os presentes autos dizem res-

peito à ordem de habeas corpus 
liberatório, impetrada em favor de 
Carlos Barbosa Dos Santos, vulgo 
"Fanta", presentemente recolhido 
ao Presídio "São José", nesta Capi-
tal, com fundamento no artigo 64? 
e seguintes do Código de Processo 
Penal. 
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Dentre as razões deduzidas na 
impetração, consta que o paciente 
foi encarcerado em decorrência de 
decretação de prisão preventiva, 
em 15.05.1992. Tendo sido trans-
ferido para o referido estabeleci-
mento penal, em 28.07.92. 

Foi pronunciado, em 07.07.94, 
pelo Juízo coator, com julgamento 
marcado para o dia 27.04.95, que 
não se realizou e, por isso remar-
cou-se  para 04.03.96, também 
não realizado, em virtude do Juiz 
ter anulado todos os atos do pro-
cesso, a partir da sentença de pro-
núncia, por não ter o réu desta to-
mado ciência. 

E, alegam os impetrantes que 
tendo em vista o longo tempo de-
corrido na instrução criminal que 
ora se arrasta - 04 (quatro) anos - 
configurado resta o excesso de 
prazo na formação da culpa. 

Finalmente, requerem a con-
cessão da ordem impetrada, citan-
do dispositivo legal constante do 
artigo 408, § 2º da Lei Adjetiva 
Penal e jurisprudência, que confe-
rem-lhe subsídios para  amparar o 
seu pleito, com a expedição do 
competente alvará de soltura. 

A autoridade tida como coatora, 
esclarece, em síntese, que o coac-
to foi denunciado em 08.07.92, 
pela prática dos crimes previstos 
nos artigos 121, § 2º, II e V, c/c o  

14, II, e  157, § 2º, I, todos do Có-
digo Penal. 

Informa, ainda, que em seguida 
à sentença de pronúncia, em 
07.07.94, sem que o acusado fosse 
intimado da mesma, foram apre-
sentados, respectivamente, o l ibelo 
acusatório, pelo Órgão Ministerial, 
e, sua contrariedade, por advoga-
do não habilitado nos autos, em 
08.01.95 . 

Designou-se, então, o dia 27 de 
abril de 1995 para a sessão de jul-
gamento, não realizada, devido a 
ausência do advogado, conforme 
consta da certidão de fls. 95 V. 

Prossegue o Juiz, informando 
que posteriormente, à designação 
de um defensor público ao réu, a 
Juíza, à época, chamou o processo 
à ordem, em 13.08.95, a fim de 
que novo libelo fosse oferecido, 
"por se tratar de crimes cone-
xos"(sic). E, uma vez, havendo ne-
cessidade, novamente, de substitu-
ição de patronos da defesa, o a 
seguir nomeado, reservou-se ao di-
reito de pronunciar-se em plenário. 

Em sua explanação sobre  as 02 
(duas) sessões de julgamento re-
marcados e, não efetivadas, assim 
se pronuncia: a designada para o 
dia 13.12.95  não se realizou, de 
acordo com o que consta dos au-
tos, por motivo de força maior (fls. 
108), e, a fixada para o dia 
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05.03.96, um dia após ter assumi-
do a Comarca, não ocorreu, por ir-
regularidade, conforme consta dos 
autos, face não ter sido pessoal-
mente intimado o réu, da sentença 
que o pronunciou, e, do não rece-
bimento da cópia do libelo ; e, en-
tão visando evitar  nulidade pro-
cessual, tornou sem efeito os atos 
praticados a partir da pronúncia, 
colocando, dessa maneira em or-
dem o processo com a referida in-
timação. 

Ao final de sua manifestação, 
traz ao conhecimento, que o Júri 
está prestes a se realizar, aguar-
dando, apenas, a devolução da 
carta precatória expedida à Capi-
tal, a fim de que se dê cumprimen-
to ao que prescreve o artigo 421, 
do Código de Processo Penal. 

O Órgão Ministerial, ouvido nes-
ta Instância “ad quem”, entenden-
do não mais restar  caracterizado o 
constrangimento ilegal, por exces-
so de prazo na formação da culpa, 
pois a instrução criminal já foi con-
cluída, com sentença de pronúncia 
prolatada, com o paciente prestes 
a ser submetido a julgamento pelo 
Tribunal do Júri, opinou pela de-
negação do “mandamus”. 

 
Voto 
Laborou corretamente o Juízo, 

tido como coator,  ao tornar sem 

efeito os atos praticados a partir da 
sentença de pronúncia, pois tanto 
a inexistência de intimação pesso-
al do réu da pronúncia, quanto a 
falta de entrega da cópia do libelo 
configuram causas de nulidade ab-
soluta do processo ( matérias, aliás, 
tratadas, respectivamente, no arti-
go 414, do Código de Processo 
Penal, ementada: STF RT 599 
430, e, no artigo 564, III, "f", do 
supramencionado diploma legal). 

Em relação ao pugnado pela 
defesa, no sentido de que o paci-
ente seja posto em liberdade até 
seu julgamento definitivo, é de ob-
servar-se que tal benefício constan-
te do artigo 408, § 2º do Código 
de Processo Penal, é deferido de 
acordo com um critério de conve-
niência, já que não é direito do 
réu, mas faculdade do juiz. E, no 
caso vertente, a prisão preventiva 
do paciente foi decretada anteri-
ormente a pronúncia, levando-se a 
reconhecer, de maneira implícita, 
que os fundamentos que serviram 
de base à anterior decretação, a-
inda se fazem presentes na expres-
sa cláusula de manutenção da cus-
tódia pela sentença de pronúncia; 
tendo, à propósito, ficado reconhe-
cido na referida sentença de pro-
núncia os seus antecedentes desa-
bonados, a sua não primariedade 
e sua periculosidade, não fazendo, 
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portanto, jus ao retro-mencionado 
benefício. 

Improcede, também o alegado 
excesso de prazo na formação da 
culpa, porque não se mostra injus-
tificado, mas, ao contrário, perfei-
tamente explicado e justificado, 
em sua mora, pelo douto Juízo, ti-
do como coator, posto que aquele, 
em suas informações para o jul-
gamento do feito, faz saber que 
houve dificuldades ocasionadas, 
em junho passado, pela remoção 
da representante do “Parquet” da-
quela Comarca; que foram expe-
didas cartas precatórias, e, que o-
correu postulação nos autos de ad-
vogados sem habilitação, tudo isso 
contribuindo para a demora no 
julgamento do paciente. 

E, considerando-se as explica-
ções dadas pelo Juízo, e, encon-
trando-se o processo já regulariza-
do, tendo sido sanado pela autori-
dade dita coatora, para que se 
desse cumprimento ao prescrito 
nos artigos 413, 414 e 421, da Lei 
Adjetiva Penal, estando o processo 
na sua fase derradeira, aguardan-
do apenas a devolução da carta 
precatória expedida à Comarca da 
Capital, a fim de que seja cumpri-
do o disposto no artigo 421 do su-
pramencionado diploma legal, pa-
ra que seja o réu submetido a jul-
gamento pelo Tribunal do Júri, res-

ta, por conseguinte, improcedente 
a alegação de excesso de prazo na 
conclusão da instrução criminal. 

A título de exemplificação, 
transcrevem-se os seguintes arestos  
que corroboram o acima deduzido, 
tanto em relação à periculosidade 
do paciente, quanto ao iminente 
julgamento do réu pelo Tribunal 
Popular: 

HC 64.789-8-RS 
Rel.Ministro Aldir Passarinho. 
Pacte.: Antonio Godoy. 
Impte.: Wilson Daroldi Ogata. 
Coator : Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul. 
Decisão : Indeferido o pedido à 
unanimidade de votos. 2ª Tur-
ma, 30.06.87. 
EMENTA: "Habeas Corpus". Pri-
são preventiva - Sentença de 
pronúncia - Periculosidade do 
paciente - Garantia da ordem 
pública - Caracterizando-se a 
periculosidade do paciente, 
com fundadas razões, é de 
manter-se a sua prisão preventi-
va, tanto mais que já foi prola-
tada a sentença de pronúncia. 
14/08/87-Pág. 16.087-DJU. 
RHC  67.050-4-PR 
Rel.: Ministro Sydney Sanches 
Recte.: Jolson Douglas Bianco 
(Adv.: Osman de Oliveira). 
Recdo.: Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná. 
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Decisão: Julgou-se prejudicado 
o recurso de "habeas corpus". 
Unânime. 1ª Turma, 02.12.88. 
EMENTA: "Habeas Corpus" para 
anulação ou revogação de pri-
são preventiva. Decisão, todavi-
a, satisfatoriamente fundamen-
tada e que, ademais, restou 
mantida posteriormente na sen-
tença de pronúncia. “Writ" de-
negado. 
R.H.C. prejudicado. 
Se a prisão já tem outro título 
(sentença de pronúncia), que 
não está sendo atacado na im-
petração, o R.H.C. ficou preju-
dicado, não sendo caso de con-
cessão da ordem de ofício, pois, 
se, durante o processo, o réu es-

teve preso cautelarmente, por 
razoáveis fundamentos, não 
tem sentido que, às vésperas do 
julgamento perante o Tribunal 
do Júri, venha a ser solto, sobre-
tudo diante das circunstâncias, 
que, no caso, haviam justificado 
a prisão provisória. 
16/12/88-Pág. 33.515-DJU. 
Em face do exposto conheço da 

ordem impetrada, para, todavia, 
denegar-lhe, eis que encontra-se 
superado o alegado excesso de 
prazo na ultimação da conclusão 
da instrução criminal, estando o 
paciente às vésperas de ser subme-
tido a julgamento pelo Tribunal do 
Júri. 

 
Belém, 21 de outubro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.100 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO 
CAETANO DE ODIVELAS 
 
 
Acusado:            Pedro Paulo Sousa de 1Almeida 
Autora:               A Justiça Pública 
Relator:              Desembargador Benedito de Miranda Alvarenga 
 
 

Ação penal - Crime de responsabilidade - Prefeito 
Municipal - Descrev endo o dominus litis os atos 
rev eladores de improbidade administrativ a aten-
tatórios à boa e regular aplicação dos recursos 
municipais e satisfazendo a denúncia os requisi-
tos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 
dev e a mesma ser recebida para que se inicie a 
instrução criminal, no defluir da qual certamente 
serão assegurados ao acusado, o contraditório e 
a ampla defesa - Decisão unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores inte-
grantes das Câmaras Criminais Re-
unidas do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça do Estado,  à unanimidade, 
em receber a denúncia, eis que es-
ta satisfaz os requisitos constantes 
do artigo 41 do Código de Proces-
so Penal. 

 
Relatório 
A ilustre Procuradora de Justiça 

Ubiragilda Silva Pimentel, por de-
signação da Chefia do “Parquet”, 

com fulcro nas peças informativas 
oriundas do Tribunal de Contas 
dos Municípios que passaram pos-
teriormente a constituir o Processo 
nº 206/95 - PGJ, ofertou denúncia 
contra Pedro Paulo Sousa de Al-
meida, ex-Prefeito do Município 
de São Caetano de Odivelas, do-
micil iado e residente na Cidade de 
igual nome, à Avenida Visconde 
de Souza Franco, s/nº, enquadran-
do-o nas sanções punitivas do arti-
go 1º, incisos I, II, V e VI, do Decre-
to-Lei nº 201/67. 

Preexistindo ao oferecimento 
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da peça preambular acusatória 
houve parecer prévio emitido pelo 
T.C.M. recomendando à Câmara 
Municipal a não aprovação das 
contas de responsabilidade do re-
ferido ex-Gestor, referentes ao e-
xercício financeiro de 1991, face 
às irregularidades insanáveis apu-
radas no exame técnico-contábil 
destas, conforme infere-se da Reso-
lução nº 3.389, de 25.11.94 (vide 
fls. 853 dos autos). 

Em síntese descreve a exordial 
acusatória, que citado o acusado 
na forma regimental, defendeu-se 
e na oportunidade apresentou do-
cumentos e justificativas que acei-
tas pelo T.C.M. sanaram irregulari-
dades relativas à ausência de por-
tarias de viagens, de despesas e de 
processos licitatórios, persistindo, 
entretanto, as seguintes : a) presta-
ção de contas entregue fora do 
prazo; b) recebimento a maior de 
remuneração sua e do ex-Vice-
Prefeito; c) abertura de créditos su-
plementares sem autorização legis-
lativa;  d) diferença de saldo do 
exercício; e) divergência de receita 
orçamentária e f)  diferença entre o 
Imposto de Renda retido na fonte 
demonstrado pela Prefeitura e o 
apurado junto às folhas de paga-
mento. 

Consoante se vê da peça vesti-
bular, essas irregularidades enseja-

ram-na, exceto a última, por ter si-
do considerada mero erro técnico-
contábil. 

Com efeito, enfatiza a represen-
tante do Órgão Ministerial ter o 
acusado praticado no âmbito do 
cargo eletivo, atos de improbidade 
administrativa atentatórios à boa e 
regular aplicação dos recursos pú-
blicos municipais e, assim proce-
dendo, tornou-se passível de jul-
gamento pelo Poder Judiciário, 
independentemente do pronunci-
amento do Legislativo Municipal, 
requerendo por conseguinte, que 
após autuada a denúncia se pro-
cedesse a sua notificação para que 
se quisesse, apresentasse a respos-
ta ou defesa preliminar escrita, nos 
termos do rito previsto do artigo 1º 
ao 12 da Lei nº 8.038, de 
28.05.90, conforme determina a 
Lei nº 8.658, de 25.05.93 e, uma 
vez recebida, que se prosseguisse 
nos ulteriores de direito até final 
julgamento e condenação do acu-
sado, com a oitiva no defluir do 
sumário de culpa das testemunhas 
constantes do rol oferecido. 

Remetidos os autos ao T.J.E. 
estes vieram-me distribuídos, sen-
do, então, notificado o acusado 
para apresentar resposta preliminar 
escrita aos termos da exordial, 
consoante testifica o seu ciente 
aposto no respectivo mandado (fls. 
99 v.) e a certidão do meirinho no 
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e a certidão do meirinho no verso 
deste, deixando, porém, escoar o 
prazo legal sem defender-se, como 
bem atesta a certidão de fls. 102, 
devidamente firmada pelo Secre-
tário destas Egrégias Câmaras. 

 
Voto 
Conforme se vê do relatório, tra-

ta-se de denúncia ofertada pelo 
“Parquet” contra Pedro Paulo Sou-
sa de Almeida, ex-Prefeito do Mu-
nicípio de São Caetano de Odive-
las, por infração ao artigo 1º, inci-
sos I, II, V e VI, do Decreto-Lei nº 
201/67, cujos atos reveladores de 
improbidade administrativa atenta-
tórios à boa e regular aplicação 
dos recursos municipais, estão de-
talhados na exordial, tornando-o, 
assim, passível de julgamento pelo 
Poder Judiciário, como bem enfa-
tiza a ilustre Procuradora de Justi-
ça denunciante. 

Inobstante notificado, o acusa-
do deixou passar "in albis" o prazo 
legal sem apresentar resposta pre-
liminar escrita aos termos da acu-
sação. 

Inexistindo nos autos qualquer 
dos fatos que propiciam a rejeição 
da denúncia (ex-vi dos arts. 41 e 
43, do CPP), tenho para mim que 
a mesma deve ser recebida, instau-
rando-se o respectivo processo no 
desenrolar do qual, uma vez esta-
belecido o contraditório, certamen-
te terá o acusado o direito de am-
pla defesa, deixando-se, entretan-
to, de cogitar, tanto da prisão pre-
ventiva do acusado, quanto de seu 
afastamento do cargo. Da primeira, 
por estarem ausentes os motivos 
ensejadores previstos no artigo 312 
do Código de Processo Penal e, do 
segundo, por não mais encontrar-
se investido do mandato eletivo. 

 
Belém, 11 de novembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des.  Benedito de Miranda Alv arenga - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.102 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       Borgônio Cassiano do Nascimento Neto 
Apelada:        Vânia Lúcia Bispo Santos do Nascimento 
Relator:          Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Apelação Cív el - Alimentos - Redução - Pensão 
destinada a dois filhos - Mudanças, para melhor, 
na fortuna dos alimentandos e impedimento do a-
limentante na continuação do cumprimento da 
pensão alimentícia, em v irtude dos encargos com 
a nov a família, não comprov ados pelo autor - 
Ev entual disponibilidade financeira da ex-esposa, 
ademais, que não atenuaria a responsabilidade 
concorrente do pai - Manutenção do arbitramento 
com base nos princípios da condicionalidade e da 
proporcionalidade - Artigo 400, do Código Civ il - 
Recurso não prov ido. 

 
 

Vistos, etc... 
 
Relatório 
Trata-se de recurso de apelação 

interposto por Borgônio Cassiano 
do Nascimento Neto, para ver re-
formada a sentença de fls. 47/48, 
proferida pela douta Juíza de Di-
reito da 6ª Vara Cível da Comarca 
de Belém, que julgou improceden-
te a ação revisional de alimentos, 
proposta contra Vânia Lúcia Bispo 

Santos do Nascimento, mantendo, 
por isso, o quantum de 40% (qua-
renta por cento) sobre seus venci-
mentos, a título de pensão alimen-
tícia, em favor de seus 02 (dois) fi-
lhos menores, conforme fora ante-
riormente estabelecido nos autos 
da ação de divórcio consensual 
que tramitou por aquela Vara, 
condenando-o, ainda, ao paga-
mento das custas processuais e ho-
norários advocatícios, estes arbitra-
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dos em 15% (quinze por cento). 
Alega o apelante, em síntese, o 

seguinte: 
- preliminarmente, a nulidade 

da sentença de 1º grau, por não ter 
a douta Juíza do feito obedecido 
ao rifo processual previsto, para es-
te tipo de demanda, pela Lei nº 
5.478, de 1968, em seus artigos 9º, 
10 e 13; 

- no mérito, alega a manuten-
ção do desconto de 40% (quarenta 
por cento) sobre os seus vencimen-
tos, diante da ocorrência de mu-
dança na situação econômica, tan-
to do apelante que já constituiu 
nova família, quanto da apelada 
que, à época do divórcio, encon-
trava-se desempregada, e, atual-
mente, faz parte do quadro de fun-
cionários da Empresa Albrás-
Alumínio S/A., com sede no muni-
cípio de Barcarena, deste Estado, 
exercendo a função de psicóloga, 
tendo à sua disposição toda uma 
infra-estrutura que se traduz em 
moradia, escola, hospital, clube, 
etc., o que, certamente, lhe pro-
porcionaria e a seus fi lhos um ex-
celente padrão de vida, não fosse 
a recorrida ter resolvido residir nes-
ta capital. 

Requer, então, a reforma do 
decisum e o arbitramento de 20% 
(vinte por cento) a ser descontado 
de seus vencimentos. 

Recurso tempestivo, contrami-
nutado, com preparo comprovado 
às fls. 62. 

Nesta Superior Instância, foram 
os autos encaminhados ao neces-
sário parecer da Procuradoria de 
Justiça que, através da Procurado-
ra de Justiça, Doutora Adozinda 
Álvares Pamplona, opinou pelo 
indeferimento da preliminar apon-
tada, por entender precluso tal di-
reito, nos termos do artigo 245, do 
Código de Processo Civil , e, quan-
to ao mérito, que seja dado provi-
mento parcial ao recurso, para di-
minuir a pensão ao patamar de 
25% (vinte e cinco por cento) dos 
vencimentos líquidos do apelante. 

 
Voto 
A preliminar argüida pelo ape-

lante não merece acolhimento. A 
nulidade da sentença, objetivada 
por ele, improcede, eis que se trata 
de pretensão fulminada pela pre-
clusão, nos exatos termos do artigo 
245, do Código de Processo Civil. 

Se a MMª Juíza do feito deixou 
de ouvir as partes litigantes, na 
audiência de instrução e julga-
mento, tal nulidade deveria ter si-
do alegada na primeira oportuni-
dade oferecida, ao apelante, para 
falar nos autos, e este não o fez. 

Por outro lado, não é verdade 
que a respeitável sentença recorri-
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da, apesar de sintética, conflito 
com os fatos alegados nos autos. 

Em tais condições, rejeita-se a 
preliminar em apreço. 

Quanto ao mérito, é preciso que 
se diga que não é excessivo o arbi-
tramento de pensões destinadas a 
dois fi lhos, na ordem de quarenta 
por cento da remuneração liquida 
do devedor, impondo-se a manu-
tenção do arbitramento com base 
nos princípios da condicionalidade 
e da proporcionalidade, de que 
trata o artigo 400, do Código Civil. 

Tampouco merece, "in casu", 
ser reduzida a pensão, a título de 
suposta competência econômica 
da ex-esposa do apelante e impe-
dimento do alimentante na conti-
nuação do cumprimento que, ante-
riormente, veio de assumir, em vir-
tude dos encargos com a nova fa-
mília, situações essas não compro-
vadas peio autor, ora apelante. 

Realmente, como determina o 
artigo 401, do Código Civil, se, 
depois de fixada a prestação ali-
mentícia, o alimentante, tiver sua 
situação econômico-financeira di-

minuida de tal forma que não lhe 
dê condições de mais atendê-la 
sem sacrifício da própria subsistên-
cia, pode pedir ao Juiz que o exo-
nere da obrigação ou que diminua 
o encargo, provando, habilmente, 
é lógico, os motivos de seu pedido. 

Na espécie, no entanto, a postu-
lação do autor-apelante carece de 
comprovação idônea, haja vista 
que, pretendendo a diminuição do 
encargo, o fez aleatoriamente, 
sem produzir a prova ou provas ne-
cessárias. 

Do exposto, nego provimento 
ao recurso. 

ACORDAM, então, os Desem-
bargadores que integram a 2ª 
Turma Julgadora da 2ª Câmara 
Cível Isolada do Tribunal de Justi-
ça do Estado do Pará, depois de 
serem vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Apelação Cível, da 
Comarca de Belém, em que é ape-
lante Borgônio Cassiano do Nas-
cimento Neto e apelada Vânia Lú-
cia Bispo Santos do Nascimento, 
por unanimidade de votos, negar 
provimento ao recurso. 

 
Belém, 07 de novembro de 1996. 

 
Des. Humberto de Castro - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.104 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:           Amélia Rosa Lopes dos Santos 
Apelado:            Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Capital 
Relator:             Desembargador Humberto de Castro 
 
 

Não se v islumbrando situação de risco a  ensejar 
medidas de proteção à menor, cuja família, dev i-
damente estruturada, v em atendendo às suas ne-
cessidades básicas e direitos fundamentais, con-
forme parecer da Assistência Social do Juizado 
da Infância e da Juv entude, nega-se o pedido de 
guarda da mesma, por falta de amparo legal que o 
justifique, confirmando-se “in totum” a r. Decisão 
de primeira instância. Recurso conhecido e im-
prov ido - Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes Autos de Apelação Cível da 
Comarca da Capital, em que é 
Apelante Amélia Rosa Lopes dos 
Santos e Apelado o Juízo de Direi-
to da 3ª Vara Cível da Capital. 

 
Relatório 
Amélia Rosa Lopes dos Santos, 

devidamente qualificada e repre-
sentada nos Autos, através da De-
fensoria Pública do Estado, reque-
reu, perante o Juízo de Direito da 
3ª. Vara Cível da Capital, Ação de 
Guarda da menor Ana Raquel 

Santos da Silva, com fundamento 
no artigo 33, e §§, da Lei nº 
8.069/90. 

Diz a Requerente, que a menor 
em epígrafe, nascida em 14.10.83, 
é sua neta, tendo como pais bioló-
gicos Valdivino Pereira da Silva e 
Elizabeth Santos Silva, que se en-
contram impossibil itados de satis-
fazer as condições de saúde, sub-
sistência e instrução da mesma, 
que vive às suas expensas, confor-
me declaração anexa, motivo pelo 
qual, requereu a presente Ação, 
alegando que necessita colocar a 
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referida menor como sua depen-
dente junto ao INSS. Junta à inici-
al, os documentos de fls. 05/17 e 
20/21. 

Em Audiência, os genitores da 
menor, declaram que são casados, 
possuem tres fi lhos, dos quais cri-
am dois, posto que a menor Ana 
Raquel, desde um (01) ano de i-
dade reside e é mantida pela Re-
querente; manifestam-se concor-
dando com a concessão da Guarda 
(fls. 25/28). 

Às fls. 29/30, a sra. Assistente 
Social do Juizado da Infância e da 
Juventude emite Parecer desfavo-
rável à concessão da guarda. 

O representante do Ministério 
Público, às fls. 31/32, opina pelo 
indeferimento da medida por falta 
de amparo legal. 

Sentenciando o feito, a MMª 
Juíza “a quo”, indefere o pedido 
(fls. 33/34). 

Inconformada, a Requerente 
apela da r. Decisão, requerendo a 
reforma da mesma, juntando suas 
razões às fls. 35/37. 

A Promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude, oferecendo 
contra-razões, às fls. 38/41, defen-
de o acerto da r. Decisão, reque-
rendo seja negado provimento ao 
Recurso. 

Nesta Superior Instância, o re-
presentante do Ministério Público 

opina pelo conhecimento e 
improvimento do Recurso. 

Os presentes Autos foram en-
caminhados à Revisão da Exma. 
Sra. Desembargadora Albanira Lo-
bato Bemerguy. 

 
Voto 
Tratam os presentes Autos do 

Recurso de Apelação interposto 
contra Sentença prolatada pelo Ju-
ízo de Direito da 3ª. Vara Cível da 
Capital, que acolhendo pareceres 
exarados em estudo social realiza-
do pela Assistência Social do Jui-
zado da Infância e da Juventude, 
indeferiu o pedido de guarda da 
menor Ina Raquel Santos da Silva, 
requerida por sua avó materna 
Amélia Rosa Lopes dos Santos, ora 
Apelante. 

Nada há a reformar na Douta  
Sentença “a quo”, que bem anali-
sou e decidiu sobre o pedido, não 
encontrando amparo legal que jus-
tificasse o mesmo 

A Lei nº. 8.069/90 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, prevê, 
em seu artigo 98, a situação de ris-
co a ensejar medidas de proteção 
à      criança e ao adolescente, 
dentre as quais se inclui a guarda. 
Assim estabelece o artigo citado: 

“Art. 98 - As medidas de prote-
ção à criança e ao adolescente 
são aplicadas sempre que os di-
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reitos reconhecidos nesta Lei fo-
rem ameaçados ou violados: 
..................................................
..................................................
.... 
II - Por falta, omissão ou abuso 
dos pais ou responsável.” 
..................................................
..................................................
.... 
In casu, muito embora a avó da 

criança propicie ajuda eficaz na 
educação da mesma, não justifica 
a transferência da guarda, visto 
que seu pai possue atividade re-
munerada e vem satisfazendo as 
necessidades básicas de sua famí-
lia, além do que, a residência da 
avó é contígua com a da família 
da menor, convivendo a mesma 
tanto com a avó, como com os pais 
e seus dois irmãos. 

O que se vislumbra do pedido é 
a intenção de tornar a criança de-
pendente do INSS, com o faleci-
mento da avó, ora Apelante, o que 
descaracteriza o instituto da guar-
da, até mesmo porque, a criança 
já é dependente do pai naquele 
órgão previdenciário. 

É oportuno transcrever a l ição 
de Antonio Chaves, em “Comentá-
rios ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente”, transcrita no parecer 

do “Parquet”: 
“O que se deve evitar é a consti-
tuição de guardas somente com 
vistas à percepção do benefício 
previdenciário, pois o encargo é 
muito mais amplo, conferindo a 
seu detentor a responsabilidade 
de prestar assistência material, 
moral e educacional à criança 
ou adolescente.” (Obra citada, 
pag. 150). 
Diante do que foi exposto e, a-

tendendo ao espírito da Lei nº 
8.069/90, que elegeu como 
prioridade em seu artigo 4º., a 
família, com o dever de efetuar os 
direitos fundamentais da criança e 
do adolescente e levando em 
consideração que no caso em 
exame a criança tem sua família 
devidamente estruturada, conheço 
do Recurso, mas lhe nego 
provimento, para manter in totum 
a r. Sentença apelada. 

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 a r. Decisão de Primeira 
Instância. 

 
Belém, 07 de novembro de 1996. 
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Des. Humberto de Castro - Presidente e Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.105 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA 
COMARCA DE CASTANHAL 
 
 
Recorrente:        Antonio José Pinheiro Lira 
Recorrido:          A Justiça Pública 
Relator:              Desembargador Elzaman da Conceição Bittencourt 
 
 

Recurso Penal em sentido estrito - Autoria incerta- 
Ausência de dúv ida da autoria - Conv encimento 
em juízo de admissibilidade da acusação. Na sen-
tença de pronúncia, como decisão sobre admissi-
bilidade da acusação, constitui juízo fundado de 
suspeita, não o juízo de certeza que se exige para 
a condenação. Se no caso concreto há i certeza 
da autoria, só resta a alternativ a da pronúncia. 
Recurso conhecido e improv ido por unanimidade.    

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores com-
ponentes da Segunda Câmara 
Criminal Isolada, à unanimidade 
de votos em conhecer do presente 
recurso, porém, lhe negar provi-
mento, confirmando a sentença de 
pronúncia. 

 
Relatório 
Antonio José Pinheiro Lira, já 

qualificado nos autos de processo 
crime que lhe move a Justiça Pú-
blica, vem através de seu advoga-
do legalmente habilitado, interpor 

o presente Recurso Penal em Sen-
tido Estrito, perante esta Egrégia 
Câmara Criminal Isolada, contra a 
r. Sentença de Pronúncia da MM. 
Juíza da 3ª Vara Penal da Comar-
ca de Castanhal, por ter infringido 
o art. 121, § 2º, incisos I e IV do 
Código Penal Brasileiro, pelas ra-
zões e fatos a seguir sintetizados: 

Diz o apelante, que o Inquérito 
Policial não apurou por completo 
os fatos, visto que o depoimento 
da testemunha de fls. 12, diz que a 
vítima veio a falecer por falta de 
atendimento médico, e que a 
gangue que  atacou o recorrente 
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impediu o atendimento da vítima 
pela enfermeira que estava de 
plantão. 

Diz ainda, que foi requerido o 
Laudo Cadavérico e o Exame de 
Balística, pelo Delegado de Polí-
cia, que confizmou a materialida-
de através do primeiro Laudo, po-
rém o exame de balística não pro-
va que o projéti l encontrado tenha  
sido disparado pela arma do recor-
rente. 

Continua o recorrente, alegan-
do que a representante do Ministé-
rio Público deveria ter denunciado-
o por homicídio culposo e não o 
qualificado, e que a testemunha 
arrolada às fls. 94, a Sra. Maria de 
Fátima dos Santos Monteiro, afir-
mou que foi ameaçada para não 
socorrer a vítima, por um grupo de 
elementos liderado por um indiví-
duo conhecido por "cavalo". 

Quanto ao mérito, diz o recor-
rente que houve um entrevero en-
tre o mesmo e um elemento cha-
mado "Rosivaldo", e que houve 
disparos de arma de fogo, tendo 
um deles atingido a vítima Eliene, 
que não foi atendida, devido a en-
fermeira ter recebido ameaças do 
grupo que fazia parte a vítima "Ro-
sivaldo". Alegando ainda o recor-
rente, que o projéti l encontrado 
não se identifica com a sua arma. 

Conclui o recorrente, requeren-

do que seja dado provimento ao 
recurso, vez que, não está suficien-
temente provada a autoria do cri-
me, pedindo que lhe seja  dado a 
aplicação do "in dubio pro reo". 

Em suas contra-razões, o repre-
sentante do Ministério Público o-
pinou pela confirmação da r. Sen-
tença de Pronúncia, por serem im-
procedentes as razões do recurso. 

Argumenta o Promotor de Justi-
ça, que a afirmação do recorrente, 
de que a vítima morreu por falta 
de atendimento médico, não está 
comprovada, antes pelo contrário, 
está provado e comprovado nos 
autos é que quem  disparou o tiro 
acertando a vítima, foi o acusado, 
não havendo dúvidas na autoria e 
na materialidade do delito. 

Em suas conclusões, o Promotor 
de Justiça pede a confirmação da 
r. Sentença de Pronúncia, e que 
seja levado o pronunciado à jul-
gamento pelo Tribunal do Júri. 

Nesta Instância Superior, o dig-
no representante do Ministério Pú-
blico, opinou pelo conhecimento e 
improvimento do presente recurso. 

 
Voto 
O recorrente, esposando a tese 

de autoria incerta, pretende seja 
reformada a sentença de pronún-
cia, eximindo-se, assim, do julga-
mento do Tribunal do Júri, juízo 
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natural de julgamento dos crimes 
contra a vida. 

Em sua razões, o recorrente, no 
afã de convencer a procedência de 
sua tese, ataca a prova material do 
crime e as testemunhas de acusa-
ção inquiridas na instrução crimi-
nal, as quais o apontam como o 
autor dos disparos que causaram a 
morte da vítima. 

Foi justamente embasada nes-
sas provas, que a MMª Juíza pro-
nunciou o réu, convencendo-se dos 
pressupostos previstos no art. 408, 
do CPP, quais sejam a existência 
do crime e indícios da autoria. 

O recorrente, desde as alega-
ções finais, e, agora, em suas ra-
zões recursais, tenta levantar dúvi-
da quanto a autoria, chegando ao 
ponto de querer beneficiar-se do 
princípio do in dubio pro reo, es-
quecendo-se de que, no caso de 
dúvida, o princípio a prevalecer é 
do in dubio pro socitatis. 

Na sentença de pronúncia, está 
consignado que:  

"por volta das 02:00 horas da 
madrugada, do dia 28 de feve-
reiro de 1994, nos arredores da 
danceteria Dance Bem, locali-
zada no Bairro da Saudade nes-
te Município (Castanhal), o de-
nunciado aproximou-se de Ro-
sivaldo Santos Barbosa, com 
quem mantinha certa animosi-

dade, e covardemente aplicou-
lhe um soco, sacando em se-
guida de sua cintura um revól-
ver calibre 38, e desferindo en-
tre dois a cinco tiros contra o 
desafeto e colegas que o a-
companhavam, veio atingir Eli-
ene Pontes Torres à altura do 
pulmão direito, sendo que a 
mesma não resistiu aos ferimen-
tos que lhe foram produzidos, 
vindo a falecer".  
Em seguida arremata:  
"A materialidade está evidenci-
ada por meio de Laudo de E-
xame Cadavérico de fls. 07 dos 
autos, que atesta como causa-
mortis, anemia aguda devido 
hemorragia interna por transfi-
xação de vasos sanguíneos e 
pulmão direito, causados por 
projéti l de arma de fogo (bala)".  
E quanto a autoria conclui:  
"Muito embora o acusado não 
tenha confessado a autoria do 
fato delituoso, o depoimento 
das testemunhas inquiridas tan-
to na fase inquisitória quanto na 
fase instrutória, não deixam dú-
vidas de que o denunciado é o 
autor do mesmo."(fls.103). 
Diante de todas essas evidên-

cias, a Magistrada não titubeou em 
pronunciar o réu, e o fez convicta 
de que não pairava nenhuma dú-
vida quanto a autoria do delito. 
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A jurisprudência dominante, é 
no sentido de que: 

"Para que o juiz pronuncie o 
réu é necessário, em primeiro 
lugar, que esteja convencido da 
"existência do crime". Não se 
requer prova incontroversa da 
existência do crime, mas de que 
o juiz se convença da sua mate-
rialidade. Por isso já se tem de-
cidido que não exclui a possibi-
l idade da pronúncia eventual 
deficiência do laudo pericial ou 
a existência  de mero corpo de 
delito indireto, embora se exija 
que o juiz esteja convencido da 
existência do fato delituoso". 
(RT 572/372). 
No que respeita autoria, a sen-

tença de pronúncia como decisão 

sobre a admissibil idade da acusa-
ção, constitui juízo fundado de sus-
peita, não o juízo de certeza que 
se exige para a condenação.  

"Por isso, não há necessidade, 
absolutamente, de convenci-
mento exigido para a condena-
ção, como a da confissão do 
acusado, depoimento de 
testemunhas presenciais, 
etc.”(RT 549/317-8 e 550/303). 
No caso em exame, existe a cer-

teza do crime e os indícios de au-
toria são veementes, o que legiti-
mam a decisão atacada. 

Por tais razões, conheço do re-
curso, porém, lhe nego provimen-
to, para confirmar a sentença de 
pronúncia do Juízo de primeiro 
grau.

 
Belém, 19 de setembro de 1996. 

 
Des. Werther Benedito Coelho - Presidente 

Des. Elzaman da Conceição Bittencourt - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.106 - REEXAME DE SENTENÇA DA COMARCA 
DE VIGIA 
 
 
Sentenciante:      Juiz da Comarca da Vigia 
Sentenciados:     Manoel da Silva Barros e Prefeitura Municipal de Santo  
                           Antonio do Tauá 
Relator:               Desembargador Almir de Lima Pereira 
 
 

Reexame de sentença - Ação Ordinária de Co-
brança de v encimentos de Vice-Prefeito - Reco-
nhecimento da comuna - Sentença que dev e ser 
mantida por seus legais efeitos - Decisão unâni-
me. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores De-

sembargadores componentes da 
turma julgadora da 1ª Câmara Cí-
vel Isolada, à unanimidade de vo-
tos, manter o decisório reexamina-
do. 

 
Relatório 
Trata-se de Ação Ordinária de 

Cobrança, onde o autor da Ação, 
Vice-Prefeito do Município de San-
to Antonio do Tauá, postula o re-
cebimento dos seus vencimentos 
de janeiro a agosto de 1994 que 
alega não terem sido pagos. 

Citada a Prefeitura devedora, 
não contestou e reconheceu estar 
em atraso com os vencimentos 
reclamados, pretendendo resolver 

clamados, pretendendo resolver o 
devido de forma amigável. . 

Então, por própria proposição 
da Prefeitura (fls. 24), a Dra. Juíza 
mandou efetuar o pagamento, em 
duas parcelas iguais de R$ 
6.583,22 (seis mil, quinhentos e oi-
tenta e três reais e vinte e dois cen-
tavos), em período de trinta (30) 
dias cada, mais honorários de ad-
vogado.  

Em face de não haver sido 
cumprido o proposto pela devedo-
ra, o autor veio requerer o blo-
queio da quantia estabelecida, di-
zendo ser fruto de acordo homolo-
gado nos autos, o que não ocorreu. 

O Dr. Juiz em sentença, julgou 
procedente o pedido da Ação Or-



148   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

 

 

dinária de Cobrança, referentes 
aos vencimentos em atraso dos 
meses de janeiro a agosto de 
1994, sem contudo baixar os autos 
ao contador do Juízo. 

Não houve apelação e a deci-
são subiu em duplo grau de juris-
dição. 

Nesta Instância, o douto Procu-
rador de Justiça opinou pela ma-
nutenção da sentença em exame. 

 
Voto 
A própria Prefeitura não negou 

estar devendo os vencimentos co-
brados pelo autor e que não o fez 
porque encontrava-se em crise fi-
nanceira. Então está comprovada 
a existência da relação jurídica 

plei-    teada, o que acarreta na 
manifestação da jurisdição, reco-
nhecendo que há o descumpri-
mento da contraprestação de servi-
ços por parte do edil, na Câmara 
de Vereadores. 

Assim, deve ser mantida a sen-
tença "a fim de que a Requerida 
pague ao postulante a quantia de 
RSS.187, 57, referente aos venci-
mentos em atraso dos meses de 
janeiro a agosto do ano de 1994, a 
que faz jús pelo exercício do cargo 
de Vice-Prefeito do Município de 
Santo Antonio do Tauá-
Pa."(fls.53). 

Nesta nada há que modificar, 
mantendo-se o decisório 
reexaminado. 

 
Belém, 11 de novembro de 1996. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Almir de Lima Pereira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.107 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:        Liege Therezinha Zahluth Centeno 
Impetrado:         Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração 
Litisconsorte Passivo Necessário: Estado do Pará 
Relatora:            Desembargadora  Albanira Lobato Bemerguy 
 
 

Mandado de Segurança contra ato do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Administração - Incorpo-
ração de gratificação de função. Preliminar: De-
cadência - Rejeição. Mérito: Se a desinv estidura 
ocorreu antes da v igência da Lei 5.810/94, o ser-
v idor público só fará jús à incorporação de grati-
ficação de função se dev idamente respaldado nas 
leis anteriores, entretanto, se a desinv estidura 
ocorreu durante sua v igência, o serv idor dev erá 
merecer o reconhecimento de seu direito líquido e 
certo ao adicional pleiteado, no termos do art. 130 
do diploma legal inv ocado. Segurança concedida. 

 
 

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

sembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, por unanimidade de vo-
tos, conceder a segurança impe-
trada, nos termos do voto da Exma. 
Desa. Relatora. 
 
     Relatório 

Tratam os autos  de Mandado 

de Segurança, impetrado com 
fundamento no art. 5º LXIX da 
Constituição Federal e disposições 
da lei 1533/51, por Liege Therezi-
nha Zahluth Centeno, identificada  
às fls. 02, contra ato manifesta-
mente ilegal praticado pelo Exmo. 
Sr. Secretário  de Estado de Admi-
nistração. 

Objetiva a impetrante através 
do presente “mandamus”, o paga-
mento de gratificação incorporada  
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aos seus vencimentos referente ao 
cargo  em comissão GEP - DAS-05, 
na proporção  de 100% que não 
vem sido paga até a presente data. 

Esclarece que é administradora 
de Empresas, lotada na Secretaria 
de Estado de Agricultura, tendo 
exercido os seguintes cargos em 
comissão:  

- Diretor de divisão  de Finanças        
- DAS-04, de 20-06-83 a 31-08-83 

- Diretora Geral de Administra-
ção     - DAS-05, de 31-08-83 a 25-
10-87 

-Diretora de Finanças                         
- DAS - 05, de 28-10-87 a 25-03-91 

- Diretor Administrativo Finan-
ceiro  - DAS - de 18-03-91 A 08-04-
94. 

Ressalta, que tais situações fun-
cionais encontram-se devidamente 
comprovadas no processo adminis-
trativo nº 0347/94, e a referida 
gratificação é devida com respaldo 
no art. 130, e parágrafos da  Lei 
5.810 de 24-01-94, que segundo 
seu entendimento tão somente 
ratificou o que já havia 
estabelecido a lei 5.232/85, 
objetivando a preservação da 
remuneração  do servidor já in-
corporada  no seu orçamento fami-   
l iar que, no caso  sub judice, 
passou a ser devida automati-
camente à partir da exoneração do 
último cargo comissionado e dis-
pensa  da função gratificada em 

08-04-94. 
Destaca ainda, que apesar de 

parecer favorável a incorporação 
das vantagens  pecuniárias perse-
guidas, o Exmo. Sr. Secretário de 
Estado de Administração simples-
mente ignorou os ditames legais, 
deixando de cumprir o pagamento 
impondo-lhe em conseqüência 
uma inexplicável e abrupta redu-
ção de seus vencimentos em afron-
ta a direito adquirido. 

Após invocar  decisões jurispru-
denciais  da justiça trabalhista,  e 
de nossa Colenda Corte de Justiça  
que tem preservado o direito ad-
quirido, protesta pela concessão do 
mandamus. 

Juntou documentos fls. 10/64 
Recebidos os autos em redistri-

buição, foram ordenadas providên-
cias quanto a notificação la Impe-
trada e citação do litisconsorte ne-
cessário. 

No prazo legal, a autoridade 
Impetrante invocou preliminarmen-
te o escoamento do prazo deca-
dencial nos termos do art. 18, da 
Lei 1533/51, pleiteando a extinção 
do feito  sem julgamento do méri-
to,  ex vi art. 269, inc. IV do CPC, 
sob alegação de que a impetrante 
deixou de exercer cargos comissio-
nados em 08-04-94, e a suposta le-
são  teria ocorrido na data da en-
trada em vigor do RJU, eis que, até 
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então haveria apenas pretenso di-
reito, decorrendo  daí a caducida-
de. 

Quanto ao mérito, alega que a 
tese esposada pela Impetrante,  a-
fronta o princípio da irretroativida-
de das leis  esculpido no art. 6º, da 
Lei de Introdução  do Código Civil, 
afirmando que embora o adicional 
encontre antecedentes nas leis 
5.020/82, (art. 10) e 5.232/85 (art. 
1º) tal beneficio, entretanto, dei-
xou de existir no  mundo jurídico  
com o advento da Lei 5.378/87, 
em conseqüência   a Lei 5.810/94, 
introduziu novo direito até então 
inexistente, não podendo portanto 
a impetrante falar em incorporação 
por exercício anterior a vigência da 
lei criadora do benefício. 

Após citações doutrinárias res-
salta que a lei só abarca situações 
surgidas a partir de sua entrada em 
vigor o que tornaria descabido o 
pleito da impetrante pois  a quase 
totalidade do tempo de exercício 
de cargos comissionados ocorreu 
antes da vigência do RJU  e todas 
as vantagens  trazidas por este são 
novas e inexistentes até 24/01/94 
daí, ser descabida  a pretensão da 
impetrante. 

Invoca parágrafo 3º do art. 20 
da lei de  introdução ao Código 
Civil, alegando que não se pode 
cogitar  de repristinação da Lei 

5.232/85 sem  expressa determina-
ção da Lei 5.810/94.  

Finaliza ressaltando que agiu 
dentro dos limites da Lei conforme 
preceito  dos arts. 5º, II, e 37 da 
CF, pleiteando pela negação do 
pleito da Impetrante, além do que 
inexiste previsão de dotação orça-
mentária para fazer face ao paga-
mento do adicional. 

Juntou documentos fls. 96/148. 
O Estado do Pará ingressou 

como litisconsorte passivo ressal-
tando os mesmos fundamentos e 
juntando documentos fls. 137/138, 
e o Exmo. Procurador de Justiça, 
Carlos Ailson Peixoto, tem parecer 
de fls. 140/143, opinou pelo co-
nhecimento e provimento do 
mandamus. 

 
Voto  
Conforme relatado,  pretende  a 

Impetrante através  do presente  
“mandamus“ o pagamento  da gra-
tificação  incorporada  aos  seus 
vencimentos,  referente ao cargo 
em comissão  GEP - DAS-05  na 
proporção  de 100%  (cem por cen-
to),  direito esse que não fôra reco-
nhecido,  não tendo  sido pago, 
embora pleiteado administrativa-
mente. 

Atendendo as informações  soli-
citadas,  a Autoridade impetrada  
argüiu  preliminarmente o escoa-



152   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

 

 

mento do prazo decadencial, plei-
teando, em conseqüência, a extin-
ção do feito, sem julgamento do 
mérito. 

Alega com fundamento  no art. 
18, da Lei 1.533/51, que a suposta 
lesão teria ocorrido na data em 
que entrou em vigor a lei 
5.810/94, daí o escoamento do 
prazo decadencial.     

Data Venia, inúmeros  foram os 
julgados  prolatados pelas Colen-
das Câmaras Cíveis Reunidas,  
considerando a inaplicabil idade 
da disposição  legal invocada  em 
matéria de trato sucessivo,  que 
envolve também a pretensão da 
Agravante e que ficou bem deli-
neada no posicionamento de Hely 
Lopes Meireles, quando assim se 
pronunciou: 

"Nos atos de trato sucessivo, 
como no pagamento de venci-
mentos ou outras prestações pe-
riódicas, o prazo renova-se a 
cada ato e também não corre 
durante a omissão ou inércia  
da administração em despachar 
o requerido pelo interessado" 
(pag. 41 - Mandado de Segu-
rança Hely Lopes Meirelles 16ª 
Ed. atualizada  por Arnold 
Wold). 
Cabe ressaltar que em 

12/04/94, a impetrante ingressou 
com o processo administrativo e, 

embora  houvesse merecido pare-
cer  favorável  emitido em 
20/06/94, pelo assistente Jurídico 
da Sagri, os autos foram  encami-
nhados  à SEAD - Secretaria de 
Administração, entretanto a Impe-
trante permaneceu sem solução 
sobre o pleito e sem receber o que 
entende que lhe é devido. 

Inviável portanto, dar acolhida 
a preliminar argüida pela impetra-
da. 

Quanto ao mérito, alegou a im-
petrante, haver exercido  cargos  
em comissão  perante a Secretaria  
de Estado de Agricultura na se-
guinte ordem:  de 20/06/83 - Dire-
tor de Divisão  de Finanças  - nível 
DAS 04, até 31/08/83, quando as-
sumiu o cargo de Diretora Geral de 
Administração nível DAS - 5, cujo 
exercício foi até 28/10/87, quando 
foi guindada  a Diretora de Finan-
ças - nível DAS - 05, onde perma-
neceu até  18/03/91,  quando as-
sumiu o cargo de Diretor Adminis-
trativo  Financeiro nível DAS -05 
do qual foi exonerada em 
08/04/94 (fls. 46). 

A prova documental acostada, 
evidencia que a Impetrante  exer-
ceu o período de 02 anos  e 21 di-
as de cargo de nível FG-4, 12 a-
nos, 01 mês  e(18 dias de exercício 
de cargo  nível DAS-4,  e 07 anos,  
03 meses e 25 dias, de cargo em 
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nível DAS -05, o que implica no to-
tal de 19 anos, 08 meses e 04 dias 
de tempo de exercício em cargo 
comissionado - fls. 18 e 19. 

Justificando o não pagamento 
da gratificação pleiteada, a Impe-
trada invocou o principio  da irre-
troatividade  da norma jurídica a-
legando que a Lei 5.232/85 de 
18/06/85, que regulamentava a 
gratificação pelo desempenho da 
função gratificada ou cargo comis-
sionado, foi expressamente revo-
gada pela Lei 5.378 de 15/07/87, 
deixando de existir, a partir desta 
data, o  benefício requerido, e a 
Lei 5.810 de 24/01/94, não retroa-
ge nem tem efeito  repristinatório 
sobre a citada Lei 5.232/85, vez 
que, teria  criado beneficio até en-
tão inexistente, daí porque ressalta 
encontrar-se atuando em obediên-
cia ao Princípio da Legalidade 
destacando também, a ausência 
de previsão  orçamentária impe-
dindo o pagamento do beneficio. 

Evidenciado, portanto, que não 
houve contestação à alegação de 
que  a  Impetrante  vinha exercen-
do caros comissionados desde 
20/06/83, até 08/04/94 - fls. 46, já 
sob os auspícios  da Lei 5.810 de 
24/01/94, que no parágrafo 2º do 
art.  130 - estabelece que: 

"O adicional será automático, a 
partir da exoneração do cargo 

comissionado ou da dispensa 
de função gratificada" 
Essa disposição, caracteriza ple-

namente  o direito  adquirido 
invocado, independentemente de 
qualquer reconhecimento judicial 
ou extra judicial. 

Data maxima venia, não vemos 
qualquer caracterização concer-
nente  a retroação do diploma le-
gal invocado, nem do caráter re-
pristinatório apontado, já que, o 
parágrafo 2º do art. 130 da Lei 
5.810/94, firmou o critério de apli-
cação imediata sem ofensa ao 
princípio da legalidade 

 Entendemos que a Lei 
5.810/94, não tem caráter repristi-
natório e nem  retroage, para al-
cançar situações anteriores a sua 
vigência, se a desinvestidura ocor-
reu antes de sua vigência, o servi-
dor público só fará  jus a vantagem 
referente  ao adicional se ampara-
do  nas leis anteriores, entretanto, 
se a desinvestidura  ocorreu  duran-
te sua vigência, como é o caso  da 
Impetrante, o Servidor deverá me-
recer o reconhecimento de  seu di-
reito líquido e certo ao adicional, 
amparado pela disposição do 
art.130 que se aplica plenamente, 
mesmo que, a investidura seja 
anterior 24/01/94, marco inicial de 
sua vigência, portanto, o que deve 
ser levado  em consideração para 
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disciplinar o reconhecimento ou 
não  dessa vantagem, é a data da 
desinvestidura que no caso sub ju-
dice ocorreu  em 08/04/94. 

Também não merece  acolhida  
a alegação sobre a ausência de 
dotação orçamentária,  vez que, a 
lei que dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias estabelece a previ-
são das despesas do Estado com o 
pessoal, cabendo portanto, ao Es-
tado reservar verba ou remanejá-la  
no sentido de atender  a essa 
formalidade. 

Comprovado resultou, haver o 
Impetrante exercido a partir de 

20/06/83, cargos em comissão su-
cessivamente  até 08/04/94, no to-
tal de 19 anos, 08 meses e 04 dias, 
e exonerada em 08/04/94, restam-
nos reconhecer seu direito líquido 
e certo à incorporação pleiteada 
na proporção de 100% do cargo 
comissionado DAS-05, à partir da 
data da impetração em 17/04/96, 
ressalvando-se o direito de pleitear 
pelas vias próprias, as diferenças 
pretéritas  que fizer jus, tudo na 
conformidade do art. 130 e seus 
parágrafos da Lei 5810/94. 

Isto posto, concedo a Seguran-
ça impetrada. 

 
Belém, 05 de novembro de 1996.  

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.109 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE SÃO JO-
ÃO DO ARAGUAIA 
 
 
Autor: Justiça Pública 
Réu: José Freire Falcão 
Relatora: Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 
 
 

Crime de responsabilidade de ex-Prefeito, a quan-
do do exercício do cargo. Defesa do ex-gestor da 
comuna, que não afastou a presença das irregula-
ridades apontadas pelo Tribunal de Contas, não 
desconstituindo as infrações capituladas na de-
núncia. Estando a peça acusatória rev estida dos 
requisitos legais e hav endo “crime”, em tese, é 
de ser recebida a denúncia. Decisão unânime. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores, com-
ponentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de votos 
em receber a denúncia. 

Relatório 
José Freire Falcão, ex-prefeito 

de São João do Araguaia, foi de-
nunciado pela i lustre Procuradora 
de Justiça Dra. Ubiragilda Silva 
Pimentel, por crime tipificado no 
art. 1º, inciso I, III, VI, XI do Decre-
to-Lei nº 201/67, com base nas pe-
ças informativas oriundas do pro-
cesso de prestação de contas da-
quela Prefeitura Municipal, enca-
minhadas ao Ministério Público 

pela Câmara de Vereadores. 
Consta da denúncia que o Tri-

bunal de Contas dos Municípios 
em Sessão Plenária realizada em 
09.02.95, por votação unânime, 
aprovou o parecer prévio da lavra 
do Conselheiro Relator, Dr. Paulo 
Dourado, contrário a aprovação 
das contas da prefeitura de São 
João do Araguaia, referente ao 
exercício financeiro de 1992, de 
responsabilidade do ex-gestor e 
ordenador de despesas José Freire 
Falcão, face as irregularidades in-
sanáveis apuradas no exame Téc-
nico-Contábil das referidas contas, 
conforme se infere da Resolução 
nº 4.135, inclusa as fls. 24. 
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Consta, ainda, que o ex-Prefeito 
citado na forma regimental do Tri-
bunal de Contas do Município, a-
presentou defesa instruída com 
documentos e justificativas que em 
parte aceitas por aquela Corte de 
Contas, sanaram algumas irregula-
ridades, persistindo aos abaixo dis-
criminadas que em tese constituem 
ilícitos penais, pelos quais está 
sendo denunciado, qual sejam: 

I - Prestação de Contas fora do 
prazo legal; 

II - Ausência de Licitação; 
III - Compra excessiva de com-

bustível; 
IV - Pagamento excessivo de re-

feições a funcionários públicos 
municipais; 

Devidamente notificado, o acu-
sado ofereceu resposta às fls. 
317/320, alegando preliminarmen-
te inépcia da denúncia por inob-
servância de requisitos tecnicos-
penais indispensáveis para seu a-
catamento. 

Por outro lado, a denúncia de-
veria revestir-se dos requisitos le-
gais, sob pena de absoluta nulida-
de. 

Alega ainda que ao encampar 
o parecer do Egrégio Tribunal de 
Contas dos Municípios, sentiu-se o 
órgão acusador desobrigado de fa-
zer exames mais percucientes das 
peças constantes do processo do 

Tribunal de Contas dos Municípios, 
deixando assim de considerar im-
portantes provas constantes do 
mesmo, que se apreciados, levari-
am a um confronto com as inexa-
tas conclusões obtidas pelo órgão 
auxil iar do controle externo da fis-
calização contábil financeira e or-
çamentária e que foram, de pronto 
encampados  pela Douta Procura-
dora de Justiça. 

Alega ainda que o recebimento 
da denúncia, nos termos em que 
se encontra materializada, se cons-
titui em flagrante constrangimento 
ilegal, por desatender aos princí-
pios insculpidos no art. 41 do Có-
digo de Processo Penal. 

Aduz ainda que, o relatório a-
presentado pelo Tribunal de Con-
tas do Município em que se base-
ou a ilustre Procuradora de Justiça, 
não se mostra suficiente para em-
basar a denúncia e necessárias se 
faziam novas dil igências. 

Ao final requereu a oitiva de 07 
testemunhas. 

Voto 
Preliminarmente, o denunciado 

argüi inépcia da denúncia por que 
“desprovida de requisitos técnicos-
penais indispensáveis para o seu 
acatamento”. Ora, data vênia ao 
ilustre defensor do acusado, em 
nenhum momento, em sua defesa 
foi especificado que requisitos fo-
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ram descumpridos pelo represen-
tante do “Parquet”, no que entendo 
serem alegações totalmente des-
cabidas. Considerando ainda esta-
rem fortemente especificadas as ir-
regularidades descritas e corrobo-
radas pelos documentos juntados 
aos autos. 

Quanto a alegação de que o 
órgão do Ministério Público não 
observou o que prescreve o art. 41, 
do Código Penal Brasileiro, não 
tem cabimento, e não merece aco-
lhida por esta Egrégia Câmara, 
posto que tal alegação não possui 
qualquer embasamento fático. 

Entretanto, ao nosso ver a defe-
sa em nada afastou os atos crimi-
nosos perpetrados pelo denuncia-
do, que não se manifestou em re-
lação às infrações descritas na de-
núncia sob sua autoria. 

Estabelece o artigo 41, do Có-
digo de Processo Penal que,  

“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”. 
In casu, a denúncia obedece às 

prescrições do referido artigo. 

A defesa oferecida pelo 
denunciado não descaracteriza o 
crime descrito na peça vestibular. 

A mencionada denúncia, ora 
analisada contém a exposição do 
fato criminoso e demais requisitos 
previstos no art. 41, do Código de 
Processo Penal, os quais foram 
obedecidos, na hipótese vertente. 

Estando a denúncia em ordem, 
sob o aspecto formal, cumpre ao 
Juiz, antes de recebê-la, verificar 
se estão presentes as condições 
genéricas da ação e as condições 
de probabilidade, as quais igual-
mente ocorrem. 

Outrossim, estão afastadas as 
hipóteses previstas no art. 43, do 
Código de Processo Penal, que 
ensejariam a rejeição da peça e-
xordial. 

Assim sendo, pelas razões ex-
postas, e considerando que os fatos 
alegados configuram crime em te-
se, voto pelo recebimento da de-
núncia. Manifesto-me contrária a 
prisão preventiva do denunciado, 
em razão da inocorrência de qual-
quer das hipóteses que a autori-
zam. 

Deixo de determinar o afasta-
mento das funções, por se tratar de 
“ex-prefeito”. 

Belém, 04 de novembro de 1996. 
Des. Romão Amôedo Neto - Presidente 
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Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.110 - REVISÃO CRIMINAL DA COMARCA DE 
CASTANHAL 
 
 
Requerente: Raimundo Jeferson Pereira 
Requerida: MMª Juiza de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de 

Castanhal 
Relator: Desembargador Ary da Motta Silveira 
 
 

Rev isão Penal. Réu que foi preso em flagrante, 
confessou ser autor do delito em juízo. Exame to-
xicológico. Despiciendo tal exame, quando segu-
ros elementos contidos nos autos o supram. Pe-
na, dosimetria de conformidade com a lei de en-
torpecentes. Rev isão sem nenhum fundamento 
legal. Rejeita-se. 

Vistos, etc... 
     Relatório 
     O ora requerente Raimundo Je-
ferson Pereira, por sua Advogada 
Maria de Nazaré Chaar Chaves, 
vem de requerer revisão do Decisó-
rio, de conformidade com o precei-
tuado pelo artigo 621, inciso I, do 
Código de Processo Penal por não 
se ajustar ao processo e em disso-
nância com a prova material do 
delito e encontra-se o mesmo 
cumprindo pena na Penitenciária 
"Fernando Guilhon", tendo o Deci-
sório transitado em julgado.    

Que o Órgão Ministerial 
denunciou o Requerente 
juntamente com Paulo de Souza 
Martins, por terem os mesmos 
infringido o preceituado pelo 

ceituado pelo artigo 12. "caput", 
da Lei nº 6.368/76, sendo aquele 
enquadrado na forma deste artigo, 
e este de acordo com o artigo 16, 
desse mesmo Diploma Legal; que 
ambos foram presos em flagrante 
quando fumavam maconha e por-
tavam 28 cigarros da mencionada 
erva, juntamente com uma peque-
na quantidade de um pó branco, 
sendo possivelmente cocaína, en-
tretanto o laudo de Constatação, 
que levou a Decisão condenatória, 
somente se refere aos 28 cigarros; 
que segundo sua manifestação i-
naceitam a condenação por con-
trariarem as evidencias contidas no 
bojo dos autos, apesar de terem 
apelado e foi o Decisório confir-
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mado através do Acórdão nº 
22.211, datado de 05/05/1993 - 
Relator Almir de Lima Pereira, a-
pesar do Relator a quando de seu 
voto reconhecem, que houve ne-
gligência por parte do Represen-
tante do Órgão do Ministerial, bem 
como, lança criticas à Magistrada 
"a quo", por ter em seu Decisório 
usado o Laudo de Constatação da 
substância entorpecente como pro-
va material do crime ao passo que 
referido Laudo apenas possibil ita a 
lavratura do auto de prisão em fla-
grante, e, oferecimento da Denún-
cia, havendo por conseguinte, a 
substituição pelo definitivo, para 
sua validade, com isso desrespei-
tou o preceituado pelos artigos 22, 
§ 1º e 25, da Lei de Tóxicos. 
     O Órgão do Ministério Público 
instado a se manifestar no presente 
processo, assim o fez por DD. Pro-
curador de Justiça Benedito de Mi-
randa Alvarenga, que em seu bem 
elaborado e minucioso Parecer de 
Fls. 27 a 30 dos autos, assim se 
manifesta: "Face aos fundamentos 
fáticos e jurídicos expedidos, re-
comenda-se a improcedência da 
revisão pleiteada, para a fim de 
permanecer os efeitos da Sentença 
condenatória irrecorrível". 

 
Voto 
Mérito 

O requerente Raimundo Jefer-
son Pereira, através de sua advo-
gada, doutora Maria de Nazaré 
Chaar Chaves, vem requerer Revi-
são Criminal, de conformidade 
com o que preceitua o art. 621, I 
do Código de Processo Penal, por 
contrariar com a prova material do 
delito. 

O requerente foi denunciado e 
ao final condenado pela MM. Juí-
za de Direito da 3ª Vara Penal da 
Comarca de Castanhal, por tráfico 
de entorpecentes, a pena de seis 
(06) anos de reclusão, pelas san-
ções punitivas do art. 12 da Lei nº 
6.368/76 (tráfico de entorpecen-
tes). 

O réu foi preso em flagrante de-
lito, quando fumava maconha e 
portava vinte e oito (28) cigarros da 
referida erva e mais uma pequena 
quantidade de pó branco, prova-
velmente cocaína. 

A argumentação do requerente 
é levantada por dois ângulos: 

a) nulidade da sentença conde-
natória irrecorrível, por não haver 
nos autos laudo definitivo da cons-
tatação da substância entorpecen-
te; 

b) exagero na dosimetria da 
pena à qual foi condenado em re-
gime fechado e erro insanável, 
quer quanto a natureza da pena, 
como no "quantum" fixado em re-
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lação ao outro agente, vez que, 
condenação por transgressão ao 
art.16, do enfocado diploma legal. 
Sua pena seria de seis (06) meses 
à dois (02) anos de detenção e não 
quatro (04) anos de reclusão. 

No primeiro caso não assiste 
nenhuma razão ao requerente, 
pois embora não tenha sido trazido 
aos autos o laudo definitivo sobre 
a substância entorpecente, o réu 
foi preso em flagrante delito, con-
fessou ser autor do delito, na Polí-
cia, assim como, em Juízo. Além 
do mais, os documentos existentes 
nos autos são firmados por dois pe-
ritos oficiais, técnicos no assunto, 
como bem enfatiza o Exmo. Des. 
Almir de Lima Pereira, relator do 
Recurso de Apelação (Acórdão nº 
22.211). 

Interessante é reproduzir a Ju-
risprudência trazida aos autos pelo 
doutor Procurador da Justiça, na 
época, hoje, Desembargador Be-
nedito Alvarenga, assim transcrito: 

"É despiciendo o exame toxico-
lógico, desde que seguros ele-
mentos contidos nos autos o su-
pram (ctj-mt-ac. 245/70 - rel. 

Des. Mauro José Pereira - RT 
548/383). 
Quanto a segunda argumenta-    
ção, diz ainda o doutor Procu-
rador: 
"No que tange ao fundamento 
de que ocupa a alínea "b", 
usualmente descabe, haja visto, 
que a apenação prevista pelo 
art. 12 referenciado é de três 
(03) a quinze (15) anos de re-
clusão, cujo cumprimento, co-
mo acertadamente decidiu o 
Juízo monocrático será em re-
gime fechado”. 
Logo fixada a pena definitiva 

em seis (06) anos de reclusão, não 
está caracterizada a alegada exas-
peração. 

Na realidade, a doutora Juíza 
de Direito agiu corretamente na 
aplicação da Lei Penal, nada ha-
vendo a reparar. 

À vista de tais considerações, 
ACORDAM os Senhores Desem-
bargadores componentes das E-
grégias Câmaras Criminais Reuni-
das, à unanimidade de votos, em 
indeferir a Revisão Criminal. 

 
Belém, 04 de novembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Ary da Motta Silv eira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.111 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE JACUN-
DÁ 

 
 

Autora:       Justiça Pública 
Réu:           Antônio Cruz de Lima - Prefeito de Jacundá 
Relatora:    Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz 
                               

           
Ação Penal - Crime de responsabilidade de prefei-
to. Mediante a ocorrência de indícios da prática 
de delito, é necessário a instauração do processo 
criminal. Decisão unânime. Denúncia recebida. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Ação Penal da 
Comarca de Jacundá, em que é 
autora a Justiça Pública e Réu An-
tônio Cruz de Lima - Prefeito de 
Jacundá.  

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes 
das Egrégias Câmaras Criminais 
Reunidas do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, à unanimidade 
de votos, receber a denuncia con-
tra Antônio Cruz de Lima - Prefeito 
de Jacundá. Mantido no cargo ele-
tivo. Prisão Preventiva não decre-
tada. 

 
Relatório 
A Douta Procuradoria de Justi-

ça, apresentou denúncia contra 

Antônio Cruz de Lima, Prefeito 
Municipal de Jacundá, como in-
curso nas penas do art. 1º, inciso 
XI, XIV do Decreto-Lei 201/67, 
mediante as razões seguintes: 

Que em atendimento à solicita-
ção da Câmara Municipal de 
Jacundá, o Tribunal de Contas dos 
Municípios, realizou Inspeção Ex-
traordinária nesse município, a fim 
de verificar a procedência da re-
presentação. 

Relata que foram analisadas as 
contas da Prefeitura, relativas aos 
exercícios financeiros de 1993, 
1994 e 1995, sendo que este últi-
mo, somente no período de 01/01 
a 13/07. Que ainda, realizaram-se 
visitas às obras do município, atra-
vés do engenheiro Guilherme Sic-
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sú, membro da comissão. Sendo 
que todas essas providências tive-
ram o acompanhamento do prefei-
to, Sr. Antônio Cruz de Lima, e 
seus assessores, que prestaram os 
esclarecimentos solicitados. 

Diz que em primeiro plano, fo-
ram consideradas procedentes 06 
(seis) irregularidades das 15 (quin-
ze) noticiadas na representação do 
Poder Legislativo Municipal, e a-
inda mais 05 (cinco) detectadas 
pelo órgão técnico, quando da a-
nálise de documentação, através 
da dil igência “in loco”, assim se 
chegou a 11 (onze) irregularidades 
que configuraram ato de improbi-
dade administrativa. 

O Tribunal de Contas conside-
rou sanadas 09 (nove) irregularida-
des, e ao final julgou a representa-
ção da Câmara através da Resolu-
ção n.º 4752 de 19/03/96, detec-
tando as seguintes irregularidades: 

a) Contratação de serviços de 
infra-estrutura urbana, com a firma 
Smith Construtora Imobiliária Lt-
da., que teve processo licitatório 
realizado em desrespeito aos dis-
positivos legais, e que o gestor 
municipal quitou a obra dois (02) 
anos antes de sua efetiva conclu-
são. 

b) Pagamento de despesas de 
atendimento médico à Casa de 
Saúde Dina Septímio, sem o pro-

cesso licitatório, e com a agravante 
de que o Secretário Municipal de 
Saúde, é sócio da mencionada 
empresa, o que contraria a norma 
do art. 90 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio. 

Mediante as il icitudes constante 
no item “a” decorreram uma 
seqüência de irregularidades 
como: 1) Abertura das propostas antes 
da data prevista, ou seja as propos-
tas foram recebidas pelas empresas 
em 25/09/93, e a abertura se deu 
em 26/09/93. O prefeito homolo-
gou a licitação em 26/08/93 e as-
sinou o contrato com a empresa 
em 17/09/93.  

2) O serviço da obra não foi 
concluído, e mediante o laudo do 
engenheiro membro da comissão, 
o valor da mesma seria de Seis-
centos e Trinta e Cinco Mil e Du-
zentos Cruzeiros (Cr$ 635.200,00), 
portanto a empresa recebeu uma 
importância maior, no valor de Um 
Milhão Trezentos e Sessenta e 
Quatro Mil e Oitocentos Cruzeiros 
(Cr$ 1.364.800,00), padrão da é-
poca, que eqüivale a 18.275,31 
UFIR’S. 

3) Apesar da empresa ter firma-
do compromisso em 20/11/94, de 
que iria concluir a obra, a comis-
são considera todo o procedimento 
irregular, desde a licitação até o 
pagamento. 
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Diante dessas evidências, houve 
desobediência à Lei 8.666 de 
21/06/93, art. 7º §§ 1º e 2º, e as-
sim a contratação da Construtora 
Smith é nula conforme dispõe o 
parágrafo 6º do art. 7º da Lei de 
Licitações. Que o engenheiro, em 
seu parecer técnico, ressalta a irre-
gularidade na contratação das o-
bras de infra-estrutura urbana de 
responsabilidade da SMITH - Cons-
trutora e Imobiliária Ltda., e afirma 
ainda que tais obras não obedece-
ram qualquer orientação de plani-
ficação técnica.  

Quanto as irregularidades do i-
tem “b”, conforme consta na Reso-
lução do TCM, constatou-se que 
não foi realizado o processo licita-
tório para a escolha da Casa de 
Saúde em questão, mesmo exis-
tindo outras três no município. Que 
a Prefeitura paga despesas de a-
tendimento médico para as quatro 
Casa de Saúde existentes no mu-
nicípio, mas que o maior paga-
mento é para a Clínica Dina Sep-
tímio. No período de 21/01/93 a 
30/05/94, foram constatados os 
pagamentos de Dois Milhões Cen-
to e Sessenta e Seis Mil, Quatro-
centos e Sessenta Cruzeiros (Cr$ 
2.166.460,00), no exercício de 
1993 e Oito Milhões Duzentos e 
Setenta e Três Mil e Quatrocentos 
e Dez Cruzeiros (Cr$ 

8.273.410,00), no ano de 1994. 
Aduz que houve desrespeito ao 

art. 90 da Lei Orgânica do Municí-
pio, na ocasião da assinatura do 
contrato de Prestação de Serviço, 
entre a Clínica Dina Septímio e a 
Prefeitura. 

Mediante tais irregularidades, 
houve o ilícito estabelecido no art. 
1º, XIV e XI do Decreto-Lei 201/67. 

Ao final requereu o recebimen-
to da presente denúncia, e os pro-
cedimentos legais cabíveis. 

O Denunciado devidamente no-
tificado, apresentou as razões se-
guintes: 

Em preliminar diz que o proces-
so não pode prosperar pelas infrin-
gências às normas legais, median-
te a ausência de pressupostos de 
constituição e de desenvolvimento 
válido e regular do processo, e a-
inda por não concorrer qualquer 
das condições da ação, como a 
possibil idade jurídica do pedido, 
diante dos seguintes fatos: 

Afirma que o R. do Ministério 
Público ao oferecer a denúncia, o 
fez indicando como réu, o Sr. An-
tônio Cruz de Lima, Prefeito de 
Jacundá, elencando irregularida-
des cometidas por este. Entretanto, 
na parte final, em que conclui o 
seu petitório, indica como  acusa-
do o Sr. Arlindo Alves da Costa, 
Prefeito Municipal de Santa Maria 
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do Pará. Mediante tal ocorrência 
se torna impossível a continuidade 
do processo, por ter sido indicada 
uma pessoa e o pedido de apena-
ção à uma outra, o que fere o prin-
cípio constitucional estabelecido 
no art. 5º, XLV da Constituição Fe-
deral, e ainda  as normas dos arts. 
24 e 41 CPP, que exigem como 
conteúdo da denúncia, além da 
exposição dos fatos circunstancia-
dos, a indicação qualificada do 
acusado. 

 
Mérito 
Alega que a denúncia formula-

da junto ao TCM, adveio de adver-
sários políticos, e que após a análi-
se e decisão deste orgão, houve a 
providência tomada pelo R. do M. 
Público. 

Diz que durante o processo de 
inspeção no Tribunal de Contas, 
não teve assistência de um advo-
gado, assim inexistiu qualquer 
desdobramento de sua defesa, pe-
rante àquela Corte. 

Assegura que o Tribunal de 
Contas ao enviar o respectivo pro-
cesso ao Ministério Público, deixou 
de enviar os documentos restantes, 
onde consta a sua defesa apresen-
tada nesse referido Tribunal, con-
forme as disposições do art. 5º da 
C.F., tudo  constante às folhas 338 
a 407 e ainda os demais procedi-

mentos processuais que se encon-
tram às folhas 408/417, como o pe-
titório de folhas 418/421 e demais 
seqüências do processo às folhas 
422/437. 

Que este dito processo de n.º 
944371-00-TCM, contém 437 fo-
lhas em seu bojo, mas que foram 
remetidas ao M.P., as quais fazem 
parte  destes autos de Ação Penal, 
somente 357 folhas, se deduzindo 
que foram subtraídas oitenta e 
uma (81) páginas, por serem con-
sideradas imprestáveis para o des-
linde da questão, assim deixaram 
de serem conhecidas pelo 
M.Público, o que demonstra a per-
seguição política, como o seu cer-
ceamento de defesa e ainda omis-
são de provas, em razão desse fa-
to. Nessa oportunidade, faz a jun-
tada dos referidos documentos, 
com as numerações e seqüência 
cronológica de 338 até 437. 

Esclarece que, após a fase de 
análise e de julgamento, ingressou 
com o recurso de reconsideração 
de despacho, e que este foi indefe-
rido pela sua intempestividade, 
mas que o seu defensor apresentou 
petitório para reverter a situação, 
entretanto não houve qualquer 
pronunciamento da autoridade 
competente, demonstrando a par-
cialidade e cerceamento de direi-
to. 
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Assegura que a Denúncia for-
malizada pelo R. do Ministério 
Público, se baseou em dois moti-
vos que foram, a contratação de 
serviços de infra-estrutura urbana 
com a firma Smith Construtora e 
Imobiliária Ltda. e o pagamento 
de despesas de atendimento mé-
dico à Casa de Saúde Dina Septí-
mio. 

Requereu que fosse admitida 
como parte de sua defesa àquela 
apresentada junto ao TCM, docu-
mentos que ora anexa, e que dei-
xou de ser recebida por aquele 
Tribunal, por razões desconheci-
das, assim como de ser encami-
nhada ao M.P. 

O R. do Ministério Público se 
manifestou sobre a defesa e do-
cumentos apresentados pelo de-
nun-    ciado. 

Requereu ainda o titular da a-
ção, a retificação de sua exordial, 
quando no final constou o nome 
de outra pessoa, que fosse acres-
centado o nome do Sr. Antônio 
Cruz de Lima, prefeito de Jacundá. 

 
Voto 
A Douta Procuradoria ingressou 

nesta Corte de Justiça, contra o Sr. 
Antônio Cruz de Lima, Prefeito 
Municipal de Jacundá, atribuindo-
lhe ilícito penal, estabelecido no 
art. 1º, inciso XI, XIV do Decreto-

Lei 201/67. 
As acusações constante na e-

xordial, estão respaldadas em do-
cumentos hábeis, fornecidos pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios, 
que realizou a devida inspeção 
técnica, através da qual constatou 
várias irregularidades na gestão 
municipal de Jacundá, o que evi-
dencia a existência de indícios da 
ocorrência do delito funcional. 

O denunciado em preliminar 
argüi matéria processual, alegando 
a ausência de pressupostos de 
constituição e de desenvolvimento 
válido e regular do processo, e a-
inda a não ocorrência de qualquer 
das condições da ação, como a 
possibil idade jurídica do pedido,  
tendo em vista que na parte final 
da denúncia, onde consta o reque-
rimento de citação e condenação, 
foi apresentado o nome de outra 
pessoa, e não do denunciado. 

Conforme consta às fls., a Douta 
Procuradoria ao se manifestar so-
bre a defesa e documentos apre-
sentados pelo denunciado, reque-
reu a retificação de sua peça de-
nuncial, que por um lapso, na par-
te final constou o nome de outra 
pessoa, mas que realizava a devi-
da providência. Entretanto, alegou 
que tal lapso é irrelevante, uma 
vez que a indicação e qualificação 
do denunciado constam  de forma 
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correta à fl.01. 
Tendo em vista que se realizou 

em tempo hábil, a necessária pro-
vidência para evitar qualquer de-
feito substancial na ação pretendi-
da, e que não trouxe qualquer pre-
juízo à parte adversa, uma vez que 
esta se manifestou sobre a matéria 
de mérito constante na peça de-
nuncial, assim descabe a alegação 
argüida em preliminar pelo de-
nunciado, mesmo porque tal fato 
não tem suficiente fundamento pa-
ra impedir o recebimento da ação 
que instaurará um processo-
criminal.   

O denunciado em sua defesa, 
argüi a impropriedade das acusa-
ções, uma vez que não teve opor-
tunidade de se defender perante o 
Órgão Fiscalizador, e assim tenta 
destituir de veracidade o processo 
administrativo que o enquadrou 
nas il icitudes penais. 

A atitude do denunciado não 
tem qualquer cabimento, pois 
mesmo que lhe fosse obstado 
qualquer direito de defesa, perante 
o órgão fiscalizador, isso não lhe 
impede de demonstrar nessa opor-
tunidade, a ocorrência de invali-
dade das acusações, mediante a 
impropriedade e inverdade dos 
documentos que o incriminam. En-

tretanto não se dispôs a apresentar 
qualquer motivo, que viesse afastar 
de plano os indícios da sua il icitu-
de penal. 

Portanto as razões apresentadas 
pelo denunciado não tem o poder 
de descaracterizar os indícios fortes 
do delito, pois não possuem os a-
tributos sérios e convincentes que 
possam afastar qualquer possibil i-
dade das ilegalidades que lhes são 
imputadas. 

Verificada a ocorrência de indí-
cios da prática criminosa e o fato 
da defesa do denunciado não ter 
trazido qualquer possibil idade de 
ocorrência de situação respaldada 
no art.43 do CPP, é necessário a 
instauração do processo criminal, 
onde as provas serão avaliadas de 
forma mais profunda, assim como 
o respeito à ampla defesa do de-
nunciado e a plena manifestação 
ao titular da ação. 

Ex-positis, voto pela admissão 
da denúncia contra Antônio Cruz 
de Lima, Prefeito Municipal de Ja-
cundá, 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. Vo-
to ainda pelo sua permanência  no 
cargo eletivo. 

 
Belém, 07 de outubro de 1996.  
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Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora        
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ACÓRDÃO Nº 30.112 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA 
CAPITAL - DISTRITAL ICOARACI 
 

 
Apelante:      Carlos Magno Pereira da Silva  
Apelada:       A Justiça Pública 
Relator:        Desembargador Ary da Motta Silveira 
 

 
Homicídio precedido de antiga rixa entre acusado 
e v ítima. Réu que anteriormente teria causado le-
sões corporais na v ítima, acusação da qual fora 
absolv ido. Crime ocorrido após discussão entre 
acusado e v ítima, sendo esta atingida na região 
infra-clav icular esquerda. Legítima defesa sem 
nenhum respaldo nos autos. Decisão do júri que 
se confirma, por estar baseada nos relatos trazi-
dos ao bojo dos autos.   

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Apelação Cri-
minal da Comarca da Capital - Dis-
trital Icoaraci, em que é apelante 
Carlos Magno Permira da Silva e, 
apelada, a Justiça Pública. 

 
Relatório 
Inconformado com a decisão 

que o condenou nas penas do art. 
121, § 2º, incisos II e IV do CPB, a 
13 (treze) anos de reclusão, Carlos 
Magno Pereira da Silva, vulgo 
"Cotó", recorreu a esta Superior 
Instância, com fins de ver modifi-

cada tal decisão. 
O ora apelante foi Denunciado 

em 25 de agosto de 1993, acusado 
de haver cometido o crime de 
homicídio qualificado, na pessoa 
de Raimundo Nonato Martins 
Mata, com quem mantinha uma 
rixa a mais de cinco anos, já tendo 
o acusado ferido a vítima - 
Raimundo - com uma facada no 
braço, pela qual, inclusive, 
respondeu por crime de lesões 
corporais (do qual foi absolvido).   

Pronunciado em 15 de setem-
bro de 1994, como incurso nas pe-
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nas do artigo 121, parágrafo 2º, in-
cisos II e IV, do Código Penal Bra-
sileiro, Carlos Magno, foi levado a 
julgamento pelo Tribunal do Júri 
em 18 de maio de 1995. 

A materialidade do crime está 
comprovada, através do Laudo ne-
croscópico de fls. 64. Também está 
provada a autoria do delito, atra-
vés da confissão do acusado em 
todas as fases processuais, inclusi-
ve perante o Júri. 

No julgamento do acusado, o 
representante do MP, apresentou a 
tese de homicídio qualificado, en-
quanto que a Defesa pediu a ab-
solvição do acusado, apresentando 
a tese da Legítima Defesa; tendo 
sido acolhida pelos jurados a tese 
do homicídio por motivo fúti l (6 vo-
tos a 1) e com o emprego de recur-
so que dificultou a defesa da víti-
ma (4 votos a 3). A tese da Legíti-
ma Defesa foi rejeitada pelos se-
nhores jurados à unanimidade de 
votos. 

Em suas razões recursais, o ape-
lante diz que seu julgamento foi 
contrário às  provas dos autos, mo-
tivo pelo qual pede que seja leva-
do a novo julgamento pelo Tribu-
nal do Júri. 

Em Contra-Razões recursais, o 
representante do "Parquet" diz que 
"inexiste contrariedade da decisão 
à prova coletada nos autos", sendo 

os argumentos da defesa "dirigidos 
ao que lhe convém, tentando iden-
tificar pontos isolados dos fatos, 
sem abordar o conjunto probatório 
seu todo". Afirma que os jurados 
votaram conscientes e que a tese 
da Defesa não possuía nenhum 
respaldo nos autos, prova é que foi 
completamente rejeitada (7 x 0). 
Ao final, pediu a confirmação da 
decisão apelada.     

Nesta Superior Instância, a dou-
ta Procuradoria de Justiça, em 
longo e estudado parecer da Bela. 
Vera Couto, opinou pelo improvi-
mento do recurso, por entender 
que o resultado alcançado no Tri-
bunal do Júri está em perfeita sin-
tonia com as provas dos autos, mo-
tivo pelo qual não merece reparos.  

 
Voto 
Mérito 
Os presentes autos contam a 

história de um crime de homicídio, 
sabendo-se que o mesmo foi pre-
cedido de antiga rixa entre o acu-
sado e a vítima, e até mesmo cons-
ta da folha de antecedentes do réu 
que ele fora acusado do crime de 
lesões corporais causadas na mes-
ma vítima Raimundo Nonato Mar-
tins Mata. Quanto à ocorrência do 
homicídio, sabe-se que no dia em 
que ocorreu, acusado e vítima en-
contraram-se na rua e passaram a 
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discutir, havendo em dado mo-
mento, ameaças recíprocas de a-
gressão. Logo depois houve novo 
encontro, quando, na versão do 
acusado, a vítima o teria agredido; 
versão aliás que não encontra res-
paldo nos autos, e o acusado é 
que valeu-se de uma faca e atin-
giu mortalmente a vítima, como 
ele próprio disse, havendo também 
notícia narrada pela testemunha 
Jaime Nunes Duarte às fls. 
196/197. A tese da Legítima Defe-
sa não encontra o menor apoio no 
bojo dos autos e também não pro-
cede a alegação de que os jurados 
julgaram contra a prova dos autos. 
Observa-se, aliás, que durante o 
julgamento do Júri houve uma 
preocupação muito grande no es-
clarecimento da verdade, ocorren-
do perguntas às testemunhas e a-
careação das mesmas, tudo com o 
intuito de esclarecer os fatos. A ví-
tima foi atingida na região infra-
clavicular esquerda, como refere a 
necrópsia de fls. 64. 

Em seu parecer, a doutora 
Procuradora de Justiça Vera Couto 

curadora de Justiça Vera Couto faz 
interessante observação, fruto dos 
seus estudos dos autos, nos seguin-
tes termos:  

"É certo que o acusado perdeu, 
aos 15 (quinze) anos, dois terços 
do braço (mão e antebraço) 
num acidente de trabalho. No 
entanto, pela maneira rápida e 
eficaz como usou a faca com a 
mão esquerda, nas duas vezes, 
e, principalmente na segunda e 
última, mostrou ser um deficien-
te de tal eficiência, que não lhe 
faz falta a mão direita. Na Base 
- refere-se à Base Aérea - "Cotó" 
é auxil iar operacional de servi-
ços diversos". 
À vista do exposto, não merece 

censura a decisão do Tribunal do 
Júri, que deve se confirmada.  

Por tais considerações, Acordam 
os senhores Desembargadores 
membros da 1ª Câmara Penal 
Isolada, à unanimidade de votos, 
em negar provimento ao recurso, 
para manter a decisão recorrida. 

 
Belém, 05 de novembro de 1996. 

 
Desa. Yv onne Santiago Marinho - Presidente 

Des. Ary da Motta Silv eira - Relator      
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ACÓRDÃO Nº 30.115 - REEXAME DE SENTENÇA DA COMARCA 
DE PARAGOMINAS 
 
 
Sentenciante:      MMª Juíza de Direito da Comarca de Paragominas 
Sentenciadas:     Mesbla Distribuidora de Veículos Ltda e Delegacia Regi-

onal   
                           da Fazenda Estadual 
Relator:               Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

ICMS. Prov ando a impetrante que se acha inscrita 
no Cadastro Geral dos Contribuintes Estaduais e 
que, no caso, não ocorreu o fato gerador do ICMS, 
a apreensão dos v eículos configura ilegalidade e 
abuso de poder da fiscalização estadual. Recurso 
ex-officio improv ido. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores De-

sembargadores componentes da 
Turma Julgadora da 3ª Câmara 
Cível Isolada, à unanimidade de 
votos, negar provimento ao reexa-
me, para. confirmar a decisão “a 
quo”. 

Relatório 
Trata-se de Recurso ex officio 

interposto pela Dra. Juíza de Direi-
to da Comarca de Paragominas, 
nos autos de Mandado de Segu-
rança impetrado por Mesbla Distri-
buidora de Veículos Ltda., contra 
ato do agente de fiscalização Luís 

Mário Araújo de Souza, lotado na 
Delegacia Regional da Fazenda 
Estadual, 2ª Região Fiscal, que no 
exercício de sua função de fiscal 
da Fazenda Estadual, apreendeu 
02 (dois) veículos, no município de 
D. Eliseu, que haviam sido nego-
ciados por Odilon Lobato e Itavel 
Serviços Rodoviários SC Ltda., 
com a impetrante. 

Os autos noticiam que os veícu-
los foram apreendidos pela 
fiscalização no posto fiscal de 
Barreira-ltinga - Pa, a alegação de 
se encontrarem em poder de 
contribuinte que não comprovou 
estar inscrito no Cadastro de 
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to no Cadastro de Contribuintes do 
Estado. E que apesar de recolhido 
o imposto pela impetrante à libe-
ração dos veículos, o que seria de 
competência do Delegado da 10ª 
Região Fiscal, com essa decisão 
não concordou o Diretor da Admi-
nistração Tributária Fiscal, exigin-
do também o pagamento das mul-
tas à liberação dos referidos bens. 

A Dra. Juíza “a quo”, após a 
concessão da liminar, deu pela 
procedência do pedido, embasada 
no Dec. Lei nº 406/68, interpondo 
o reexame obrigatório, ocasião em 
que os autos alçaram a esta E. Cor-
te, vindo-me conclusos para jul-
gamento, após regular distribuição. 
O parecer da douta Procuradoria 
Geral de Justiça de fls. é pela ma-
nutenção da r. sentença recorrida.  

Voto 
O presente recurso ex-officio 

deve ser improvido. 
A sentença recorrida bem apre-   

ciou os fatos postos em julgamen-
to, desmistificando o ato de cons-
trição administrativa movido pela 
autoridade tida como coatora, pois 
como consta dos autos, a impetran-
te provou se achar regularmente 
inscrita no Cadastro Geral dos Con-
tribuintes Estaduais, e de outro la-
do, como positivado pela sentença 
objeto deste reexame obrigatório, 
não ocorreu o fato gerador do im-

posto, exigido (ICMS), na forma 
prevista no Decreto Lei nº 406/68, 
seu art. 1º, Por conseguinte, afas-
tados os fatos justificadores do ato 
sob controle, resultou ilegal a a-
preensão dos veículos de proprie-
dade da impetrante, e via de con-
seqüência o abuso de poder com 
que se houve a Fiscalização Esta-
dual. 

Acresce dizer que a autoridade 
coatora deixou de prestar as infor-
mações que lhes foram requisita-
das, sendo pertinente a observação 
da ilustrada Procuradora, Dra. Ester 
de Moraes Neves, constante de seu 
bem lançado parecer de fls. 40/41; 
ora, se não houve a devida infor-
mação, que tem o caráter de con-
testação, é porque este reconhe-
ceu que não havia nada a contes-
tar, por isso nada mais correta do 
que a declaração de sua confissão 
ficta, ademais, a impetrante com 
provou sua inscrição no cadastro 
de contribuinte e a legalidade da 
compra e venda dos veículos, as-
sim como foi coagido a recolher 
um imposto que sabia serem inde-
vidos, mas mesmo assim foram a-
preendidos os veículos, num abso-
luto desrespeito à lei, à doutrina e 
à jurisprudência. 

Nessas condições, conheço des-
ta remessa obrigatória, mas nego-
lhe provimento, para em conse-
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qüência manter a r. sentença recor- rida, por seus fundamentos. 
Belém, 23 de agosto de 1996. 

Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.119 - EMBARGOS INFRINGENTES DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Embargante:    Henriqueta Iracy Alencar Rodrigues  
Embargado:     Unicar Administração Nacional 
Relatora:          Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 

 
 

Embargos Infringentes - Consórcio de Veículos - 
Ação Ordinária de Prestação de Fato, com Precei-
to Cominatório, cumulada com Restituição de In-
débito. Ação julgada Procedente. Apelação inter-
posta e acolhida, por maioria de v otos, admitindo 
que a cobrança de parcelas adicionais, além de 
justa e certa, é decorrente da aplicação da Porta-
ria n.º 377/86, do Ministério da Fazenda. Voto mi-
noritário, acolheu in totum a decisão do juízo mo-
nocrático. Interposição dos Embargos Infringen-
tes. Aplicação do art. 530 da nov a Lei Adjetiv a 
Civ il. 1 - Grupo Consorcial dev idamente constituí-
do e fechado, com número de prestações dev i-
damente contratadas. Inadmissív el acréscimo, 
unilateralmente de parcelas, às dev idamente con-
tratadas ancorada tal pretensão na Portaria n.º 
377 do Ministério da Fazenda. Não tem a mesma, 
o condão de alterar o ato jurídico perfeito, ampa-
rado pela Constituição Federal. Qualquer altera-
ção nos planos do consórcio, indispensáv el a de-
liberação em Assembléia Geral de Participantes. 
2 - Comprov ado que o consorciado efetuou real-
mente, o pagamento de todas as prestações ajus-
tadas no Contrato, é obrigação que se impõe, à 
Administradora, fornecer o dev ido recibo de qui-
tação, com a dev ida desalienação do bem objeto 
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do consórcio, bem como, dev olv er as quantias 
que recebeu indev idamente como prestações su-
plementares. Embargos prov idos. Decisão por 
maioria. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos de Embargos Infringen-
tes, em que é embargante Henri-
queta Iracy Alencar Rodrigues e 
embargado Unicar Administração 
Nacional. 

ACORDAM, os Exmos. Desem-
bargadores  que integram as Egré-
gias  Câmaras Cíveis Reunidas, do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, em Turma, por maioria de 
votos, em conhecer os Embargos, 
dando-lhes provimento nos termos 
do voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Henriqueta Iracy Alencar Rodri-

gues, devidamente identificada na 
exordial, através procurador legal-
mente habilitado, propôs Ação 
Ordinária de Prestação de Fato, 
Com Preceito Cominatório, 
cumulada com Restituição de 
Indébito, em desfavor de Unicar 
Administração Nacional, também 
identificada na peça inaugural, 
alegando ter ingressado no Grupo 
de Consórcio, denominado Con-
sórcio Mesbla, objetivando o auto 
financiamento de um veículo, 
firmando o Contrato de Adesão 

to de Adesão respectivo, de nº 
1543, com duração de 50 meses e 
com um número de 100 participan-
tes; que cumpriu com as suas obri-
gações, pagando todos as cinqüen-
tas parcelas contratadas e indevi-
damente tendo pago a mais o e-
quivalente a 3.2. Tendo já recebi-
do o veículo, solicitou quitação ge-
ral do mesmo, recusando-se no en-
tanto, a Requerida, a dar-lhe qui-
tação plena e geral, dizendo não 
ter sido inteoral o pagamento, face 
a Portaria nº377 de 23.12.86, do 
Ministério da Fazenda, ter autori-
zado o aumento do número de 
parcelas do referido consórcio, de 
cinqüenta (50) para sessenta e cin-
co (65) e, conseqüentemente, di-
zendo que o pagamento não havia 
sido integral e exigindo pagamen-
to de prestações adicionais. 

Citada regularmente, a Reque-
rida, em peça contestatória por si-
nal exaustiva, citando inclusive en-
tendimentos doutrinários e trans-
crevendo decisões jurisprudênciais 
de nossos Tribunais, alega que a 
elevação do número de quotas - 
partes, de 50 para 65 foi feita na 
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estrita observância das normas le-
gais, ou seja, obedecendo as dire-
trizes emanadas do Órgão Direcio-
nador da Política Econômico Fi-
nanceira do Governo Federal, a-
través do Ministério da Fazenda, 
que tem competência para gerir a 
constituição e funcionamento dos 
grupos de consórcio. Assim sendo, 
procura demonstrar que o paga-
mento das prestações adicionais 
foi determinado pela Portaria n.º 
377 de 1986, do Ministério da Fa-
zenda e, não tendo a Requerente-
Embargante, efetuado o pagamen-
to, deixou de cumprir a sua parte, 
no contrato, razão pela qual lhe foi 
negada a quitação plena, geral e 
irrevogável do veículo. 

A ação teve seu processamento 
normal e a final foi julgada proce-
dente. 

Inconformada a Requerida ora 
Embargada apelou, requerendo a 
reforma da mesma, alegando que 
a decisão "a quo" está em desa-
cordo com as normas legais que 
regem a matéria, contrariando as 
provas produzidas nos autos, pois a 
cobrança de parcelas adicionais, 
além de justa e certa, é decorrente 
da aplicação da Portaria n.º 377 
de 1986, do Ministério da 
Fazenda, não tendo havido 
alteração unilateral do contrato.
  O recurso não foi 
contraminutado. 

do. 
O apelo da Requerida ora Em-

bargada foi acolhido, por maioria 
de votos da Egrégia 2ª Câmara Cí-
vel Isolada, nos termos do voto do 
eminente Relator - Acórdão n.º 
28185/95. 

Não obstante, contou a Reque-
rente apelada ora Embargante, 
com o voto vencido da eminente 
Dr.ª Desa. Albanira Lobato Bemer-
guy, a qual, na esteira do enten-
dimento da MMª Juíza do 1º grau, 
entendeu que o Contrato de Ade-
são foi cumprido integralmente pe-
lo só pagamento das  prestações 
fixadas originalmente no referido 
pacto, acolhendo em totum a 
decisão do juízo monocrático. 

A Requerente Apelada, Henri-
queta Iracy Alencar Rodrigues 
opõe Embargos Infringentes ao ve-
nerando Acórdão aludido, juntan-
do às fls. 248 a 254 as razões em 
que se fundamenta para aprecia-
ção desta Corte, pedindo a reforma 
do julgado para prevalecer o voto 
minoritório. 

Admitidos os Emjargos Infrin-
gentes, para discussão, foram re-
cebidos, registrados e distribuídos, 
cabendo-me a Relatoria dos 
mesmos. 

Com vista a Embargada, esta os 
impugnou, anexando às fls. 259 a 
304, suas razões, propugnando 
pela confirmação do julgado. 
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la confirmação do julgado. 
 
Voto 
Por sua propriedade e tempesti-

vidade, conheço dos Embargos 
Infringentes. 

A ora Embargante Henriqueta 
Iracy Alencar Rodrigues, uti l iza-se 
dos presentes Embargos Infringen-
tes, na forma dos artigos 530, 531 
e seguintes, do Código de Proces-
so Civil, pretendendo desconstituir 
o V. Aresto n.º 28.185, de 
14.12.95, da Egrégia 2ª Câmara 
Cível deste Tribunal, que por mai-
oria de votos, no julgamento do 
Recurso de Apelação Cível desta 
Comarca, em que foi Apelante U-
nicar - Administradora Nacional de 
Consórcios Ltda. e Apelada a ora 
Embargante, deu provimento ao 
Recurso para, em se reformando a 
respeitável sentença recorrida, jul-
gar improcedente o pedido formu-
lado pela autora-apelada  e ora 
Embargante, com inversão do ônus 
da sucumbência. 

Foi relator da Apelação o Exmº 
Sr. Des. Wilson de Jesus Marques 
Da Silva, 2º julgador (revisor) Des. 
Humberto de Castro e terceiro jul-
gador a Exma. Desa. Albanira Lo-
bato Bemerguy. Esta a Turma jul-
gadora. 

No Acórdão embargado foi lan-
çada a seguinte Ementa: 

"Recurso - Apelação Cível - A-
ção Ordinária de Prestação de 
Fato, com Preceito Cominató-
rio, cumulada com restituição 
de indébito - Consórcio - Presta-
ções suplementares. Aplicação 
da Portaria n.º 377/86, do Mi-
nistério da Fazenda - Atentado 
contra o direito adquirido ou o 
ato jurídico perfeito. Inocorrên-
cia - Recurso provido.” 
O voto vencido, do terceiro 

julgador, a Eminente Desa. 
Albanira Lobato Bemerguy, 
embora não conste do Aresto, 
todavia pelas razões expostas pela 
Recorrente, a mesma, na esteira 
do entendimento da MMª Juíza do 
1º grau, entendeu que o Contrato 
de Adesão foi cumprido 
integralmente pelo só pagamento 
das prestações fixadas originaria-
mente no referido pacto, 
acolhendo in totum a decisão do 
juízo monocrático, que julgou pro-
cedente o pedido para condenar a 
Requerida a efetivar a quitação 
plena, geral e irrevogável do veí-
culo marca Chevrolet, modelo 
Chevette SL, placa nº BK 8707, 
cor prata, chassi nº 
913TCLLUJJC/59952, bem como a 
devolução dos valores pagos a 
mais pela Requerente à Requerida 
referente a 3.2 parcelas; estipulou 
pagamento de pena pecuniária, 
por dia de atraso no descumpri-
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mento da sentença e condenou 
ainda, a Requerida, ao pagamento 
das custas e despesas processuais e 
honorários advocatícios, arbitrados 
em 10% sobre o valor da causa. 

O artigo 530 da nova Lei Adje-
tiva Civil assim disciplina: "Cabem 
Embargos Infringentes quando não 
for unânime o julgado proferido 
em Apelação e em Ação Rescisó-
ria. Se o desacordo for parcial, os 
Embargos serão restritos a matéria 
objeto da divergência".  

Vê-se assim no caso em espé-
cie, serem os mesmos admissíveis, 
daí sua apreciação. 

Conforme noticiam os autos, a 
Autora-Apelada ora Embargante, 
em 28/02/86, ingressou no grupo 
de consórcio denominalo Consór-
cio Mesbla, objetivando o auto fi-
nan-     ciamento de um veículo, 
firmando com a Ré-Apelante ora 
Embargada, o Contrato de Adesão 
respectivo de n.º 1.543, com dura-
ção de 50 meses e com um núme-
ro de 100 participantes, tendo 
cumprido com as suas obrigações, 
pagando todas as cinquentas par-
celas contratadas e inclusive inde-
vidamente pago a mais, o equiva-
lente a 32 parcelas. 

Recebido o veículo, solicitando 
quitação geral do mesmo, recusou-
se, no entanto, a Requerida ora 
Embargada a dar-lhe quitação 

plena e geral, sob o argumento de 
não ter sido integral o pagamento 
face a Portaria nº 377 de 23.12.86, 
do Ministério da Fazenda, ter auto-
rizado o aumento do nº de parce-
las do referido consórcio, de cin-
quenta (50) para sessenta e cinco 
(65), logo, não havendo sido inte-
gral o pagamento e exigindo pa-
gamento de prestações adicionais. 

Merece ressalto o fato de que, 
com o surgimento da Portaria su-
pra aludida o grupo, do que parti-
cipava a ora Embargante, já esta-
va devidamente constituído e fe-
chado. 

Os grupos após constituídos têm 
personalidade jurídica própria ain-
da que informal, prevista no Códi-
go Civil. São regidos pelo Regu-
lamento do Consórcio. Regula-
mentos posteriores não os alcan-
çam, salvo se Assembléia dos par-
ticipantes, assim decidir. 

No caso em exame, por conse-
guinte, é inaplicável a Portaria 
Ministerial, a Administradora deci-
dindo como decidiu, l iteralmente 
infringiu norma contratual, que 
não poderia ser alterada à sua in-
teira vontade pois, o Contrato que 
rege o Consórcio o chamado Con-
trato de Adesão, que é um Contra-
to sui generis, original, "mas que 
nem por isso perdeu a sua nature-
za contratual", após a sua consu-
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mação, o torna perfeito e acabado 
e passa a ser regido pela Lei Subs-
tantiva Civil. É de natureza con-
sensual, bilateral e sinalagmático, 
refletindo a vontade das partes, 
devendo ser respeitado. Logo, a 
Portaria Ministerial invocada pela 
ora Embargada, não pode se so-
brepor à Lei que rege a  matéria, 
não teria por conseguinte, força de 
alterá-la ou revogá-la sob pena de 
quebra inevitável da Hierarquia 
das Leis.  

A intervenção do Ministério da 
Fazenda atinge o princípio prote-
gido pela Constituição Federal. 
Portanto, aprovar a modificação 
feita unilateralmente pela Ré, se-
ria reduzir a nada a Teoria dos 
Contratos, pois, havendo duas von-
tades para execução de determi-
nado negócio, não pode, um só al-
terar a avença firmada solenemen-
te. 

Indispensável em matéria dessa 
natureza, que qualquer alteração 
nos planos do Consórcio sejam de-
liberados em Assembléia Geral dos 
Participantes, o que não consta 
dos autos ter sido feito. Infelizmen-
te, as Administradoras de Consór-
cios, não mantém um serviço de 
transparência a seus consorciados. 
É de reconhecer que os mesmos 
têm direito de saber o que ocorre 
com a sua poupança; de tomar co-

nhecimento por inteiro de tudo o 
que se passa com o consórcio a 
que aderiu. Qualquer alteração a 
ser feita no contrato, há necessida-
de de uma Assembléia Geral Ex-
traordinária para decidir.  

É de se reconhecer a interferên-
cia do Governo nos Consórcios mas 
tal interferência é l imitada, abran-
gendo apenas a parte administrati-
va relacionada à fase de Organi-
zação do Consórcio. 

Claro está por conseguinte, que 
além das cinqüenta (50) prestações 
contratadas legalmente e devida-
mente pagas, quitando dessa ma-
neira, o seu compromisso com a 
Administradora, a ora Embargante 
pagou realmente, indevidamente 
mais 32 prestações, merecendo por 
conseguinte, o ressarcimento das 
mesmas, ficando a ora Embarga-
da, de conformidade com o art. 
964 do Código Civil Brasileiro, o-
brigada a restituir à mesma, aquilo 
que recebeu indevidamente. 

A cobrança de mais quinze (15) 
prestações por parte da Adminis-
tradora, foi de seu exclusivo arbí-
trio, não merecendo dessa forma, 
acolhida. 

Merece ressalto, inclusive, que 
o próprio Regulamento do Consór-
cio e, necessário sua aplicação em 
todos os contratos dessa natureza, 
no § único do art. 44 do Dec. nº 
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70.951, de 09/08/72, veda termi-
nantemente, o acréscimo de qual-
quer importância que a Adminis-
tradora por ventura tente exigir ou 
cobrar do consorciado, fora das 
parcelas do Contrato. 

Indicou o ora Embargado al-
guns julgados proferidos pelos Tri-
bunais de outros Estados da Fede-
ração, em que foi procamada, a 
força de uma mera Portaria Minis-
terial, sob a Lei e particularmente 
sobre o Contrato. 

Não obstante, convém noticiar a 
existência de vários outros julgados 
em sentido opostos. Então veja-
mos:  

"Consórcio - Aplicação de pra-
zos através de Portaria Ministe-
rial - Inadmissibil idade -
"Constitucional - Fato Jurídico 
perfeito. 
Portaria Ministerial não pode se 
sobrepor a um contrato particu-
lar para ampliar prazos nele 
previstos, ainda que o negócio 
nele ajustado esteja sujeito à 
fiscalização estatal (consórcio) 
Remessa "ex oficio" desprovi-
do". 
(Ac. un. da 1º Turma do TFR da 
4ª R-REO 89.04.00721-6-RS-
Rel. Juiz Ari Pardengler - j. 
29.11.90 - DJU II, 19.12.90, 
p.31.098 - ementa oficial)". 
Quer me parecer, diante de i-

números casos idênticos a este, 
decididos nas sessões desta Egré-
gia Corte, já ter sido firmado uni-
formização das(decisões a esse 
respeito, quanto a inaplicabil idade 
da Portaria nº 377/86 aos Contra-
tos de Consórcios de Automóveis. 

Daí citação das decisões que 
seguem: 

Acórdão nº 21.765 - 1ª Câmara 
Cível Isolada 
Relatora: Desa. Izabel Vidal de 
Negreiros Leão 
"Consórcio: Ação ordinária - Jul-
gamento Improcedente da Ação 
pelo juízo "a quo". Anulação - A 
Portaria n.º 377/86, do 
Ministério da Fazenda não tem 
o condão de alterar  ato jurídico 
perfeito, amparado pela Consti-
tuição Federal. 
Recurso conhecido e provido 
para reformar a sentença de 1º 
grau - Decisão Unânime.” 
Acórdão nº 22.094 - 1ª Câmara 
Cível Isolada. 
Relator: Des. Ricardo Borges Fi-
lho. 
“Consórcio(para aquisição de 
veículo - Contrato de Adesão. 
Impossibil idade de alteração 
das cláusulas pactuadas por via 
unilateral. Recurso Improvido. 
Votação unânime.” 
Acórdão nº 25.269 - 2ª Câmara 
Cível Isolada 
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Relator: Des. Humberto de Cas-
tro. 
“Ação Declaratória - Contrato de 
Adesão. Consórcio de Veículo.  
A Portaria n.º 377 do Ministério 
da Fazenda não têm o condão 
de alterar o ato jurídico perfeito, 
amparado pela Constituição 
Federal (art. 5º, XXXVI). Deci-
são mantida por seus legais 
fundamentos.Recurso conheci-
do e improvido. Decisão unâ-
nime.” 
Acórdão nº 19.270 - 3ª Câmara 
Cível Isolada. 
Relatora: Desa. Climenie Ber-
nadette de Araújo Pontes. 
“Consórcio Incidência da Port. 
377/86 do Ministério da Fazen-
da.” 
As Portarias Ministeriais não al-

cançam os Contratos firmados an-
tes de sua edição. Assim,  é inde-
vido o aumento do número de 
prestação de grupos já constituídos 

com arrimo na citada Portaria. Pa-
gas as prestações decorrente{ da 
avença, é obrigação que se impõe 
a administradora fornecer a quita-
ção dos veículos adquiridos por 
meios de consórcios bem como 
devolver as quantias que recebeu 
indevidamente. 

Ante o exposto, data máxima 
vênia, discordando dos votos 
proferidos pelo eminente relator 
Des. Wilson de Jesus Marques da 
Silva, que, sem dúvida é um dos 
expoentes desta Egrégia Corte de 
Justiça e do 2º julgador, Des. 
Humberto de Castro, também 
reconhecido pela sua 
competência, acolho os prmsentes 
Embargos Infringentes, dando-lhes 
provimento, louvando-me no voto 
minoritário vencido na sede da 
Apelação, da Eminente Desa. 
Albanira Lobato Bemerguy e, em 
conseqüência confirmando a sen-
tença de 1º grau, em todos os seus 
termos.   

Belém, 05 de novembro de 1996.                                
 

Des. Romão Amoêdo Neto  - Presidente 
Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery  - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.120 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:     Rosana de Lourdes Monteiro Martins 
Impetrado:      Excelentíssimo Senhor Secretário de Administração do Es-

tado  
                       do Pará 
Relator:           Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 
 

Funcionária do Estado em exercício de v ários 
cargos comissionados e funções gratificadas. 
Preliminares de decadência do pedido e ilegitimi-
dade de parte. Rejeitadas. Segurança concedida, 
incorporação de 60% sobre os v encimentos de 
maior padrão da impetrante. Pagamento a partir 
da impetração. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, em Turma Julgado-

ra os Exmos. Desembargadores 
componentes das Câmaras Cíveis 
Reunidas do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, adotando rela-
tório integrante deste, por maioria 
de votos, as Egrégias Câmaras Cí-
veis Reunidas, concederam a segu-
rança nos termos do voto do Des. 
Relator, vencidos os Desembarga-
dores Wilson de Jesus Marques da 
Silva, José Alberto Soares Maia e 
João Alberto Castelo Branco que 
também a concediam, só no 
percentual de 9O%. 

 
Relatório 
Ro{ana de Lourdes Monteiro 

Martins, devidamente qualificada, 
em causa própria, impetra 
Mandado de Segurança com 
pedido de liminar, contra o Exmo. 
Sr. Dr. Secretário de 
Administração, alegando ser 
servidora estadual, lotada no 
Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará, onde ingressou 
em 01 de agosto de 1994, exer-
cendo cargo comissionados e fun-
ções gratificadas, inicialmente o 
cargo em comissão de assessora da 
Direção Geral, Código GEP DAS 
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011.03, a partir de 01 de maio de 
1985, desde então exercendo 
cargos da mesma natureza 
naquela e em outras repartições, 
até na data de sua exoneração em 
24.03.95., com a publicação no 
Diário Oficial do Estado de 
27.03.95, perfazendo o total de 
nove (9) anos, como faz prova com 
os documentos anexos, conforme 
demonstra: - de 01/05/85 à 18/03/86, 
exerceu o cargo de assessora da 
Direção Geral, código GEP DAS 
011.3; - de 10/06/86 à 12/06/87, 
exerceu o cargo em comissão de 
assistente da Direção Geral, código 
GEP DAS 011.3, 

- de 11/01/89 à 25/03/91, 
exerceu cargo de chefe da 
Assessoria Técnica do Grupo 
Executivo de Proteção ao 
Consumidor Procon, Código FG-
04; - de 25/03/91 à 15/03/94, 
exerceu cargo de Coordenadora do 
Grupo Executivo de Proteção ao 
Consumidor - Procon, Código GEP 
DAS 011.5. 

Que com o advento da Lei 
5.810/94 que dispõe sobre o 
Regime Jurídico Único dos 
funcionários Públicos do Estado do 
Pará, a suplicante teve seu 
enquadramento automático ao 
novo regime, sem prejuízo de 
quaisquer parcelas inerentes aos 
seus vencimentos, uma vez que a 
lei supra mencionada determinou 

nada determinou a incorporação 
aos vencimentos do servidor 
público, do adicional devido, pelo 
exercício de cargo em comissão, c-
onforme artigo 130 “caput” e seu 
parágrafo 1° que dizem. 

Artigo 130 - Ao servidor será de-
vido adicional pelo exercício do 
cargo em comissão ou função 
gratificada. 

§ 1º - O adicional corresponderá 
a dez por cento (10%) de gratifica-
ção exercida pelo exercício do 
cargo em comissão, em cada ano 
de efetivo exercício, até o l imite 
de cem por cento (100%). 

Assim diz que se conclue pela 
simples leitura, que a suplicante 
ao totalizar mais de nove anos de 
efetivo exercício de cargo comis-
sionado, tem direito a noventa por 
cento da gratificação prevista no 
citado artigo, uma vez que tal gra-
tificação é automática na forma do 
prescrito no parágrafo 2º. 

Que requereu a citada incorpo-
ração perante o Diretor Superin-
tendente do Departamento de 
Trânsito do Estado do Pará, sendo 
seu pedido deferido, através de pa-
recer da Procuradoria do órgão, 
sendo encaminhado à Secretaria 
de Estado de Administração, e que 
apesar da existência de seu direito 
l iquido e certo, até a data da im-
petração não tinha recebido quil-
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quer resposta, tendo assim de con-
siderar negado na forma do artigo 
10§ Único da Lei já citada. 

Faz uma exposição sobre o as-
sunto, citando as Leis 5.020/82 e 
5.232/85, que falava sobre as cita-
das incorporações, a qual veio ser 
consolidada pela já citada Lei 
5.810/94. 

Que o pedido de liminar tem in-
teira procedência na forma do que 
percebe o artigo 130 e parágrafos, 
onde está claramente demonstrado 
seu direito l iquido e certo, as sim 
pede que antes a excepcionalida-
de do caso que escapa claramente 
a proibição imposta pelo § 4° da 
Lei 5.021/66, pede concessão da 
Liminar, e após seja solicitadas in-
formações a autoridade e citado o 
Governo do Estado como litiscon-
sorte passivo necessário, e que no 
final seja confirmado a liminar na 
forma do artigo 5° da Lei 4.348/64, 
e determinou a notificação da au-
toridade, deixando de citar o Go-
vernador, por esta Tribunal já ter 
entendido não ser o mesmo litis-
consorte passivo necessário. 

Prestadas as informações, a au-
toridade faz um retrospecto do as-
sunto para alegar preliminarmente 
a decadência do direito, em vista 
do decurso do prazo para interpor 
o Mandado de Segurança, na for-
ma do artigo 18 da Lei 1.533/51, 

devendo o pedido ser extinto sem 
o julgamento do mérito na forma 
do artigo 269 IV do CPC, uma vez 
que foi exonerada do cargo em 24 
de março de 1995, logo já havia 
decorrido os cento e vinte dias do 
conhecimento do ato lesivo, fa-
zendo citações doutrinárias de Hel-
ly Lopes Meirelles. 

Quanto ao mérito diz da ausên-
cia de direito l iquido e certo a per-
cepção da incorporação, fazendo 
transcrições dos artigos das Leis 
5.810/94, 5.020/82, 5.232/85, para 
dizer que a impetrante está fora do 
alcance dos lispositivos legais cita-
dos, seja porque é funcionária que 
sempre manteve vinculo celetista 
com o Estado, e somente passou a 
estatutário com a edição do Regi-
me Único, restando assim a in-
competência dessa Corte para jul-
gar o feito, seja porque, sendo ce-
letista, a ele não diz respeito a le-
gislação que trata da incorporação 
de gratificação, e que é de notar 
que a própria Lei diz que a incor-
poração é devida ao servidor pú-
blico regido pela Lei 749/53, anti-
go Estatuto que em 1994 deu lu-
gar ao Regime Único, e que os 
benefícios de que tratavam as Leis 
5.020/82 e 5232/85 deixaram de 
existir no mundo jurídico com o 
advento da Lei 5378/87, dai se a-
firmar que no período existente en-
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tre a Lei 5378/87 e a 5.810/94 i-
nexistiu direito a incorporação. 

Faz citações doutrinárias a res-
peito do assunto, fala na Lei de In-
trodução ao Código Civil que fala 
sobre o principio da irretroativida-
de insculpida no artigo 6°. Que e-
xiste violação ao principio da lega-
lidade prevista no artigo 5° inciso II 
e “caput” do artigo 37 da Constitui-
ção Federal, pois se for adotado o 
critério ventilado pela impetrante, 
o administrador público estará ine-
vitavelmente, violando os disposi-
tivos citados, uma vez que não há 
previsão legal, para a concessão 
do previsto no artigo 130 e pará-
grafos, uma vez que descabe a 
soma do(tempo de serviço nesses 
cargos, os critérios mencionados 
nas leis anterior foram revogados, 
não tendo a Lei 5.810/94 repristi-
nado essas normas como já foi a-
firmado. 

Que descabe o uso do “writ” 
como substituto de ação de co-
brança conforme Súmula 269 do 
Egrégio STF, assim como ausência 
de previsão orçamentaria para fa-
zer face ao pagamento do adicio-
nal. Faz transcrições de vários A-
córdão desta Egrégia Corte, para 
no final pedir que seja a autori-
dadm considerada ilegítima por ser 
a impetrante servidora do 
DETRAN, autaryuia esta-    dual 

com personalidade jurídica própria 
e autonomia administrativa. 

Que o pedido da impetrantes 
seja atingido pela decadência, 
impondo-se a decretação da extin-
ção do pedido e que no mérito se-
ja preciado as demais alegações, 
juntando documentos e folhas 48 à 
70. 

Encaminhado a parecer, o Mi-
nistério Público, através de parecer 
da lavra do Dr. Carlos Ailson Peixo-
to, diz que casos idênticos à Câma-
ra Cível Reunida já se manifestou 
concedendo a segurança, assim 
opina pelo conhecimento e con-
ce{são da ordem. 

 
Voto 
Cuida de Mandado de Segu-

rança interposto por funcionário do 
Estado que exercendo vários car-
gos comissionados e funções grati-
ficadas, ao ser exonerada do últi-
mo, fez o devido requerimento a 
autarquia em que trabalhava, ten-
do o pedido sido deferido através 
de parecer da procuradoria do ór-
gão e encaminhando ao órgão 
responsável, o qual não se mani-
festou dando origem a presente 
impetração. 

Inicialmente ao apreciar o as-
sunto em discussão temos que ana-
lisar duas preliminares, a primeira 
alegada no inicio, que é a deca-
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dência(do pedido, na forma do ar-
tigo 18 da Lei 1.533/51, e a se-
gunda mencionada na parte final, 
que é a ilegitimidade de parte, 
quando afirma que o DETRAN é 
uma autarquia, assim tem sua au-
tonomia quer administrativa como 
econômica. Em vista da segunda 
alegação ser preferencial, analisa-
remos ela em primeiro lugar. 

Descabe a alegação da autori-
dade informante, pois que é públi-
co e notório que o deferimento das 
incorporações ou de qualquer van-
tagem é feita pelo Secretário de 
Administração, a quem foi delega-
do poderes pelo Chefe do Gover-
no, tanto é verdade que o pedido 
da impetrante, apesar de ter pare-
cer favorável do Procurador do ór-
gão e deferimento do titular do ór-
gão, foi encaminhado à Secretari-
a, para última determinação, razão 
porque rejeito esta preliminar. 

Como segunda preliminar te-
mos a decadência do pedido, na 
forma do artigo 18 da Lei 
1.533/51. Também não prospera a 
alegação pois se tratando de maté-
ria de trato sucessivo, que a todo 
mês se renova, o direito da impe-
trante não decaiu, razão porque re-
jeito. 

Quanto ao mérito vemos que a 
impetrante exerceu vários cargos 
comissionados ou função gratifica-

da assim discriminado: 
O primeiro de 01.05.85 a 

18.03.86; o segundo de 10.06.86 à 
12.06.87; o terceiro de 11.01.89 à 
25.03.91; o quarto de 25.03.91 ã 
15.03.94 e o último de 16.03.94 à 
24.03.95., quando foi exonerado, 
entendendo ter desde o primeiro 
ou seja 01.05.85 até o último, 
quando foi exonerada, nove (9) 
anos de cargos comissionados ou 
função gratificada, assim deseja ter 
incorporado noventa por cento 
(90%). 

Analisando a matéria, vemos 
que a primeira lei que tratou do 
caso foi a 5.020/85, que em ser ar-
tigo 10 dizia "Ao Funcionário Pú-
blico que tenha exercido por perí-
odo superior a cinco anos consecu-
tivos ou dez alternados, de função 
gratificada prevista no artigo 138 I 
da Lei 749/53, fica assegurada, a 
contar de 1º de março de 1982, a 
percepção da referida gratificação. 

§ 1º Para efeito do disposto no 
caput deste artigo, a gratificação 
será devida na proporção de 100%  
por ano de exercício, até o l imite 
máximo de 100% no valor da alu-
dida gratificação. 

Como vemos através do artigo e 
parágrafo, para ter direito a incor-
poração teria de exercer função 
gratificada por cinco anos consecu-
tivos ou dez alternados. 
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Em 1985 veio a Lei 5.232/85 
que em seu artigo 1º diz: o funcio-
nário público efetivo, regido pela 
Lei 749/53, que tenha exercido 
cargo em comissão integrante do 
grupo de Direção e Assessoramen-
to Superior, código GEP DAS 010 
e de função gratificada prevista no 
artigo 138 da Lei 749/53, fará jus 
após a desisvestidura do referido 
cargos ou função a incorporação 
da respectiva representação ou 
gratificação aos termos definidos 
na lei. 

Vinha o artigo 2º e completava 
dizendo que seria de dez por cento 
por ano de exercício consecutivo 
ou não de cargo em comissão ou 
função gratificada até o l imite e de 
100% das referidas vantagens. 

Tendo a impetrante sido nome-
ada no dia 1º de maio de 1985, 
para um cargo celetista, não tinha 
direito a percepção dessa vanta-
gem, apesar das citadas Leis serem 
revogadas em 1987, pois o primor-
dial era ser funcionário público e-
fetivo, regulado pela Lei 749, logo 
seu direito terá de ser analisado 
pela Lei 5.810/94, artigo 130 e pa-
rágrafos. 

A impetrante exerceu os dois 
primeiros cargos com interrupção o 
primeiro de 01.05.85 a 18.03.86 e 
10.06.86 à 12.06.87, só vindo e-
xercer de forma ininterrupta a partir 

de 11.01.89 à 24.03.96., portanto 
exercendo ininterruptamente os 
cargos por seis anos, tendo assim 
direito a incorporação de sessenta 
por cento, uma vez que o direito 
para esta incorporação e ser desin-
vestido dentro da Lei em vigência, 
conforme aconteceu. 

A autoridade informante alega 
ilegitimidade da Corte para julgar 
o feito uma vez que a impetrante 
era celetista. Sobre a ilegitimidade 
esta não existe, pois para esta ale-
gação tem os meios próprios para 
serem usados, além do mais, com 
a promulgação da Lei 5.810/94 
para qual o Estado adotou um Re-
gime Único, passou a mesma ao 
regime estatutário, ainda exercen-
do a última função. 

Quanto a inexistência de direito 
líquido e certo não prosperara pois 
este é dado pela própria lei, pois 
apesar de não, da o direito a in-
corporação com a desinvestidura, e 
não tem porque se falar em viola-
ção aos princípios da legalidade e 
ferimento a artigos constitucionais, 
pois esta legalidade é dada pela 
própria lei que ampara o pedido 
da impetrante. 

Não existe no pedido nenhuma 
cobrança para ser alegado o des-
cumprimento da Súmula 269 do 
STF, o que deseja é a incorpora-
ção dos adicionais a que tem direi-
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to, e não há porque se falar tam-
bém na irretroatividade, pois isto 
não existe, pois o cumprimento e 
no momento em que o funcionário 
deixa o cargo, neste momento é 
que surge direito de todo o tempo 
que exerceu ininterruptamente e 
foi alcançado pela lei vigente. 

Quanto a falta de previsão para 
pagamento, esta alegação é uma 
constante em todos os pedidos, e 
como já foi dito, a verba adicional 
é indistinta ela deve ser prevista 
com grande amplitude para preve-
nir todos aqueles que alcançam es-

te direito, e se por ventura não e-
xista, cabe providências da autori-
dade para fazer o devido supri-
mento. 

Assim sendo, concedo a segu-
rança para determinar a incorpora-
ção aos vencimentos da impetran-
te, 602 sobre os vencimentos de 
DAS-GEP 011.4, pois foi o de 
maior padrão exercido mais de 2 
anos, devendo serem pagos a par-
tir da impetração, devendo a impe-
trante pugnar pelos atrasados atra-
vés das vias próprias. 

 
Belém, 22 de outubro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.121 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrantes:      Jorge Luiz  Botelho Soares e Outros 
Impetrado:         Exmo. Secretário de Estado de Agricultura 
Litisconsorte Passivo Necessário: Estado do Pará 
Relator:             Desembargador José Alberto Soares Maia 
 
 

Mandado de Segurança - Preliminares de deca-
dência, ilegitimidade e prescrição - Mérito a irre-
dutibilidade e isonomia salarial. 1 - Nos atos de 
trato sucessiv o o prazo decadêncial inicia-se a 
cada prática. A autoridade pública responsáv el 
pelos atos decisórios possui legitimidade para a-
tuar no polo passiv o. Preliminares rejeitadas. 2 - 
Mérito: Constitui direito líquido e certo dos serv i-
dores públicos a irredutibilidade de v encimentos 
e niv elamento remuneratório para os que ocupam 
mesmo cargo e função. À unanimidade. 

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Mandado de Segu-
rança da Capital, sendo Impetran-
tes Jorge Luiz Botelho Soares e 
Outros, Impetrado o Exmo. Sr. Se-
cretário de Estado de Agricultura e 
como Litisconsorte Passivo Neces-
sário o Estado do Pará. 

ACORDAM os Desembargado-
zes, membros das Câmaras Cíveis 
Reunidas do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, à unanimidade 
de votos, em rejeitar as prelimina-

res suscitadas pelo impetrado, 
concedendo a segurança, nos 
termos do voto do Relator. 

 
Relatório 
Adoto o relatório contido no pa-

recer  do Órgão do Ministério Pú-
blico, de fls. 90/93, vazado nos se-
guintes termos: 

"José Luiz Botelho Soares, 
Francisco Carlos Figueiredo Mo-
reira, Maryan Jansen Cutrim 
Carvalho e Alda Lúcia Dos San-
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tos Assunção, os dois primeiros 
brasileiros, casados e as duas úl-
timas brasileiras, casadas, todos 
ocupantes de cargo de Enge-
nheiro Agrônomo da Secretaria 
de Estado de Agricultura, vem 
por intermédio de procurador 
devidamente habilitado com 
base no art. 5º, LXIX da Consti-
tuição Federal c/c o Art. 1º, da 
Lei n.º 1.533, de 31.12.51, im-
petrar o presente Mandado de 
Segurança contra ato tido como 
emanado do Dr. Secretário de 
Agricultura do Estado, deixando 
de deferir aos requerentes a re-
posição os 8,5 (oito e meio) sa-
lários mínimos que percebiam. 
Referem os suplicantes na exor-
dial, que na qualidade de ser-
vidores públicos da Secretaria 
de Agricultura, desde o ingresso 
na Administração Pública, pas-
saram a receber os vencimentos 
na ordem de 8,5 (oito e meio) 
salários mínimos, incluída a gra-
tificação tendo em julho de 
1987 sofrido redução na remu-
neração, com a retirada sem 
qualquer justificativa da vanta-
gem complementadora do ven-
cimento, o que consideram ato 
indevido e contrário a Lei Mai-
or, que no art. 7º, inciso VI c/c 
art. 39, § 1º, tratam da irreduti-
bil idade de vencimentos e iso-

nomia, principalmente se a gra-
tificação vem sendo recebida 
em caráter de habitualidade e 
portanto, já incorporada ao pa-
trimônio do servidor, como di-
zem acontecer em seus casos. 
Fazem menção a servidores de 
igual categoria, que tiveram 
ganho de causa perante a Justi-
ça do Trabalho, determinando 
a reposição para os 8,5 ( oito e 
meio) salários mínimos retirados 
indevidamente (fls. 05).  
Com o advento da Lei n.º 
5.810, de 24.01.94, que institu-
iu o Regime Jurídico Único dos 
Servidores Civis do Estado, 
houve a transformação do Re-
gime Celetista para estatutário, 
ficando assim criada uma ano-
malia entre os funcionários de 
mesmo cargo e atribuições as-
semelhadas, recebendo venci-
mentos diferenciados, contrari-
ando preceito constitucional. 
Citando acórdãos desta Egrégia 
Corte de Justiça sobre a matéria 
enfocada neste “writ” (fls. 03/04), 
pedem a concessão da liminar 
e ao final a segurança requeri-
da, com a finalidade de ser re-
posta a gratificação retirada in-
devidamente de seus vencimen-
tos. 
Instruindo o pedido, fizeram 
juntar a documentação constan-
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te de fls. 05/50. 
Pelo despacho de fls. 54v, re-
servou-se o preclaro Relator pa-
ra apreciação da liminar e 
mandou colher as informações 
de praxe. 
Prestando as informações solici-
tadas (fls. 58/86), levanta a au-
toridade notificada como preli-
minares, a i legitimidade passi-
va, a impossibil idade de dila-
ção probatória em sede de 
Mandado de Segurança, a de-
cadência do direi|o de ação pe-
la perda do prazo previsto em 
Lei e a prescrição qüinqüenal. 
No que se relaciona ao mérito, 
sustenta a inexistência de direi-
to líquido e certo dos impetran-
tes, na pretensão ao recebimen-
to dos vencimentos na base de 
8,5 (oito e meio) salários míni-
mos, pugnando ao final pela 
denegação do “mandamus.” 
O Estado do Pará na qualidade 
de Litisconsorte Passivo Neces-
sário, habilitou-se neste feito 
aderindo as informações apre-
sentadas". 
Acrescento que, nesse parecer, 

a i lustrada Procuradoria de Justiça, 
acolhe as preliminares de ilegiti-
midade passiva da impetrada, e de 
carência de ação pela impossibil i-
dade de dilação probatória em se-
de de Mandado de Segurança, re-

jeitando as demais, opinando, no 
mérito, pela concessão da Ordem. 

 
Voto 
O Exmo. Sr. Secretário de Esta-

do de Agricultura, autoridade im-
petrada, suscita a preliminar de 
decadência do direito de ação, a-
firmando que a suposta lesão teria 
ocorrido em julho 1987, inferindo-
se, daí, que o direito de impetrar a 
ação manlamental caducou. 

Sucede, porém, que tratando-se 
de atos de trato sucessivo, o prazo 
se renova a cada prática do mes-
mo, conforme jurisprudência já 
firmada nestas Egrégias Câmaras 
Cíveis Reunidas, não prevalecen-
do, em conseqüência, a preliminar 
argüida de decadência do direito à 
ação mandamental. 

Neste sentido, as jurisprudências 
anotadas por Theotônio Negrão, 
(referentes ao art. 18, da Lei n.º 
1.533/51, em sua obra Código De 
Processo Civil e Legislação Proces-
sual em Vigor, 26ª edição, pág. 
1.143). 

Rejeito, pois, a preliminar. 
Argüi a autoridade impetrada, 

também, ser parte i legítima no pre-
sente “writ”, afirmando que o Órgão 
que centraliza a elaboração das 
folhas de pagamento no Executivo 
do Pará é a Secretaria de Estado 
de Administração a quem devem 



JURISPRUDÊNCIA   kkkkkkkk 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

devem ser dirigidos os pleitos rela-
tivos a possíveis vantagens pecuni-
árias provenientes de exercício de 
cargo pújl ico. 

Descabe a argumentação, posto 
que não houve contestação nas a-
firmações dos impetrantes de te-
rem pleiteado, junto à SAGRI, o 
benefício da isonomia de venci-
mentos nos mesmos níveis e pata-
mares obtidos por outros servidores, 
assim como também, deixou de 
fazer prova de ter remetido à 
SEAD referidos pedidos, por ser, 
como refere, o Órgão competente 
para deferir ou não os pleitos em 
questão. 

Assim sendo, rejeito a prelimi-
nar. 

Quanto a prescrição, ainda não 
prospera a argüição, posto que, e 
como corretamente ressaltado no 
parecer da Procuradoria de Justiça, 
ao invés de contar o prazo prescri-
cional a partir de 1987, com publi-
cação do Decreto-Lei nº 2.351, de 
07.08.87, a contagem deve preva-
lecer a partir do Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis 
do Estado do Pará (Lei nº 
5.810/94), quando permitiu ao im-
petrantes a isonômia para cargos 
de atribuições iguais. 

As alegações de carência de 
ação - impossibil idade de dilação 
probatória em sede de Mandado 

de Segurança, e falta de compro-
vação da ocorrência de lesão pa-
trimonial e de sua data, envolve o 
mérito do pedido, razão pela qual 
não serão analisados isoladamen-
te. 

Os impetrantes comprovam, à 
sociedade, haja vista a farta do-
cumentação acostada à exordial, 
que são Engenheiros Agrônomos, 
lotados na Secretaria de Estado de 
Agricultura - SAGRI, e desde seus 
ingressos passaram a receber os 
vencimentos na ordem de 8,5 (oito 
e meio) salários mínimos, o que 
ocorreu a Julho de 1987, quando 
então foram esses vencimentos re-
duzidos progressivamente. 

Com o advento da Lei nº 5.810, 
de 24.01.94, que instituiu o Regi-
me Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis do Estado do Pará, 
emergiu uma anomalia no quadro 
dos servidores, os quais, embora do 
mesmo cargo e de atribuições as-
semelhadas, passaram a receber 
vencimentos diferenciados, em a-
fronta ao que preceitua o art. 39, § 
1º, da Carta Magna. 

Enfim, comprovado está que os 
impetrantes exercem o mesmo car-
go, a mesma função de outros 
servidores da SAGRI, já beneficia-
dos, pois tiveram seus direitos re-
conhecidos na Justiça do Traba-
lho, e na própria Justiça Comum. 



194   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

 

 

Assim, havendo identidade de fun-
ção entre os mesmos, deve ser es-
tabelecido o nivelamento remune-
ratório, igual para cargos iguais, in-
teligência do dispositivo constitu-
cional. 

E a matéria, em si já não com-
porta maiores indagações ou dis-
cussões, visto que se trata de casos 
semelhantes ao já julgados neste 
Colegiado, com decisões favorá-
veis aos impetrantes, conforme ve-
rifica-se dos Acórdãos: nº 26.726, 
sendo Relator Des. João Alberto 
Castello Branco de Paiva; n.º 

28.693, Relator Wilson de Jesus 
Marques da Silva, e de nº 29.522, 
Relatora Desa. Albanira Lobato 
Bemerguy. 

Diante do exposto, concedo a 
segurança, assegurando aos impe-
trantes perceberem como venci-
mento base o correspondente a 8,5 
(oito e meio) salários mínimos, a 
ser pago a partir da data da impe-
tração do mandamus, sem prejuízo 
das demais vantagens de caráter 
pessoal, ressalvado, ainda, o direi-
to de buscarem, através de ações 
próprias, as diferenças vencidas. 

 
Belém, 29 de outubro de 1996. 

 
Des. Romão Amôedo Neto - Presidente 

Des. José Alberto Soares Maia - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.124 - REEXAME DE SENTENÇA DA COMARCA 
DE REDENÇÃO 
 
 
Sentenciante:       MM. Juiz da Comarca de Redenção 
Sentenciadas:      Nair Soares Ribeiro e Prefeitura Municipal de Redenção 
Relator:                Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Reexame de Sentença. Subtração, por ato do exe-
cutiv o, dos subsídios de Vice-Prefeito, percebidos 
pelo titular do cargo. Ilegalidade do ato e abuso de 
poder da autoridade que o expediu, ev idenciada a 
ingerência em matéria estritamente priv ativ a da 
competência do Poder Legislativ o (art. 29, V, da 
CF). Recurso improv ido. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Senhores De-

sembargadores componentes da 
Turma Julgadora da 3ª Câmara 
Cível Isolada, à unanimidade de 
votos, manter a decisão em ree-
xame. 

 
Relatório 
Trata-se de Mandado de Segu-

rança impetrado por Naim Soares 
Ribeiro, Vice-Prefeito da cidade de 
Redenção-PA, contra ato do Pre-
feito Município com embasamento 
no art. 5º, LXlX, da Constituição 
Federal e art. 1° e ss. da Lei 
1.533/51. 

O impetrante alegou, em sínte-

se, que o impetrado com o objeti-
vo de perseguí-lo politicamente, 
baixou o Decreto de nº 4.878, de 
27/09/93, suspendendo em favor 
da Administração Pública o paga-
mento de subsídios do Prefeito e 
Vice-Prefeito, ao mesmo tempo 
em que fixou em um salário míni-
mo a remuneração desses cargos 
(fls. 10). Que ao verifcar a i legali-
dade cometida que atentou contra 
a Constituição Federal e a Lei Or-
gânica do Município, a autoridade 
dita coatora baixou novo decreto, 
que tomou o nº 4.880, de 
04/10/93, revogando o anterior, fa-
zendo reverter o salário do impe-
trante em favor da Ação Social (fls. 
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09), sob a justificativa de não one-
rar os cofres públicos, e ao fato de 
que o Vice-Prefeito não presta ne-
nhum serviço à Prefeitura. Apesar 
de ter reinvidicado junto ao Prefei-
to o cumprimento do art. 63, § 4º 
da Lei Orgânica do Município, que 
o Vice-Prefeito, quando no exercí-
cio de suas funções, terá direito a 
Gabinete, Equipamento, Material 
e Pessoal de apoio, passando a 
constituir uma unidade orçamentá-
ria autônoma com recursos pró-
prios, por ocasião da elaboração, 
na proposta orçamentária do Mu-
nicípio, com anuência de todos os 
vereadores, de modo a ter condi-
ções de trabalho, o impetrado na-
da fez neste sentido, preferindo su-
jeitá-lo a humilhação a que está 
passando. Pediu, com fulcro no art. 
19, VIII, e 67 da Lei Orgânica Mu-
nicipal, à invocação do art. 5º, 
LXVIII da Constituição Federal e 
art. 1° da Lei nº 1.533/51, por se 
tratar de direito l iquido e certo, o 
pagamento de seus salários, a 
concessão de liminar, à suspensão 
do ato impugnado, a ser confirma-
da por ocasião do julgamento de-
finitivo do Mandado de Seguran-
ça. 

Juntou documentos de fls. 
08/12. 

A MMª Juíza “a quo”, deferiu o 
pedido de liminar e requisitou in-

formações da autoridade coatora 
(fls. 16) que as prestou (fls. 25/27). 
Ofi-   ciou nos autos o d. Represen-
tante do Ministério Público, que 
opinou pela concessão do “writ” por 
entender ser i legal o ato (fls. 35). 

Decidindo a causa o Magistra-
do, reconhecendo o direito do im-
petrante, concedeu o “mandamus”, 
(fls. 37/40), recorrendo ex-officio 
nos termos da legislação pertinen-
te. 

Não houve interposição do re-
curso voluntário, os autos subiram 
a esta E. Corte, para efeito do ree-
xame obrigatório, quando foram 
distribuídos à Dra. Osmarina Ona-
diz S. Nery, Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Desembargador 
José Alberto Soares Maia, o qual, 
tendo retornado de férias, com ba-
se no art. 21, §3° do Regimento In-
terno, ordenou à Secretária que os 
autos fossem redistribuídos, incum-
bindo-me então relatar o feito. 

Com vista, a douta Procuradoria 
Geral de Justiça, em parecer da 
lavra da d. Procuradora de Justiça, 
Dra. Ester de Moraes Neves fls., o-
pinou pela manutenção da r. sen-
tença do juiz “a quo”. 

 
Voto 
Trata-se de reexame de senten-

ça que julgou procedente o Man-
dado de Segurança impetrado pe-
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lo ora recorrido, assegurando-lhe o 
direito de perceber os subsídios 
correspondentes ao cargo de Vice-
Prefeito, que lhes haviam sido sub-
traídos, a pretexto de beneficiar a 
Ação Social do Município, configu-
rado o ato i legal expedido pelo 
Prefeito municipal. 

Não vejo como se possa modifi-
car o entendimento esposado pela 
sentença recorrida, eis que eviden-
ciados nos autos a ilegalidade do 
ato atacado e o abuso de poder 
praticado pela autoridade Lida 
como coatora, praticado em detri-
mento de direito líquido e certo do 
autor, emergente de lei (art. 29, V, 
da CF). 

É de se adotar, na inteira, as 
considerações expendidas pelo 
culto Magistrado, em sua bem lan-
çada decisão, como passo a trans-
crever: 

Observa-se que o impetrante 
ingere-se em matéria exclusiva do 
Poder Legislativo Mirim, definida 
em sede constitucional, conside-

rando que o princípio da indepen-
dência dos Poderes é ainda inafas-
tável, é imperativo a harmonia en-
tre as ações, coordenadas para o 
bem comum, impondo colabora-
ção entre os Poderes sem delega-
ção, é inconcebível a ingerência 
de um Poder em outro em matéria 
estritamente privativa de cada Po-
der, atitude como essa do impetra-
do, fere a harmonia e indepen-
dência dos Poderes, decantados 
por Montesquieu, na Tripartição 
dos Poderes, em 1748 (fis.39). Pa-
ra concluir: Convence-se o juízo, 
que é uma flagrante ilegalidade e 
abuso de poder a ação do Gestor 
Municipal, ora atacado por este 
"Mandamus", deve ser incontinenti 
coibida, para que se restabeleça a 
ordem social (fls. 40). 

Diante do exposto, nada mais 
há a acrescentar à sentença de fls. 
que bem decidiu a contenda. 

Por esses motivos, conheço do 
presente recurso ex officio para 
negar-lhe provimento. 

 
Belém, 23 de agosto de 1996. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Des. João Alberto Castello Branco Paiv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.125 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
ALTAMIRA 
 
 
Apelante:        Banco do Brasil S/A  
Apelado:         Osvaldo Sabino Dantas 
Relatora:         Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Preliminar de cerceamento de defesa - Questão  
exclusiv amente de direito, dev e. Obrigatoriamen-
te ser conhecida antecipadamente. Pela autorida-
de judicial - Preliminar rejeitada á unanimidade. 
Não tendo sido o documento da alienação fiduciá-
ria registrado no cartório de titulos e documentos, 
nem no DETRAN, não pode v aler "erga omnes"- 
Recurso conhecido e improv ido á unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
Relatório 
Embargos de terceiro. 
Osvaldo Sabino Dantas opõe 

embargos de terceiro contra o 
Banco do Brasil S/A alegando o 
seguinte:sustenta Banco do Brasil 
S/A haver firmado Contrato de A-
baetetuba de Credito em Conta - 
Corrente - Cheque Ouro Empresa-
rial com a firma comercial Quatro 
Irmãos Ltda. sociedade civil por co-
tas de responsabilidade limitada e 
que diante do inadimplemento 
pecuniário da avença, postula a 
apreensão dos bens dados em ga-

rantia, sob alienação fiduciária 
dentre eles o automóvel Ford, tipo 
Escort Hooby, 1994 Placa JTK 
4110 razão do pedido de busca e 
apreensão; que dito veiculo foi 
adquirido pelo embargante da fir-
ma Comercial Quatro Irmãos Ltda, 
mediante contrato de compra e 
venda, eis que se tratava de bem 
livre de ônus, posto que nada ha-
via no Certificado de Registro do 
veiculo; que, não obstante, o vei-
culo foi apreendido, dado o defe-
rimento da liminar perdendo o 
embargante sua posse. Pede limi-
nar. 
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Juntou documentos. O Dr. Juiz, 
após considerações, deferiu a l imi-
nar. 

Banco do Brasil S/A, contestou 
a inicial, alegando que o veiculo 
objeto da lide faz parte da garan-
tia oferecida em alienação fiduciá-
ria na transação de Comercial 
Quatro Irmãos Ltda, com Banco do 
Brasil S/A; que, assim, o Banco - 
Embargado, por meio da aliena-
ção do bem reivindicado pelo em-
bargante; dai a Busca e Apreen-
são; que o Banco embargado re-
gistrou o contrato no Cartório com-
petente. Pede a improcedência. 

Falando sobre a contestação, o 
embargante afirma que nada trou-
xe de novo. 

O Dr. Juiz, após judiciosas con-
siderações, julgou procedente os 
embargos. 

Inconformado, Banco do Brasil 
S/A apelou, alegando que o requi-
sito da boa fé é imprescindível a 
ineficácia da restrição da garantia, 
que para isso há necessidade de 
prova, que não houve, dado o Dr. 
Juiz ter julgado antecipadamente 
a lide. Esta é a preliminar apresen-
tada 

No mérito, insurge-se contra o 
percentual de honorários (15%) já 
que não foram preenchidas duas 
das condições previstas no art. 20, 
parágrafo 3 do CPC. 

O apelado Osvaldo afasta os 
argumentos da apelação detendo-
se na litigância de má-fé, afirman-
do que os contratos de alienação 
fidu-   ciária fazem parte do dia a 
dia do Banco apelante e se o ape-
lado teve de vir a Juízo o fez pela 
negligência ou incúria apelante 
que lhe causara prejuízo. 

 
Voto 
Preliminar de cerceamento de 

defesa dado o julgamento 
antecipado da lide 

O Dr. Juiz, em sua bem lançada 
sentença, justifica perfeitamente a 
razão pela qual julgou antecipa-
damente a lide. Diz ele: 

"A matéria factual nestes autos 
é incontroversa e o que se dis-
cute é apenas questão de direi-
to, ou seja, saber se é necessá-
rio, para valer contra terceiros, 
que a alienação fiduciária de 
veículos deva ser registrada no 
cartório competente e também 
inscrita no Cmrtificado de Regis-
tro junto ao DETRAN." 
Ora, o art. 330 do CPC, de to-

dos nos sabido e ressabido, assen-
ta:  

"Art. 330 - O juiz conhecerá di-
retamente do pedido, proferin-
do sentença: 
I - Quando a questão de mérito 
for unicamente de direito, ou 
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sendo de direito e de fato, não 
houver necessidade de produzir 
prova em audiência" 
Os nossos tratadistas chamam a 

atenção para a expressão "conhe-
cerá" e não "poderá conhecer"; 
como se trata de imperativo, o pre-
ceito é cogente e se a questão for 
exclusivamente de direito, o jul-
gamento antecipado da lide e o-
brigatório. 

Por conseguinte rejeito a 
preliminar de cerceammnto de 
defesa. ACORDAM os Desembargadores 
membros da 1ª Câmara Civel Iso-
lada em turma á unanimidade de 
votos em rejeitar a preliminar de 
cerceamento de defesa. 

No mérito, verifica-se que o do-
cumento de alienação fiduciária 
não foi registrado no Cartório de 
Títulos e Documentos, nem no 
DETRAN, como obriga a Lei 
4.728/66 com a redação que lhe 
deu o art., l Dec. Lei nº 911/69. O 
Banco embargado simplesmente o 
registrou no Cartório de Imóveis. 

Certo que o carro - bem móvel 
infungível - pode ser alienado fidu-  
ciariamente (art. 66 da Lei 
4.728/66). Mas, precisa para valer 
"erga omnes" do registro do contra-
to. Paulo Restiffe Neto, numa obra 
clássica sobre o assunto, explica de 
maneira clara e concisa o porquê 
da obrigatoriedade do registro: 

"É a maneira, por excelência, 
de denunciação pública do re-
gime jurídico a que está subme-
tido o bem agravado com cláu-
sula fiduciária, que o toma in-
disponível, enquanto pendente 
o gravame, quer por parte do 
devedor alienante, porque com 
a alienação já não é titular do 
domínio, mas possuidor do 
bem, quer por parte do credor 
adquirente do domínio em ga-
rantia, porque submetido a 
condição resolutiva em favor do 
devedor. (Garantia Fiduciária - 
pg.121, Ed. Revista dos Tribu-
nais). 
E adiante mais expressivo para 

o caso "sub-examen": 
"A importância do registro é ób-
via: faz prova "erga omnes". 
Em caso de ter o credor de e-
xercer a "persecutio da res" ali-
enada fiduciariamente em ga-
rantia e que esteja em poder de 
terceiro, só poderá lograr êxito 
diante da comprovação do re-
gistro. Sem registro a alienação 
permanecerá oculta e por isso 
não terá eficácia contra tercei-
ros, que não podem ser prejudi-
cados em sua presumida boa fé 
se, não conhecendo a preexis-
tência do gravame, adquiram o 
bem ou o recebam em aliena-
ção fiduciária em garantia co-
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mo se livre e desembaraçado se 
encontrasse." 
E mais: 
“Tratando-se de veículo auto-
motor, menos ainda valerá o 
registro por si só em face da e-
xigência supletiva expressamen-
te consignada no § 10 do art. 
66, de constar a alienação fidu-
ciária também do Certificado de 
Registro a que se refere o art. 
52 do Código Nacional do 
Trânsito aliás em conformidade 
com o parágrafo único do art. 
153 “a” da vigente Lei dos Re-
gistros Públicos (Decreto nº 
4.857 de 1939), acrescentado 
através do Decreto nº 63.997 de 
1969 que diz. "Tratando-se de 
alienação fidu-   ciária em ga-
rantia de ~eículo automotor es-
sa cláusula somente terá vali-
dade contra terceiros se constar 
do Certificado de Registro, a 
que se refere o art. 52 do Códi-
go Nacional de Trânsito.”  
Quanto a alegada litigancia de 

má fé são acertadas as conclusões 
do digno julgador que assim se 
manifesta a respeito: 

A alegação é completamente 
desfundamentada. O embarga-
do foi logrado pelo devedor 
que, se aproveitando do fato de 
não estar a alienação fiduciária 
inscrita no Certificado de Regis-
tro, vendeu o bem. A alienação 
assim constituída, apesar de 
não ser oponível a terceiros, é 
plenamente válida e eficaz en-
tre as partes contratantes, po-
dendo inclusive o credor, com 
lastro no art. 4º do Dec. Lei nº 
911/69, requerer a conversão da 
busca e apreensão em ação de 
depósito”. 
Assim, conheço do recurso e lhe 

nego provimento. 
ACORDAM os Desembargadores 

membros da 1ª Câmara Cível Iso-
lada, em turma, á unanimidade de 
votos em conhecer do recurso lhe 
negar provimento, para manter a 
decisão recorrida. 

 
Belém, 02 de setembro de 1996. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.127 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
MARAPANIM 
 
 
Apelante:      João Cinzas da Silva Pinheiro 
Apelada:       A Justiça Pública 
Relatora:      Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 
 
 

Peculato - Ex-Vereador - Presidente da Câmara 
Municipal - Decreto - Lei nº 201/67 - Preliminar re-
jeitada - Prescrição da Ação Penal - Inocorrência - 
Condenação mantida. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos em que são partes as a-
cima indicadas.  

ACORDAM, em 1ª Câmara Cri-
minal Isolada, à unanimidade de 
votos, em negar provimento aos 
apelos, confirmando a respeitável 
sentença recorrida, nos termos do 
voto da Desa.  Relatora.  

 
Relatório 
O MM. Juiz de Direito Altemar 

Paes, quando titular da Comarca 
de Marapanim, condenou João 
Cinzas da Silva Pinheiro, à pena 
de três (03) anos e seis (06) meses 
de reclusão, além de cem (100) 
dias-multa, correspondentes a Cr$ 
200.000,00 (duzentos mil cruzei-
ros), como também a devolver aos 

cofres públicos os valores que fo-
ram encontrados em liquidação de 
sentença, devidamente atualiza-
dos de acordo com a documenta-
ção acostada aos autos, por infra-
ção aos artigos 312 e 327 do Có-
digo Penal c/c os artigos 90 e 93 
do decreto - Lei n° 200/67, pela 
prática do crime de Peculato. 

Ao acusado foi imputado o se-
guinte fato (fls.):  

"Em 1988, o denunciado era 
Presidente da Câmara Municipal 
de Marapanim, neste Estado. 

Valendo-se dessa condição, não 
apresentou as prestações de contas 
ao Tribunal de Contas dos Municí-
pios, no prazo legal ou seja trimes-
tralmente acompanhadas de todo 
o movimento contábil e financeiro. 
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Ocorre que o Tribunal de Con-
tas do Município constatou diversas 
irregularidades administrativas pra-
ticadas pelo denunciado, tais co-
mo: 

 a) Ausência de assinatura do 
Presidente da Câmara no recibo 
de repasse do mês de julho/88, no 
valor de Cz$ 500.000,00; 

b) Ausência de Nota Fiscal no 
valor de Cz$ 50.000,00, referente 
ao fornecimento de refeições aos 
Ve-    readores, por Corina Botelho 
Oeiras Barata; 

c) Erro de soma no comprovante 
de despesa, conforme podemos 
observar na informação do DCE; 

d) Diárias recebidas pelos Edis 
acima do autorizado pelo projeto 
de Lei 003/88, cadastrado neste 
Corte às fls. 39 do livro próprio, no 
exercício de 1988, perfazendo um 
total de Cz$ 4.847.208,55; 

e) Ausência de Portaria de via-
gem, conforme certidão de julga-
mento exarado às fls. 272 dos au-
tos de prestação de contas. 

Irresignado, o acusado apela, 
sustentando preliminarmente, que 
a sentença é nula, vez que a ativi-
dade delituosa descrita na denún-
cia está em desacordo com o en-
quadramento legal; considerando-
se que o apelante no exercício do 
mandato de Vereador teria, como 
Presidente da. Câmara Municipal 

praticado o crime ali relacionado. 
No mérito, requer a anulação da 
decisão nos termos da preliminar 
ou absolvição se cometermos a i-
legalidade e o absurdo constante 
do mérito, por ser esta decisão de 
inteira e lídima Justiça. 

A acusação, em contra-razões, 
alega preliminarmente, a impro-
cedência dos argumentos do ape-
lante capaz de ocasionar a nulida-
de da decisão proferida. No mérito, 
sustenta a sentença. 

Nesta Instância, o Ministério 
Público Estadual, pelo Procurador 
de Justiça Jorge Ferreira Cortes, 
opina pelo conhecimento e impro-
vimento do recurso. 

 
Voto 
Preliminarmente:  
A Constituição da República, 

em seu artigo 29, V, estabelece 
expressamente a inviolabil idade 
dos Ve-     readores por suas opini-
ões, palavras e votos no exercício 
do mandato, na circunscrição do 
Município. Não se trata de imuni-
dade processual a outras infrações 
penais, podendo os Vereadores se-
rem submetidos a processo penal 
independentemente de autoriza-
ção de sua Câmara. O que a nor-
ma constitucional prevê é a não 
incidência da norma penal na hi-
pótese em comento. 
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Não resta dúvida que, para os 
efeitos penais, o Vereador é fun-
cionário público. Basta ler o artigo 
327 do Código Penal para se che-
gar a tal conclusão. 

"Considera-se funcionário públi-
co, para os efeitos penais, 
quem, embora transitoriamente 
ou sem remuneração, exerce 
cargo, emprego ou Função pú-
blica". 
Neste ponto é apropriado trans-

crever das contra-razões da douta 
Promotoria de Justiça de 1º grau 
as seguintes passagens: 

“Quanto ao argumento de que 
havendo o delito praticado em 
pleno exercício do mandato de 
Vereador e Presidente da Câ-
mara Municipal deveria ser o 
apelante processado e julgado 
com base no Decreto Lei 
201/67, improcede tal alega-
ção, pois é assim é o entendi-
mento dos tribunais pátrios, ci-
tando diversas jurisprudências, 
entre elas: Na apuração do cri-
me de responsabilidade, na 
forma do Decreto Lei 201/67, 
pressupõe-se o exercício do car-
go "recurso de Habeas Corpus 
nº 54.428, STF (RDA - vol. 
130/263)". 
Verificado está que apesar de 

haver praticado o delito no pleno 
exercício de seu cargo, seu proces-

samento em Juízo se deu quando 
já havia terminado seu mandato, 
sendo portanto aplicável a norma 
legal e não o Decreto  Lei 201/67 
que é especial. 

Face o exposto, rejeito a preli-
minar. 

 
Mérito  
Segundo Magalhães Noronha:  
1- É o Peculato crime de dano, 

considerando-se quando o agente 
converte em sua a coisa que não 
lhe pertence. Trata-se de delito 
material. 

2- Em rápida pesquisa na juris-
prudência colhem-se os seguintes: 

"Peculato é apropriação indébi-
ta de bem ou valor cuja posse 
se tem em razão de função pú-
blica. Cumpre considerar que o 
crime de Peculato figura sob o 
título dos crimes contra a Admi-
nistração Pública, em que o in-
teresse tutelado não é apenas 
patrimo-   nial, mas também, e 
sobretudo, da normalidade fun-
cional, da probidade, do prestí-
gio, da incolumidade e decoro 
da Administração Pública, evi-
dentemente lesada pela condu-
ta do acusado. 
3- O crime de Peculato doloso 

consuma-se com o desvio do 
dinheiro. Assim é porque o 
Peculato do artigo 312 do Código 
Penal se tipifica pelo dano e pela 
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tipifica pelo dano e pela violação 
do dever funcional. 

4- O que importa no crime de 
Peculato não é tanto a lesão pa-
trimonial, mas, principalmente, a 
ofensa aos interesses da Adminis-
tração Pública de que os funcioná-
rios são guardiões, deles se exigin-
do lealdade sem fraqueza e fideli-
dade sem vacilações (RT 498/275).  

5- Sendo o Peculato um crime 
contra a Administração Pública e 
não contra o patrimônio, o dano 
necessário e suficiente para a sua 
integração é o inerente à     viola-
ção do dever de fidelidade a 
mesma Administração, quer asso-
ciado, quer não, ao patrimonial 
(RT 367/46). 

6- "No caso do Peculato, a obje-
tividade jurídica de maior relevân-
cia não é tanto a defesa dos bens 
da Administração, mas o interesse 
do Estado, genericamente visto, no 
sentido de zelar pela probidade e 
fidelidade da Administração. O 
dano, mais do que material, é mo-
ral e político (J.TJ-SP, 8/500 - 
503). 

7- Incursionando na prova dos 
autos, não há como deixar de aco-
lher a bem lançada sentença de 1º 
grau, quando em análise correta e 
percuciente do elenco probatório, 
carreado aos autos, dela se extrai 
as seguinte conclusões sobre o 

comportamento ilícito do apelante. 
8- As acusações feitas contra o 

denunciado são irrefutáveis, as 
provas carreadas para os autos 
oriundas do Tribunal de Contas 
dos Municípios são clarividentes, 
tanto que na única vez que o 
advogado do acusado falou nos 
autos, em nenhum momento 
contestou convincentemente as 
acusações formuladas contra o réu. 

9- A autoria e a materialidade 
do ilícito penal estão perfeitamen-
te caracterizadas nos autos pelo 
farto material encaminhado à Jus-
tiça pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios, devendo o acusado ser 
condenado nas sanções punitivas 
dos artigos 312, 327 do Código 
Penal c/c os artigos 90 e 93 do De-
creto - Lei 201 de 25/02/57, pela 
prática do crime de Peculato. 

10- Inacolhivel, também, o re-
conhecimento da prescrição da 
Ação Penal, dado que o crime se 
houvesse sido praticado teria ocor-
rido em 1988, dado que o orde-
namento da despesa refere-se a-
quele exercício financeiro, porque 
no caso presente o prazo prescri-
cional da pretensão punitiva é de 
15 anos. 

11- Em face da prova, da dou-
trina arrolada e da jurisprudência 
indicada, a condenação é imposi-
ção legal.  
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12- A sentença condenatória es-
tá assentada, por isso, e, sem dúvi-
da, nos melhores princípios de di-
reito, graduada na forma mais fa-
vorável. Nada há, pois, que modi-
ficar no decisório, espelho dos fa-
tos apurados e da punição conve-
niente, notadamente por se tratar 
de um ex-elemento de um poder, 
onde os princípios de honestidade 
e correção devem ser os mais rígi-

dos pelos efeitos altamente perni-
ciosos, quando violados. 

13- Democracia não é só liber-
dade para os cidadãos, deve ser 
também "Responsabilidade” para 
os que governam. 

Diante do exposto, pelo meu 
voto, nego provimento aos apelos, 
confirmando a respeitável senten-
ça recorrida por seus próprios e ju-
rídicos fundamentos. 

 
Belém, 05 de novembro de 1996. 

 
Des. Ary da Motta SIlv eira - Presidente 

Desa. Yv onne Santiago Marinho - Relatora  
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ACÓRDÃO Nº 30.131 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
PARAGOMINAS 
 
Apelante:        Alfredo Fernandes de Lima 
Apelado:         A Justiça Pública 
Relatora:         Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 

 
Homicídio Qualificado - Apelo v isando anulação 
do julgamento por nulidade ocorrida posterior-
mente à pronúncia. Condenação - Decisão mani-
festamente contrária à prov a dos autos. Inocor-
rências. 

Vistos, relatados e discutidos, 
estes autos em que são partes as 
acima indicadas. 

ACORDAM, em 1ª Câmara Cri-
minal Isolada, à unanimidade de 
votos, em negar provimento ao re-
curso, confirmando a sentença con-
denatória, nos termos do voto da 
Desa. Relatora. 

Relatório 
Por tudo o que foi exposto neste 

processo concluímos: 
I - Que ainda não(foi levado a 

julgamento para decisão das E-
grégias Câmaras Criminais Isoladas 
(Primeira). 

II - Que o réu apelante até a 
presente data, embora intimado 
legalmente para constituir novo 
defensor não o fez. 

III - Assim nada tenho a acres-
centar ao relatório.  

IV - Data vênia, os mesmos de-
vem ser submetidos à manifesta-

ção do eminente Des. Ary da Motta 
Silveira. 

Voto 
A inconformidade da defesa 

pugna pela anulação do Júri, em 
face de ocorrência de nulidade 
posterior à pronúncia  consistente 
de que o processo é nulo porque 
está eivado  de  irregularidades  
que  prejudicaram  a  defesa  e  a 
decisão dos Jurados teria sido ma-
nifestamente contrária a prova dos 
autos. 

Com efeito, a hipótese dos au-
tos não sufraga qualquer possibil i-
dade de anulação do julgamento, 
porque as irregularidades ou nuli-
dades deveriam ser argüidas no 
momento de sua ocorrência, ou se-
ja, na fase do artigo 571, inciso V, 
do Código de Processo Penal. 

Rejeito a preliminar. 
Quanto decisão contrária à pro-

va dos autos: 
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Para a realização de um novo 
julgamento, é imprescindível, de 
acordo com o artigo 593, III, "d" do 
Código de Processo Penal, que a 
decisão dos Jurados seja manifes-
tamente contrária à prova dos au-
tos, isto é, que se dissocie total-
mente das provas carreadas aos 
autos, sendo entendimento de 
Damásio de Jesus: 

"É pacífico que o advérbio ma-
nifestante dá bem a idéia de 
que se admite seja o julgamen-
to anulado quando a decisão 
do Conselho de Sentença é ar-
bitrária, porque se dissocia inte-
gralmente da prova dos autos. E 
não contrária esta a decisão 
que, com sucedâneo nos  ele-
mentos de convicção deles 
constante, opte por uma das 
versões apresentadas (TJMT, 
RT 526/442) (in Código de Pro-
cesso Penal Anotado, pag. 
373). 
No caso sub examen, o Conse-

lho de Sentença, optou por uma 
das versões apresentadas, aco-
lhendo a tese da acusação de que 
o réu apelante a cometeu o crime 
de homicídio qualificado previsto 
no artigo 121, § 2º, itens II e IV do 
Código Processo Brasileiro. 

O Júri é soberano em sua deci-
são, baseado nas provas testemu-
nhais de três das quatro testemu-
nhas arroladas que presenciaram o 
crime, disseram que a vítima, por 
todos desconhecida, dormia  de-
bruçada sobre uma das mesas do 
bar e que o réu apelante, sem que 
ninguém soubesse por que moti-
vos, sobre a vítima descarregou sua 
arma de jogo deixando-a prostrada 
ao solo. As seguraram, ainda, que 
nenhuma discussão houve entre 
acusado e vítima, vez que esta, ao 
ser atingida, se encontrava dor-
mindo e sequer pode esboçar 
qualquer reação. 

O Tribunal do Júri reconhecen-
do todas as qualificadoras (motivo 
fúti l e traição), caracterizado está o 
homicídio qualificado. 

Portanto, inocorre decisão 
contrária aos elementos probantes, 
eis que os Jurados nada mais 
fizeram do que optar por uma das 
versões contidas no processo, 
versão essa que não se apresenta 
destituída de base. 

Nestas condições o improvimen-
to do recurso, com a conseqüente 
confirmação da decisão condena-
tória, é a solução que se impõe no 
caso em exame.

Belém, 05 de novembro de 1996. 
Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente 

Desa. Yv onne Santiago Marinho - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.133 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
Apelante:      Carmem Marques de Melo 
Apelada:       Diretora de Previdência do IPASEP 
Relator:         Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 

A tese da impossibilidade de a justiça reconhe-
cer, ao adultério, os efeitos jurìdicos prev idenciá-
rios, relativ os a meação da pensão por morte fi-
cada pelo falecimento do marido, em fav or da 
concubina que era utilizada para impedir o reco-
nhecimento do filho adulterino e liberar o adúltero 
da obrigação de prov er-lhe sustento, não tem ba-
se sólida, não podendo em consequência v ingar. 
Incompatibilidade no caso concreto do ponto de 
v ista que foi esposado pela impetrante com a 
prov a pré-constituída. No estágio atual, a Juris-
prudência proclama que essas uniões estáv eis 
entre concubinos rege-se pelo direito às obriga-
ções, sendo dado àquele constituir uma socieda-
de de fato com qualquer pessoa. Recurso não co-
nhecido. 

 
ACORDAM, os Senhores De-

sembargadores componentes da 
Turma Julgadora da 3ª Câmara 
Civel Isolada, à unanimidade de 
votos, não conhecer do recurso. 

Relatório 
Trata-se de Mandado de Segu-

rança ajuizado por Carmen Mar-
ques de Mello, contra ato da Ilma. 
Sra. Dìretora do Departamento da 
Previdêncìa e Assistência dos Ser-
vidores do Estado do Pará, julgado 

improcedente pela r. sentença de 
fls. 155/159, cujo relatório se ado-
ta. 

lnconformada, apelou a impe-
trante, por estarem plenamente 
provados os fatos aludidos na ini-
cial e que merece reforma a res-
peitável decisão “a quo” por contra-
riar seu direito líquido e certo, 
comprovado, pela vasta documen-
tação acostada aos autos às fls. 
19/28, que demonstram a existên-
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cia de um casamento estável e sua 
convivência sob o mesmo teto com 
o “de cujus”. Pediu, finalmente, o 
deferimento do “mandamus” e a re-
forma da r. decisão “a quo”. 

Contra-razões da apelada às fls. 
165/167, defendendo a confirrna-
ção da sentença de 1º grau, adu-
zindo haver comprovado o amparo 
legal de seu ato e que os fatos, as 
provas e a legislação aplicada, 
torna a sentença a quo correta e 
que esta deve ser confirmada. 

Devidamente contados e prepa-
rados, os autos vieram-me conclu-
sos, após regular distribuição, co-
lhendo-se, então, o parecer da 
douta Procuradoria Geral de Justi-
ça, que opinou pelo conhecimento 
do recurso e seu improvimento. 

Voto 
A r. sentença recorrida merece 

integral confirmação. 
Insiste a apelante na impossibi-

l idade de a Justiça reconhecer, ao 
adultério, os efeitos juridicos previ-
denciários, relativos a meação da 
pensão por morte ficada pelo 
falecimento de seu marido, em 
favor da concubina, sob fulcro de 
argumentação supostamente 
moralista e destituida de base 
sólida (não havia vida em comum, 
o relacionamento era totalmente 
adulterino, violador das regras 
matrimoniais), a qual, como se 

ais), a qual, como se recorda, em 
passado não muito remoto era uti-
l izada para impedir o reconheci-
mento do fi lho adulterino e liberar 
o adúltero da obriqação de prover-
lhe o sustento. 

O julgado, conduzindo a in-
compatibil idade do ponto de vista 
esposado pela impetrante, em 
consonância com a prova pré-
constituida, destacou que existiu 
desde 1973 a união concubinária, 
revelando investiqação social pro-
cedida que acompanheira vivia 
sob total dependência econômica 
do “de cujus”, até porque este nun-
ca permitiu que ela desenvolvesse 
atividades fora do lar. 

E a jurisprudência, de seu turno, 
proclama que essas uniões estáveis 
entre concubinos rege-se pelo Di-
reito das Obnqações, ao dispor:  

"assim se o homem casado    
poderá fazer parte de sociedade 
comercial ou civil, ser-lhe-á da-
do constituir uma sociedade de 
fato com qualquer pessoa". (RT 
719/296). 
Deste modo, não há violação à 

lei. Nem tampouco dissidio não se 
demonstrou relativamente a ques-
tão de fundo, capaz de alterar o 
decisum. Por isso, não conheço do 
recurso. 

Belém, 30 de agosto de 1996. 
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Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 
Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.140 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS LIBERA-
TÓRIO DA COMARCA DE CAPANEMA 
 
 
Impetrante:        Juvêncio José de Arruda Neto 
Paciente:           José Petrucio dos Santos e Eliziomar Xavier de Farias 
Relatora:           Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 
 

 
Habeas Corpus Liberatório. Excesso de prazo no 
início da instrução por falta de interrogatório do 
réu e na formação da culpa. A informação da auto-
ridade hav ida como coatora dá conta de já ter si-
do o réu interrogado. Feito em regular andamento, 
embora haja a complexidade do processo, com 
v ários réus e necessitando de diligências demo-
radas, como precatórias, etc. Uma das quais já 
dev olv idas. Necessidade da prov a precatorial, 
posto que as testemunhas residem fora da co-
marca, não sendo prudente o julgamento sem a 
aferição das prov as. Mora cuja culpa não pode 
ser atribuida à Justiça. Ausência dos adv ogados 
de defesa à audiência de inquirição das testemu-
nhas, acarretando a não realização da mesma e 
conseqüente adiamento. Mora causada pela defe-
sa, no retardamento. Ordem negada, por unanimi-
dade. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores, com-
ponentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de vo-
tos, em negar a ordem.  

 
Relatório 
Juvêncio José De Arruda Neto, 

advogado, impetrou ordem de Ha-
beas Corpus Liberatório em favor 
de José Petrúcio dos Santos e Eli-
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zomar Xavier de Farias, com fun-
damento no art. 647 e seguintes, 
do Código de Processo Penal, pe-
los motivos a seguir expostos: 

Dizem os pacientes que se en-
contram presos desde 28.07.95, 
por força de flagrante, e até a pre-
sente data os mesmos foram ape-
nas interrogados em juízo, não 
tendo sido ouvidas as testemunhas 
de acusação, não tendo se inicia-
do ainda a fase instrutória. 

Entretanto, já se passaram onze 
meses, caracterizando-se, assim, o 
constrangimento ilegal, por exces-
so de prazo na formação da culpa. 

Ao prestar informações, (fls. 
14/15), o Juízo “a quo” disse que os 
pacientes, em concurso com outros 
elementos, foram autuados em 
flagrante no dia 29.07.95, acusa-
dos dos crimes previstos nos arts. 
157, parágrafo 2º, inciso I, combi-
nado com o art. 14, inciso II, e art. 
288, parágrafo único, do Código 
Penal Brasileiro, posto que efetua-
ram diversos assaltos nesta região, 
com o fim de se apoderarem de 
veículos automotores, havendo o 
paciente Elizomar Xavier de Fari-
as, sido preso na cidade de Prima-
vera, após tentar roubar, mediante 
uso de revólver, o veículo tipo Pa-
rati, de propriedade do Sr. Alexan-
dre Oliveira da Silva, que se insur-
giu contra o marginal, evitando a 

consumação da ação criminosa. 
Informou ainda o digno Magis-

trado, que o paciente José Petrú-
cio dos Santos, na condição de 
chefe da quadrilha, proporcionava 
aos demais componentes da gan-
gue o apoio logístico necessário 
para a prática dos atos delituosos, 
tais como armas, munições etc., e 
em sua fazenda, situada na locali-
dade Rio das Pedras, município de 
Peixe-Boi, costumava receber os 
carros roubados. 

Aduz ainda que os réus foram 
interrogados no dia 12 de setem-
bro de 1995, sendo designado o 
dia 22 de abril de 1996, para a 
audiência de inquirição das teste-
munhas, que não se realizou em 
razão da ausência dos advogados 
de defesa, estando os autos pre-
sentemente conclusos para a rede-
signação da audiência. 

Instado a se manifestar, o Douto 
Procurador de Justiça, embora re-
conheça que o juiz impetrado, a-
inda não conseguiu dar início a fa-
se de instrução processual, entre-
tanto, deve-se considerar que o 
próprio defensor dos impetrantes 
vem colaborando ostensivamente 
para isso, inclusive, dando causa 
ao retardamento do início da fase 
instrutória, além de que soube que 
no mês de agosto seria realizada a 
audiência, adiada pela ausência 



214   REVISTA DO TJE 
 

 
Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

 

 

do defensor dos pacientes. 
Assim opina pelo indeferimento 

do “mandamus”. 
O impetrante às fls. 28/30 junta 

certidão do cartório do 2º ofício da 
Comarci de Capanema  onde certi-
fica que a vítima Alexandre Olivei-
ra da Silva ainda não foi ouvida 
em juízo em virtude de residir em 
comarca diversa, e, até o presente 
a Carta Precatória expedida para 
inquirição do mesmo não foi de-
volvida, bem como esclarece ter 
sido impetrado anteriormente o 
Habeas Corpus, nº 1995.09578, 
em favor dos pacientes todavia 
com fundamento diverso do pre-
sente “mandamus”, juntando para 
provar o alegado uma fotocópia do 
acórdão 28.658 desta Egrégia 
Câmara. 

 
Voto 
Tem o presente “mandamus” 

por fundamento excesso de prazo 
para o início da instrução criminal 
e na formação da culpa. 

O digno Juiz “a quo” informou 
que realmente a instrução ainda 
não havia sido iniciada, não por 
culpa do mesmo, pois a audiência 
de inquirição das testemunhas de 
acusação foi designada para o dia 
22.04.96 e esta não se realizou em 
razão da ausência dos advogados 
de defesa. 

Como bem salienta o ilustre 
Procurador de Justiça, Dr. Cláudio 
Bezerra de Melo, os pacientes fa-
zem parte de perigosa quadrilha 
que aterroriza aquela região, a e-
xemplo de outras, que vem aterro-
rizando com a prática de furtos e 
assaltos a veículos de viajantes, 
naquelas estradas devendo-se con-
siderar que o próprio defensor dos 
pacientes vem colaborando osten-
sivamente para isso, inclusive dan-
do causa ao retardamento da ins-
trução, fato este que emana da 
Certidão do Oficial de Justiça da-
quela Comarca. 

Com efeito, às fls. 18, verso, ve-
rifica-se que o meirinho certificou 
que deixou de notificar o réu José 
Cartaxo Leite por que o mesmo, 
após ter sido solto, desapareceu, e 
o Dr. Juvêncio Arruda, por estar vi-
ajando, ressaltando ainda que 
procurou-o por dois dias, sem 
sucesso, além de que não 
encontrou o mesmo até horas 
antes da referida au-   diência. 

Por tanto, sem dúvida nenhuma 
que a mora ocorreu, porém não foi 
a justiça que lhe deu causa. A mo-
ra deve-se ao próprio defensor dos 
pacientes. Além de que há a com-
plexidade do processo, com vários 
réus e necessitando de dil igências 
demoradas, como precatórias, etc. 

Mirabete, em seu “Processo Pe-
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nal”, edição 1996, pág. 709, ensi-
na que: 

“Não há que se reconhecer o 
excesso de prazo como fator de 
constrangimento ilegal quando 
provocado pela própria defesa 
(réu ou defensor) ou em seu be-
nefício.” 

Nesse sentido, a Súmula 64 do 
STJ, in verbis: 

“Não constitue constrangimento 
ilegal o excesso de prazo na 
instrução provocado pela defe-
sa.” 
Assim sendo, nego a ordem, 

conforme o parecer ministerial. 
 

Belém, 04 de novembro de 1996. 
 

Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.143 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS LIBERA-
TÓRIO DA COMARCA DE REDENÇÃO. 

 
 

Impetran|e:   João Bosco Boaventura 
Paciente:      Adão Barbosa de Aguiar 
Impetrado:    MM. Juizo  da Comarca de Redenção 
Relatora:      Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz 

 
 

Habeas Corpus Liberatório - Prisão em flagrante - 
Excesso de prazo. O alegado excesso de prazo 
tem de ser analisado em termos. O que fabricaria 
, a rigor a sua ilegalidade seria uma imotiv ação 
racional. Prisão em flagrante mantida pacifica-
mente pelo Juízo. Ordem denegada. Decisão unâ-
nime.  

 
  

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Habeas Corpus 
Liberatório da Capital, em que é 
impetrante o Bel. João Bosco Boa-
ventura e Paciente Adão Barbosa 
de Aguiar. 

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

 
Relatório 
O Bel. João Bosco Boaventura, 

impetra com base art. 5º, incisos 

LXII e LXVIII da Constituição Fede-
ral, combinado com os arts.310, 
594, 647, 648, inciso II e 654 do 
Código de Processo Penal, impetra  
Ordem de Habeas Corpus Liberató-
rio em favor de Adão Barbosa(de 
Aguiar, atualmente recolhido na 
Cadeia Pública do Município de 
Redenção, por força de auto de 
prisão em flagrante delito lavrado 
pela prática de crime capitulado 
no art.121 parágrafo 2º, incisos I e 
IV do Código Penal, juntamente 
com outro elemento de nome Jua-
rez Vieira de Carvalho, que se en-
contra evadido embora  contra ele 
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esteja decretada a competente pri-
são preventiva, pelo honrado Juiz 
da jurisdição. 

A prisão do paciente ocorreu a 
14.04.96 e o crime um dia antes, 
tendo em 18/04 o honrado Juiz do 
feito apreciando-a, sendo ela 
mantida, por ter sido considerada 
legal. A 09.07.96 o juízo teve 
oportunidade de se manifestar 
sobre o assunto, em razão de um 
pedido de relaxamento, 
mantendo-a eis que, conforme em 
sua decisão, “não vislumbrei 
motivos para o relaxamento”. 

No pedido o impetrante investe 
contra a legitimidade do flagrante, 
sob a alegação de que ele não 
estaria devidamente configurado 
dentro dos limites legais, eis que o 
fato delituoso teria ocorrido em lu-
gar deserto, sem que tivesse sido 
observado, a não ser pelos próprios 
delinqüentes. Em razão dessa ale-
gação, citou várias jurisprudêncis, 
procurando oferecer base sólida 
para o seu ponto de vista jurídico. 

Pelo que está contido na peça 
de denúncia, a vítima Wildir Alves 
Monteiro foi sacrificada com dois 
tiros na nuca, quando se encontra-
va no interior de um automóvel de 
marca “logus”, de propriedade do 
paciente, na noite de 13 de abril 
do corrente ano, num trecho da es-
trada de acesso ao Município de 

Comarú do Norte denominado  
“Tatá”. Atingida mortalmente, a ví-
tima foi arremessada do interior do 
veículo para o leito da estrada, 
quase moribunda, conseguindo ar-
rastar-se até um PM Box próximo, 
onde foi socorrida e encaminhada 
a um hospital, vindo a falecer no 
dia seguinte. 

Do contexto das provas contidas 
nos autos, depreende-se que hou-
ve confissão do paciente, que diz 
ter contratado os serviços do outro 
denunciado para a prática do cri-
me, mediante o pagamento de um 
vídeo-cassete. 

Pedidas informações ao honra-
do Juiz do feito, sua Excelência in-
formou que nenhuma procedência 
haveria de ter argumentação da i-
nicial em favor do paciente, pois a 
instrução do feito encontra-se em 
estado absolutamente regular, não 
havendo motivo, portanto, para a 
concessão do presente pedido. 

Ouvido o honrado e culto repre-
sentante do Ministério Público, es-
te manifestou-se desfavoravelmen-
te. 

 
Voto 
Remédio heróico do habeas 

corpus, capitulado no art. 5º, inciso 
LXVIII, da Constituição Federal, 
tem como base para a sua conces-
são, evidentemente, a restrição da 
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l iberdade individual de locomoção 
decorrente de ilegalidade ou abu-
so de poder, pois o dispositivo em 
apreço diz o seguinte:  

“Conceder-se-á habeas corpus 
sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer vio-
lência ou coação em sua liber-
dade de locomoção, por i lega-
lidade ou abuso de poder”. 
Ora, como observamos, in casu, 

temos de avaliar, a priori, a natu-
reza da prisão do paciente e se ela 
decorre, evidentemente, desses 
dois procedimentos que a Lei 
Magna condena, a ponto de tornar 
a prisão inaceitável pela ordem ju-
rídica. 

Responde ele a crime capitula-
do no art. 121, & 2º, inciso I e IV, 
do Código Penal, que está inclusi-
ve incluído legalmente entre os 
crimes hediondos, que tem o con-
dão de retirar do indiciado a possi-
bil idade do recebimento de qual-
quer benefício comum a qualquer 
outro preso. 

A sua prisão foi em flagrante, 
que é na realidade, dentro da cri-
minologia, a mais autêntica das 
prisões, e embora se questione no 
pedido a sua legalidade, é induvi-
doso que se trataria de discussão 
preclusa, eis que o fato já foi apre-
ciado in casu através de convin-
cente decisão do ilustre juiz do fei-

to de manutenção da prisão, sem 
que houvesse contradita. 

Outro aspecto que se pretende 
analisar no pedido, é quanto ao 
extravasamento do prazo, o que, a 
nosso ver, não tem justificativa, eis 
que, conforme constatamos, o pro-
cesso encontrava-se com sua ins-
trução praticamente encerrada, 
pois aguardaria o pronunciamento 
do defensor, para alegações finais, 
na forma do art. 406, do Código de 
Processo Penal, estando, portanto, 
encaminhando-se, normalmente 
para a fase de pronúncia. 

Mas mesmo que fosse constata-
do excesso de prazo na marcha do 
pleito de formação da culpa, por 
ser diminuto, e mesmo porque se 
observa que o andamento proces-
sual está seguindo com responsabi-
l idade, não é de ser deferido o re-
médio heróico, mesmo com pleno 
apoio da jurisprudência, que em 
determinado momento, diz o se-
guinte: 

“Instrução Criminal. Prazo. Dila-
tação.   Possibil idade”.  Estatuto 
Processual Penal - art. 800, § 3º 
- Põe em relevo a possibil idade 
do magistrado exceder, em do-
bro, qualquer prazo que enume-
ra, desde que o faça justifica-
damente. É bem verdade que,  
por construção pretoziana en-
tende-se ser de 81 dias o prazo 
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para a conclusão da instrução 
criminal. Todavia esse prazo 
não deve ser  visto sem o Juízo 
de razoabilidade, sem sequer 
questionar-se as causas do re-
tardamento. Assim o que deve 
ser rechaçado é o elastério imo-
tivado, que se traduz em prejuí-
zo e de sua defesa, resultando, 
desse modo, em constrangimen-
to i legal (TJ-MA-AC. Unân. 
16.638 da Câmara Espe-   cial 
de Férias julgado em 27/07/94 - 
HC 2.649 - Santa Luzia do Pa-
ruá - Rel. des. Antônio Bayma 
Araujo). 
“Extorsão. Excesso de prazo. Ins-  
trução encerrada. Constrangi-
men 
to i legal. Inexistência. 
Desnecessidade se faz exame 
de corpo de delito nas células 
apreendidas, por quanto a ex-
torsão é crime que não deixa 
vestígios, sendo até mesmo irre-
levante a efetiva lesão ao pa-

trimônio da vítima. Por outro 
lado, não se verifica desrespei|o 
ao contraditório e à ampla de-
fesa quando tinha o paciente 
defensor constituído, o qual, 
apesar de intimidado, não apre-
sentou defesa prévia. Encontra-
se o feito na fase do art. 500 do 
CPP e não há o que se falar em 
constrangimento ilegal por ex-
cesso de prazo (TRF - 3º Regi-
ão. AC. Unan. da 1º T. Publ. no 
DJ de 7-3-95 - RC 94.03.09173-
0-SP - Rel. Juiz Sinval Antunes. 
Advs. Darcy Silveira Gonçalves 
e Roberto de Oliveira). 
Por esses argumentos acima 

constata-se a total improcelência 
do pedido, eis que em se tratando 
de alegação de excesso de prazo, 
ela só cola se tiver ele uma moti-
vação injustificada e o excesso foi 
em demasia. 

Ex-positis, sou pela denegação 
do presente pedido de habeas cor-
pus. 

 
Belém, 21 de outubro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora   
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ACÓRDÃO Nº 30.149 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
SANTARÉM 
 
 
Apelantes:     Delmiro Cruz Neves e Lucila dos Santos Rodrigues  
Apelada:        Justiça Pública 
Relatora:       Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz 

                
                

Apelação Penal. Crime de latrocínio. Autoria - A-
plicação da pena. Indiscutív el a autoria dos réus. 
Pena dosada sob cautela e rigores da lei. Man-
têm-se o decreto sentencial. Recurso conhecido e 
improv ido. Decisão unânime. 

 
Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Apelação de 
Santarém, em que são Apelantes 
Delmiro Cruz Neves e Lucila dos 
Santos Rodrigues, sendo Apelada  
a Justiça Pública. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores da 3ª Câmara 
Criminal Isolada do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, por u-
nanimidade de votos, em conhecer 
do recurso e lhe negar provimento, 
para confirmar a decisão recorrida. 

 
Relatório 
O R. do Ministério Público ofe-

receu denúncia contra Delmiro 
Cruz Neves e Lucila dos Santos 
Rodrigues, mediante a acusação 
do delito capitulado no art. 157 

parágrafo 3º, art. 61, II “c” e “d”, e 
art. 171 “caput” e art. 29 do Código 
Penal. 

Que os denunciados, no dia 04 
de novembro de 1990, atraíram 
Francisco Fernandes da Rocha, 
também conhecido por “Aguiar”, a 
vítima, para que os levassem a 
uma fazenda de sua propriedade, 
situada na localidade “Bisal”, no 
município de Santarém. 

No caminho, após dopá-lo com 
substância tóxica até agora desco-
nhecida, mataram-no, subtraindo-
lhe vários objetos, dentre eles, dois 
veículos, uma máquina fi lmadora, 
cartões de crédito, cheques, um re-
vólver e|c... 

Foi apurado que Lucila conse-
guiu convencer a vítima a levá-la 
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para a fazenda, juntamente com 
Delmiro, a quem apresentou como 
seu irmão. No decorrer da viagem, 
que se realizava num veículo 
Pampa de pro-   priedade da víti-
ma, sendo esta quem o dirigia, 
quando já estavam distante da ci-
dade, numa estrada deserta, os 
denunciados induziram a vítima a 
tomar um suco de muruci que eles 
levavam, e assim que isso ocorreu, 
a mesma começou a se sentir mal 
e em seguida desmaiou, ocasião 
em que os denunciados aproveita-
ram para retirá-la do veículo,  ar-
rastando-a  para um matagal, onde 
de forma fria e monstruosa, execu-
taram-na com um tiro na cabeça 
util izando o seu próprio revólver. 

Os denunciados apossaram-se 
do veículo e pertences da vítima e 
tentaram fugir, porém o automóvel 
deu pane. Então vieram de carona 
até à casa da vítima e fizeram a 
empregada desta lhe entregarem 
outro veículo, tipo Passat e mais os 
documentos pessoais de Aguiar, e 
ao tentarem evadir-se o referido 
veículo capotou. 

  Pretendendo, ainda fugir, os 
acusados compraram passagens 
aéreas, com os cartões da vítima, e 
na hora da viagem foram preso no 
aeroporto. 

Requereu o recebimento da 
denúncia, devendo serem cumpri-

das as formalidades legais. 
Na defesa prévia, a denunciada 

se absteve de apresentar manifes-
tação se reservando para as alega-
ções finais e, o denunciado, ale-
gou ser inverídica a acusação do 
fiscal da lei, e ainda requereu uma 
acareação entre si  e a denuncia-
da. Prestaram depoimento cinco 
(05) testemunhas de acusação e 
quatro (04) de defesa. 

Nas alegações finais, o R. do  
Ministério Público, apresentou suas 
razões, requereu a pronúncia dos 
réus como autores dos crimes tipifi-
cados nos artigos 157 § 3º, art. 61, 
II, “c” e “d”, art. 171 “caput” e art. 29 
todos do Código Penal. 

Os denunciados se manifesta-
ram, sendo que a denunciada ale-
gou a falta de nomeação de cura-
dor, por ser menor de 21 anos, o 
que  acarreta nulidade processual, 
na forma do art. 564, III, “c” e IV do 
CPP. Requereu a desclassificação 
do delito para o crime contra a 
pessoa. Caso não fosse atendida 
em tal pretensão, que lhe fosse a-
plicada a pena mínima e, a ate-
nuante da primariedade e bons an-
tecedentes, e de ser menor de 21 
anos. 

O denunciado, argumenta a nu-
lidade do processo, em razão da 
falta de nomeação de curador para 
a denunciada Lucila. 
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No mérito, alega que o denun-
ciado jamais assumiu a sua culpa-
bil idade, o que torna duvidosa a 
sua acusação e no preceito 
de(direito deve prevalecer o “in 
dúbio pro réu”. 

Sentenciado o feito, o MM. Juí-
zo condenou os réus, nas penas 
dos crimes especificados na de-
núncia, sendo que para Lucila foi 
aplicada a pena de 22 anos de re-
clusão e multa de Cr$ 4.000,00 
(Quatro Mil Cruzeiros) padrão na 
época, e Delmiro Cruz à pena de 
22 anos de reclusão e multa de 
Cr$ 7.000,00 (Sete Mil Cruzeiros) 
padrão vigente na época. 

Os réus inconformados, apela-
ram para esta Corte de Justiça, re-
querendo como fundamento prin-
cipal a redução da pena, pois os 
réus são primários e têm bons an-
tecedentes. 

O R. do Ministério Público, se 
manifestou requerendo a manu-
tenção da r. sentença apelada, 
pois as penas foram bem aplicadas 
e o crime praticado sob a égide da 
Lei 8.072/90 que considera o deli-
to em apuração como hediondo. 

A Douta Procuradoria se mani-
festou pela improcedência do re-
curso, pois a r. sentença está per-
feita, tendo bem dosada(a pena.  

 
Voto 

Tratam os presentes autos de 
crime de latrocínio (art. 157 § 3º, 
c/c o art. 61, item II, alínea “c” e “d” 
do Código Penal) e e{telionato 
(art.171 caput e art. 29 do Código 
Penal), praticados, em concurso, 
contra Francisco Fernandes da Ro-
cha, por Delmiro Cruz neves e Lú-
cila dos Santos Rodrigues, que os 
executaram em co-autoria, apre-
sentando assim hipótese penal 
prevista no art. 25 do estatuto subs-
tantivo criminal, onde expresso es-
tá o princípio de que:  

“quem de qualquer modo con-
corre para o crime, incide nas 
penas a ele cominadas.” 
In casu constata-se claramente 

o concurso material e nos acode a 
característica importante de que o 
presente recurso de apelação não 
trás no seu bojo pretensões modifi-
cativas da sentença quanto à sua 
autoria. mas única e exclusivamen-
te no que diz respeito ao quantum 
da pena estimada na decisão da 
honrada e culta Juíza de direito de 
primeira instância. 

Assim, constata-se a priori que 
os apelantes, antes de mais nada, 
assumiram resignadamente a auto-
ria do delito, apenas inconforman-
do-se com o peso da pena que so-
freram, que pretenderiam ter sido 
mais leve, invocando qualidades 
pessoais não obstante o ato que 
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praticaram, em comum, pela irra-
cionalidade, apresenta característi-
cas brutais e inaceitáveis. 

Entre os crimes hediondos, den-
tro de nossa sistemática penal, o 
latrocínio configura-se como o 
mais importante, por ser o mais 
cruel, eis que nele o evento  se nos 
depara não como a sua finalidade, 
mas o meio pelo qual o agente a-
tinge o seu objetivo criminoso fi-
nal, ficando, assim, despido de 
qualquer sentimento mais elevado 
característico de solidariedade 
humana. 

A configuração penal desse cri-
me, dentro de nossa sistemática 
penal, sofreu variações de concei-
tos dentro de sua exegese, tanto 
assim que Galdino Siqueira, citado 
por Ribeiro Pontes no “Código Pe-
nal Brasileiro Interpretado”, chega 
a observar que:  

“têm sido censurados os Códigos 
nacionais quanto a classificação 
do crime de latrocínio que me-
lhor se acharia na classe de 
homicídios, atendendo-se a re-
levância e prevalência do crime 
meio (homicídio) sobre o crime 
fim (roubo).” 
Constata-se, assim, antes de 

mais nada, que o latrocínio é um 
crime complexo, que resulta de 
duas ações penais extremamente 
graves, punido portanto com pena 

pesada, pois contra ele é justo que 
a sociedade use todos os seus re-
cursos de prevenção, pois é ele al-
tamente traumatizante sob o ponto 
de vista social. 

In casu, pretende-se unicamen-
te a revisão da quantidade da pe-
na aplicada pelo Juízo de primeira 
instância, eis que a autoria se tor-
nou indiscutível. 

No recurso de apelação, pela 
sui própria estrutura e finalidade, 
pretende-se a devolução da apre-
ciação de todos os episódios da 
que{tão, nos limites de seu questi-
onamento recursal. 

Sub examen, em termos modi-
ficativos, focaliza-se a possibil ida-
de da diminuição das penas apli-
cadas, eis que consideradas foram 
pelos recorrentes de certo modo in-
justas e aplicadas sem a modera-
ção que o direito haveria de admi-
tir. Para apreciarmos esse aspecto 
seria de bom alvitre que a priori, se 
analisasse o fato em si, conforme 
os elementos que participam dos 
autos e, assim, juridicamente segu-
ros sob o ponto de vista probatório. 

É induvidoso que o crime, além 
de se tratar de um latrocínio, foi 
praticado com extrema desumani-
dade. Ele está totalmente esclare-
cido, tanto que sua autoria é ponto 
pacífico no processo, nenhuma 
sombra de dúvida tendo quanto 
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aos seus autores. 
A vítima foi atraída, i ludida, 

drogada, executada e roubada. 
Poucas vezes se vê assim um crime 
praticado com tanta frieza. A nosso 
ver estão evidentes, claros, indiscu-
tíveis e pacíficos os fatos e as auto-
rias, e as configurações penais dos 
crimes de latrocínio e estelionato 
estão firmes e induvidosas, não 
merecendo contraditas. 

A controvérsia surgiria, confor-
me o recurso, no que diz respeito 
ao quantum das penas, e temos a 
impressão que se fundamenta, pois 
a técnica penal, pela sentença re-
corrida, foi usada com muito cui-
dado e acerto. 

Vejamos: Para Lucila dos San-
tos Rodrigues, pelo crime de latro-
cínio, foi fixada a pena final em 21 
(vinte e um) anos de reclusão, e a 
de multa em CR$ 3.000,00 (três 
mil cruzeiros), valor monetário da 
época, que deve ser traduzida para 
o valor monetário atual; para Del-
miro Cruz Neves, para o crime de 
latrocínio, foi fixada a pena final 

em 25 (vinte e cinco) anos de re-
clusão e a de multa CR$ 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros),  que também 
deve ser traduzida para a moeda 
atual. 

Pela leitura dessa parte da sen-
tença vê-se, sem dificuldade, que 
a sua xrolatora teve o cuidado de 
elaborá-la com a devida cautela, 
dentro dos rigores  do direito nor-
mativo penal. Penso ter sido a fi-
xação da pena in casu  elaborada 
com acerto, não merecendo, por-
tanto, contradita ou acerto por par-
te deste órgão superior. 

O honrado e culto representante 
do Ministério Público, em consubs-
tanciado parecer, manifestou-se 
pela manutenção da sentença re-
corrida. 

Acato in totum esse opinamento 
e defendo a validade total da sen-
tença apelada, pelos seus irrecusá-
veis e imbatíveis argumentos jurí-
dicos.  

Mediante tais considerações 
conheço do  recurso e lhe nego 
provimento. 

 
Belém, 13 de setembro de 1996. 

 
Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente 

Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.151 - APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE 
ANANINDEUA 
 
 
Apelante:         Antônio Caldas Martins 
Apelada:          Justiça Pública 
Relatora:          Desembargadora Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz 

 
                

Apelação - Insuficiência de prov as. Hav endo dú-
v ida sobre a autoria do delito, em decorrência da 
insuficiência de prov as, dev e prev alecer a apli-
cação do brocardo “in dúbbio pro reo”. Recurso 
conhecido e prov ido. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação, em 
que é Apelante Antônio Caldas 
Martins e Apelada Justiça Pública. 

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores da 3ª Câmara 
Criminal Isolada do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, por u-
nanimidade de votos, em conhecer 
do recurso e lhe dir provimento, 
para reformar a r. sentença, e as-
sim julgar improcedente a denún-
cia, absolvendo o apelante da a-
cusação do ato delituoso descrito 
na inicial. 

 
Relatório 
O R. do Ministério Público apre-

sentou denúncia contra Antônio 

Caldas Martins, como incurso no 
art. 12 da Lei 6368/76, mediante 
as razões seguintes: 

Que no dia 21/05/92, por volta 
das 12 hs, na localidade de Águas 
Lindas no município de Ananin-
deua, foi preso o denunciado e 
posteriormente autuado, por estar 
portando 08 (oi|o) cartuchos da er-
va conhecida por maconha, smndo 
que cada envelope continha 25 gr. 
dessa erva. 

A segregação do denunciado 
ocorreu em decorrência de denún-   
cias de que este estava vendendo 
cigarro da erva referida, o que pro-
vocou as dil igências de policiais, 
que conseguiram flagrar o mesmo. 

Relata que uma das testemu-
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nhas, o policial Mário José Costa 
de Almeida, que fazia parte da di-
l igência na condição de motorista, 
declarou que no dia do fato acima 
referido ele e outro policiais se di-
rigiram até a localidade de Águas 
Lindas, e quando chegaram pren-
deram o acusado, que estava ven-
dendo maconha em plena luz do 
dia. No momento da  prisão, este 
portava 08 (oito) pacotes da erva 
citada, e que confessara que esta-
va vendendo cada pacote por trin-
ta mil cruzeiros (Cr$ 30.000,00). 
Houve outra testemunha chamada 
Maria do Socorro Nogueira, que 
presenciou a prisão do acusado e 
afirmou que este portava os paco-
tes de maconha citados pelos poli-
ciais. 

Esclarece que o denunciado 
confessou à autoridade policial 
que estava vendendo a erva que 
tinha consigo, para se manter, pois 
se encontrava  desempregado, mas 
que essa afirmação não merece 
acolhida, uma vez que o acusado 
confessou ser barbeiro, e por isso 
não deveria procurar um meio tão 
escuso para ganhar dinheiro, des-
truindo jovens e famílias. 

A prova material está consubs-
tanciada no laudo de exame de 
constatação às fls. 09 e a autoria 
está  configurada com a confissão 
do réu, sedimentada pela declara-

ção das testemunhas. 
Dessa forma requereu o recebi-

mento da denúncia e o cumpri-
mento das formalidades legais. 

O acusado prestou depoimento 
e foram ouvidas 05 (cinco) teste-
munhas, sendo duas de acusação 
e três de defesa. 

Foi juntado aos autos às fls. 50, 
o laudo técnico do produto encon-
trado com o acusado. 

Em alegações finais o R. do 
Ministério Público, se manifestou, 
afirmando que a prova material es-
tá sedimentada no laudo toxicoló-
gico produzido  no material apre-
endido com o acusado, e a autoria 
está esclarecida, muito embora es-
te tenha negado em Juízo, mas 
que não deve ser considerado, pois 
há no bojo dos autos antecedentes 
criminais do mesmo. Assim, reque-
reu a condenação do acusado. 

O réu apresentou defesa, ale-
gando que foi obrigado a assinar 
nota de culpa e o auto de flagran-
te, na polícia, pois sofreu coação e 
ameaças. 

Que a casa onde a maconha foi 
encontrada não lhe pertence, não 
é sua residência, e sim de Maria 
do Socorro Nogueira, e que não 
sabia da existência desse material 
naquele local, e ainda, que jamais 
cometeu esse tipo de delito. Afir-
ma que tem domicílio fixo na Rua 
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Manaus nº 140, bairro das Águas 
Lindas.  

Assegura que é réu primário, 
quanto ao tipo de crime, que está 
sendo acusado, e jamais foi preso 
e condenado, embora conste ante-
cedentes criminais com outro tipo 
de crime, porém nunca por vício 
de fumar ou por tráfico de maco-
nha. 

Argumenta que ficou cristali-
namente comprovado que o delito 
foi cometido por Maria do Socorro 
Nogueira, assim pediu a sua absol-
vição. 

Sentenciado o feito, a MM. Juí-
za, julgou procedente a denúncia 
e condenou o réu, à pena de 06 
(seis) anos de reclusão e CR$ 
250,00 (duzentos e cinqüenta cru-
zeiros) de multa, com a devida cor-
reção, que deverá ser recolhida ao 
fundo penitenciário. Devendo o  
regime inicial do cumprimento da 
pena ser o fechado.     

Inconformado, o acusado ape-
lou a esta Corte de Justiça, dizen-
do o seguinte: 

Que se considera inocente(das 
acusações que lhe foram impostas, 
pois jamais usou ou vendeu entor-
pecentes, tendo profissão definida, 
pois é barbeiro, com a qual ganha 
o pão de cada dia, sendo arrimo 
de família, e  sustenta a sua geni-
tora. 

Afirma que não pode pagar a 
multa a que foi condenado, pois é 
pobre no sentido da Lei. 

Argüi a nulidade da sentença, 
pois esta foi prolatada em 29/01 
do corrente ano, entretanto, apesar 
de estar preso, no Presídio São Jo-
sé, até a presente data não foi in-
timado dessa decisão, conforme 
determina o art. 392, inciso I do 
CPP. 

Alega ainda, que não foram le-
vados em consideração as declara-
ções testemunhais de defesa e tão 
pouco os termos de interrogatório 
do réu, porém levaram em conta 
os termos do flagrante, esquecen-
do a verdadeira autora do crime. 

Com base em tais considera-
ções, requereu a reforma da sen-
tença e a sua absolvição. 

A Douta Procuradoria se mani-
festou requerendo o conhecimento 
e improvimento do recurso. 

 
Voto 
O impetrante pretende a refor-

ma da decisão que o condenou 
como incurso nas penas do art.12 
da Lei nº 5.368/76. 

O referido crime é tido como 
hediondo, pois traz grande dano à 
sociedade, levando ao vício jovens 
ainda na fase de adolescência, 
que trazem sofrimentos e angústias 
aos seus lares. 
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Entretanto, no presente caso, as 
provas que constam nos autos, não 
evidenciam a autoria do crime do 
apelante, uma vez que as teste-
munhas que o acusam são polici-
ais, e uma outra pessoa que não 
prestou depoimento em Juízo, em 
contrapartida ao relato das demais 
testemunhas que presenciaram a 
prisão do acusado, afirmando que 
este não portava qualquer objeto 
nessa ocasião.  

Os policiais afirmam que o ape-
lante no momento de sua prisão, 
estava portando pacotes de cigar-
ros de maconha, e que encontra-
ram o restante da droga na casa do 
mesmo. 

Convém ressaltar que no depo-
imento do policial, em Juízo, que 
dirigia a viatura, este não apresen-
ta certeza, se a residência onde foi 
encontrado o restante da droga 
pertencia ao apelante, e que não 
viu onde o mesmo portava a erva 
quando foi preso, assim como não 
presenciou a sua confissão, ale-
gando a propriedade desse produ-
to e a sua destinação ao comércio. 

As demais testemunhas afirmam 
jamais terem visto ou ouvido que o 
apelante era um traficante, pois 
tratam-se de pessoas que moram 
no bairro onde ocorreu a sua pri-
são, inclusive um líder comunitário 
do bairro, declarou que estava pre-

sente no momento de sua prisão, e 
que este não trazia consigo qual-
quer pacote, e a testemunha, So-
corro, que na polícia havia dito 
que a droga pertencia ao apelan-
te, era esta a proprietária de tal 
produto, e que a mesma já se en-
contrava no carro da polícia, 
quando  houve a segregação do 
apelante. 

Esclarece ainda, tal testemu-
nha, que foi procurado por Socor-
ro, que lhe pediu para ajudar o 
apelante, já que este não tinha 
culpa, pois a droga que foi encon-
trada não  pertencia ao mesmo. 

Mediante tais fatos, as provas 
que constam nos autos, não estão  
claras e coesas e não podem afir-
mar o envolvimento do apelante 
no crime em referência. 

É público e notório em nossa 
sociedade, a maneira violenta co-
mo os policiais procedem com os 
cidadãos pobres e humildes, sem   
esclarecimentos, fabricando envol-
vimentos destes, principalmente no 
crime de tóxico.  

Esta Desembargadoria,  fazen-
do um exame dos fatos, e verifi-
cando as provas dos autos, não 
pode de plena consciência aceitar, 
como prova testemunhal, policiais 
que não merecem crédito, diante 
de seus abusos e arbitrariedades 
praticadas contra a população, 
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produzindo medo e insegurança, e 
mediante o testemunho de uma 
outra pessoa que presenciou o fato 
e afirmou a  ocorrência da arbitra-
riedade praticada pelos policiais, e 
que essas acusações não são ver-
dadeiras, criando dúvida sobre a 
real autoria delituosa.   julgador 
decide tendo como parâmetro a 
legislação, mas a avaliação das 
provas são realizadas de acordo 
com a sua subjetividade, onde pre-
pondera a sua experiência. A 
nossa doutrina pátria, esclarece 
sobre o assunto enfocado, quando 
assim se define: 

“Para que o juiz declare a exis-
tência da responsabilidade cri-
minal e imponha sanção penal 
a uma determinada pessoa é 
necessário que adquira a certe-
za de que se foi cometido um i-
lícito penal e que seja ela a au-
tora. Para isso deve convencer-
se de que são verdadeiros de-
terminados fatos, chegando à 
verdade quando a idéia que 
forma em sua mente se ajusta 
perfeitamente com a realidade 
dos fatos”........... 
...”provar” é produzir um estado 
de certeza, na consciência e 
mente do Juiz, para sua convic-
ção, a respeito da existência  ou 
inexistência de um fato, ou da 
verdade ou falsidade de uma 

afirmação sobre uma situação 
de fato, que se considera de in-
teresse para uma decisão judi-
cial ou a solução de um proces-
so............... 
Em razão de seu efeito ou va-
lor, a prova pode ser plena, 
completa, convincente (exigida, 
p. ex., para a condena-
ção)..................... 
....Pelo sistema da livre convic-
ção ou da verdade real ou do 
livre convencimento, o Juiz 
forma sua convicção pela l ivre 
apreciação da prova. Não fica 
adstrito a critérios valorativos e 
apriorísticos e é livre na sua es-
colha, aceitação e valoração. 
Foi este o adotado pelo Código 
de Processo Penal, em substitu-
ição ao sistema da certeza legal 
da legislação anterior, pois, de 
acordo com o art.157, “o Juiz 
formará sua convicção pela l ivre 
apreciação da prova”. Acentua-
se na Exposição de Motivos: 
“Todas as provas são relativas, 
nenhuma delas terá, ex vi legis, 
valor decisivo, ou necessaria-
mente maior prestígio que ou-
tra. Se é certo que o Juiz fica 
adstrito às provas constantes dos 
autos, não é menos certo que 
não ficará subordinado a ne-
nhum critério apriorístico no a-
purar, através delas, a verdade 
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material. O Juiz criminal é, as-
sim restituído à sua própria 
consciência“ (item VII). Fica cla-
ro, porém, que o Juiz está ads-
trito às provas carreadas aos au-
tos, não podendo fundamentar 
qualquer decisão em elementos 
estranhos a eles: o que não está 
nos autos não está no mundo. 
Seus domínios são exclusiva-
mente os das provas do proces-
so, porém, na eleição ou avali-
ação delas, ele é l ivre, guiando-
se pela crítica sã e racional: a 
lógica, o raciocínio, a experiên-
cia etc, o conduzirão nesse e-
xame e apreciação”..... (Júlio 
Fabrini Mirabete - Processo Pe-
nal. Editora Atlas S/A - 5ª Edi-
ção -1996 - pags. 257 e 263). 

Fazendo uma avaliação das 
provas, proveniente das circunstân-
cias que as envolvem, paira total 
dúvida sobre a autoria do delito 
que imputam ao apelante, e 
quando ocorre tal fato, deve preva-
lecer a aplicação do brocardo “In 
dúbio pro reo”. 

Diante das razões apresentadas, 
verifica-se a deficiência das provas 
que se voltam contra o apelante, 
envolvendo-o como autor do crime 
descrito na inicial.  Conheço do re-
curso e lhe dou provimento, para 
reformar a r. sentença, e considerar 
improcedente a denúncia, absol-
vendo o apelante da acusação de 
crime de tráfico, objeto dos presen-
tes autos.

 
Belém, 11 de outubro de 1996. 

 
Des. Jaime dos Santos Rocha - Presidente 

Desa. Lúcia Clairefont Seguin Dias Cruz - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.163 - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:    Drs. Carlos Figueiredo e Francimar Bentes Gomes 
Paciente:       Raimundo Messias Oliveira de Souza 
Relator:         Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 
 

Penal. Habeas Corpus Prev entiv o. Inexiste coa-
ção ilegal, pois a autoridade policial representou 
ao Juiz, requerendo a prisão temporária, não só 
pelo motiv o do paciente ocultar-se para ev itar no-
tificação, mas também, por existir indícios apura-
dos no inquérito policial, sobre a co-participação 
do mesmo, no crime de homicídio praticado con-
tra a v ítima Walter José Cardoso dos Santos, com 
exasperação de perv ersidade, causando como-
ção social. Decretação da Medida Cautelar com 
base no Artigo 1º e seguintes da Lei nº 7.960, dm 
21/12/89. Ordem negada. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, por maioria de votos, 
em negar o "writ". 

Relatório  
Raimundo Messias Oliveira de 

Souza, já qualificado nos autos, a-
través de seu procurador judicial, 
impetrou Habeas Corpus Preventi-
vo, com fundamento no art. 647 e 
648, inciso I, do CPP c/c o art. 5º, 
inciso LXVIII da Constituição Fede-

ral. 
Alega o impetrante que no dia 

10.09.96, na cidade de Santarém, 
o professor e advogado, também 
candidato político à uma vaga na 
Câmara Municipal, como vereador, 
Sr. Walter José Cardoso dos San-
tos, foi assassinado a tiros de revól-
ver . Ato contínuo, a polícia, a 
OAB e a sociedade santarena exi-
giram a prisão dos assassinos, que 
foram presos, como também, a do 
mandante, sendo que até a pre-
sente data não foi apresentado o 
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nome do verdadeiro mandante. 
Asseverou ainda que o paciente 

foi apontado com suspeito do refe-
rido crime, mesmo não possuindo 
qualquer l igação política, nem 
pessoal contra a vítima; não come-
teu o crime e nem tão pouco man-
dou fazê-lo. 

Aduziu ainda ,que foi decretada 
a prisão temporária do paciente, 
pela MMª Juíza da 1ª Vara Penal 
da Comarca le Santarém e que es-
tá , na iminência,  de ser-lhe de-
cretada a custódia preventiva.  

Ressaltou, que o paciente pode 
responder ao processo em liberda-
de, pois tem resiência fixa no distri-
to da culpa, é primário, possui fa-
mília regular, profissão definida, é 
técnico em contabil idade e cursa o 
5º ano de Direito na ULBRE, além 
de não preencher nenhum dos re-
quisitos que justificam a prisão 
temporária ou preventiva. 

Pediu, afinal, a concessão da 
ordem, liminarmente, para que o 
paciente fique livre de qualquer 
constrangimento e possa compare-
cer  perante à autoridade policial 
local e também, junto ao Juízo 
Criminal, expedindo-se o compe-
tente salvo conduto. 

Este relator sustou o cumpri-
mento do mandado de prisão tem-
porária. Posteriormente, face aos 
indícios existentes que apontam o 

paciente como co-autor do referido 
crime, revoguei a referida sustação 
e indeferi o pedido liminar. 

Ao prestar informações, disse a 
autoridade judicial, que foi decre-
tada a prisão temporária do paci-
ente, haja vista, que há indícios da 
participação do mesmo no homicí-
dio do advogado Walter Santos; foi 
também indeferido o pedido de 
suspensão da prisão temporária. 
Referido crime causou comoção na 
comunidade santarena, encon-
trando-se os autos de inquérito po-
licial com o "Parquet" para mani-
festação acerca da(prisão preventi-
va contra o paciente foragido e pa-
ra os fins de direito. 

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

 
Voto 
Não basta que o paciente, Rai-

mundo Messias, seja universitário, 
exerça profissão liberal, na Comar-
ca onde tem residência fixa, se lhe 
é impu|ado a condição de man-
dante, pelo acusado Rui Hudson, 
executor do crime de homicídio, 
praticado com crueldade e exaspe-
rada perversidade, contra a vítima, 
Walter José Cardoso dos Santos, 
causando tal crime de pistolagem, 
comoção so-   cial. 

Como diz o Procurador de Justi-
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ça, Otávio Proença de Moraes, em 
seu ótimo parecer: 

Ademais a conveniência da pri-
são temporária, insere-se no âmbi-
to da atribuição do juízo proces-
sante que é quem tem pleno co-
nhecimento dos fatos e melhor dis-
cernimento da situação com vistas 
a adequá-la da melhor forma, de 
modo a aproximar-se da realização 
da justiça. 

Nestas condições, a prisão tem-
porária decretada pela MMª Juíza 
Célia Regina Pinheiro, está devi-
damente fundamentada nos indí-
cios de autoria apurados no inqué-
rito poli-   cial. 

Há necessidade inadiável do Sr. 
Raimundo Messias elucidar ou 
questionar pessoalmente os indí-
cios que o apontam como co-
partícipe do crime de homicídio 
enfocado, que autorizam a sua pri-
são temporária, por 30 (trinta) dias, 
prazo durante o qual, a sua auto-
defesa, provavelmente, poderia 
convencer a autoridade judiciária 
e/ou a comunidade, ficando com a 
integridade física assegurada reco-
lhendo-se ao Batalhão de Polícia 
Militar, da cidade de Santarém. 

Ocorre que o paciente colocou-
se fora do alcance da Justiça e 

mesmo depois que este signatário 
manteve a decretação da prisão 
temporária, o paciente preferiu o-
cultar-se e aguardar o julgamento 
definitivo deste "Habeas Corpus", a 
entregar-se à Justiça local. 

Por esse motivo, a Juíza impe-
trada comunicou-nos, em suas in-
formações, as razões da persistên-
cia da necessidade da medida 
cautelar, pois inexiste permissivo 
legal para o condicionamento e 
atendimento ao pedido de revoga-
ção da prisão temporária. 

Os indícios la co-autoria do pa-
ciente, estão contidos nos depoi-
mentos do co-autor, Rui Hudson, 
que delatou ser Raimundo Messi-
as, o contratante dos pistoleiros, 
Rui Hudson e Ademailton; no de-
poimento da testemunha, Inácia 
Gonçalves de Araújo, que diz que 
no dia da tentativa da fuga de A-
demailton, a bordo do navio atra-
cado em(Santarém, com destino a 
Manaus, bem como a apreensão 
da motocicleta com o mesmo, que 
confessou, na policia, haver execu-
tado o crime .disparando aquela 
pistola, conduzido na motocicleta 
por Rui Hudson. 

“Ex-positis", nego a ordem de 
"Habeas Corpus" preventivo. 

 
Belém, 11 de novembro de 1996. 

Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
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Des. Werther Benedito Coêlho - Relator  
 
ACÓRDÃO Nº 30.168 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:       Luiz Carlos Figueiredo 
Impetrados: Exmos. Srs. Secretários de Estado de Agricultura e de Ad-

ministração 
Litisconsorte passivo necessário: O Estado do Pará 
Relator:            Desembargador Humberto de Castro 
 

Mandado de Segurança contra ato dos Exmos. 
Srs. Secretários de Estado de Agricultura e de 
Administração. Preliminares de inépcia da inicial, 
de decadência do direito e de carência da ação e 
impossibilidade de dilação probatória, argüídas 
pelas autoridades apontadas como coatoras, re-
jeitadas, à unanimidade. No mérito, comprov ado o 
direito líquido e certo do impetrante à isonomia 
salarial pleiteada, nos termos do artigo 39, § 1º, 
da Constituição Federal, concede-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 conceder a 
presente Segurança, nos termos do 
relatório, voto do relator e notas 
taquigráficas que ficam fazendo 
parte integrante deste aresto. 

Relatório 

Luiz Carlos Figueiredo, devi-
damente qualificado e representa-
do nos Autos, impetrou Mandado 
de Segurança contra ato dos Ex-
mos. Srs. Secretários de Estado de 
Agricultura e de Administração, 
fundamentando seu pleito no arti-
go 5º, LXIX, c/c o artigo 39, § 1º, 
da Constituição Federal. 

Da análise dos Autos, depreen-
de-se que o Impetrante objetiva 
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perceber mensalmente, como ven-
cimento base, a quantia corres-
pondente a 8,5 salários mínimos, 
com base no Decreto Estadual nº 
726/87, que estabeleceu esse salá-
rio para  classe de Engenheiro. A-
firma, ainda, que as autoridades 
impetradas desrespeitaram o alu-
dido Decreto, ficando, dessa forma, 
prejudicados em seus direitos, en-
sejando a presente impetração, 
providência tomada por outros co-
legas engenheiros da mesma re-
partição, que através de Mandado 
de Segurança ou reclamações tra-
balhistas obtiveram ganho de cau-
sa. Requer a concessão da Medida 
Liminar. Juntou documentos (fls. 
06/11). 

Às fls. 14, foi indeferida a Me-
dida Liminar requerida. 

O Estado do Pará, em petição 
de fls. 16/17, requer sua admissão 
no presente feito, na qualidade de 
Litisconsorte Passivo Necessário, 
aderindo expressamente às infor-
mações prestadas pelo Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Agricultu-
ra. 

O Exmo. Sr. Secretário de Esta-
do de Agricultura presta as infor-
mações às fls. 18/32, argüindo, 
preliminarmente a inépcia da peti-
ção inicial, pelo que, deve ser ex-
tinto o processo sem julgamento 
do mérito e ainda de carência da 

ação pela impossibil idade de dila-
ção probatória em sede de Man-
dado de Segurança. Quanto ao 
mérito, requer a denegação da 
Segurança pleiteada, ante a ine-
xistência de direito líquido e certo 
em favor do Impetrante. 

O representante do Ministério 
Público, em Parecer de fls. 35/40, 
opina pela concessão do “manda-
mus”. 

Voto 
Preliminar de inépcia da inicial, 

argüída pela autoridade coatora. 
Argüi a autoridade impetrada, 

que a petição inicial não satisfaz 
as exigências dos incisos III e IV, 
do art. 282, do Código de Processo 
Civil, devendo ser indeferida com 
a extinção do processo sem julga-
mento do mérito. 

Diz o artigo 282, do Código de 
Processo Civil: 

“Art. 282. A petição inicial indi-
cará: 
..................................................
..................................................
.... 
III - O fato e os fundamentos do 
pedido; 
IV - O pedido com as suas espe-
cificações; 
..................................................
..................................................
.... 
A Preliminar é de ser rejeitada, 
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tendo em vista que a inicial con-
tém os requisitos indispensáveis a 
permitir a  correta compreensão do 
seu alcance. 

A Jurisprudência é unânime no 
sentido de que: 

“Ao autor cumpre precisar os fa-
tos que autorizam a concessão 
da providência jurídica recla-
mada, incumbindo ao juiz con-
ferir-lhes o adequado enqua-
dramento legal” (RSTJ - 
48/136). 
O autor delineou na inicial to-

dos os fatos que se ajustam à vio-
lação dos dispositivos de Lei que 
entende infringir seu pretenso di-
reito. 

Segundo magistério de Calmon 
de Passos, ao se referir ao art. 282, 
do C.P.C.: 

“O juiz necessita do fato, pois 
que o direito ele é que sabe. A 
subsunção do fato à norma é 
dever do juiz, vale dizer, a ca-
tegorização jurídica do fato é 
tarefa do juiz. Se o fato narrado 
na inicial e o que foi pedido 
são compatíveis com a catego-
rização jurídica nova ou com o 
novo dispositivo de lei invoca-
do, não há porque se falar em 
modificação da causa de pedir 
ou inviabil idade do pedido”. 
(Comentários ao CPC - Forense, 
4ª ed. - RJ - Tomo III - 1983). 

Diante do que foi exposto, rejei-
to a preliminar argüida. 

Preliminar de decadência do di-
reito, arguída pela autoridade im-
petrada. 

Há que se decidir a respeito da 
Preliminar de Decadência do Direi-
to, levantada como mérito pela au-
toridade impetrada, onde alega 
que a suposta lesão ao direito do 
Impetrante teria ocorrido em julho 
de 1987, ano em que foi revogada 
a Lei nº 5.282/85, que fixava o 
vencimento dos cargos da classe 
inicial de engenheiro agrônomo, 
por contrariar a Constituição de 
67/69, que proibia a vinculação ou 
equiparação de qualquer natureza, 
para efeito de remuneração do 
pessoal do serviço público. 

A Preliminar deve ser rejeitada, 
por tratar-se de prestações conside-
radas de trato sucessivo, que se re-
novam a cada ato.  

O magistério do Professor Hely 
Lopes Meirelles assim leciona: 

“Nos atos de trato sucessivo, 
como no pagamento de venci-
mentos ou de prestações perió-
dicas, o prazo se renova a cada 
ato e também não ocorre duran-
te a omissão ou inércia da ad-
ministração”. 
A Jurisprudência dos Tribunais 

pátrios também já decidiu sobre o 
assunto na seguinte ementa:  
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“O prazo decadencial para a 
impetração do Mandado de 
Segurança, renova-se a cada 
ato lesivo que envolva presta-
ções de trato sucessivo” (TFR - 
5ª Turma - Rel. Min. Américo 
Luz). 
Considerando que o objetivo da 

impetração está fulcrado no Decre-
to Estadual nº 4.726, de 17.02.87, 
do Exmo. Sr. Governador do Esta-
do, que estabeleceu como valor de 
vencimento base a quantia corres-
pondente a oito e meio salários 
mínimos para a categoria inicial 
de engenheiro agrônomo, cargo 
ocupado pelo Impetrante, e que 
esta quantia vem sendo paga a ou-
tros servidores ocupantes do mes-
mo cargo e função, significando 
que a cada(não pagamento, reno-
va-se o prazo para a impetração, 
rejeito a Preliminar argüida. 

Preliminar de carência da ação 
e impossibil idade de dilação pro-
batória. 

Argüi, ainda a autoridade impe-
trada que, tratando-se de pedido 
de isonomia salarial, o Impetrante 
não comprovou que percebe como 
vencimento, valor inferior àquele 
estipulado para o cargo paradigma 
e considerando a sumariedade do 
rito processual do mandado de se-
gurança, todas as provas deveriam 
vir carreadas aos Autos, com a e-

xordial. Assim, não preenchendo 
os requisitos previstos em Lei, im-
põe-se o reconhecimento da ca-
rência da Ação. A preliminar deve 
ser rejeitada, visto que o Impetran-
te comprovou com a inicial, que 
recebe salário inferior a de outros 
colegas de repartição, que exer-
cem a mesma função, conforme se 
verifica dos contra-cheques junta-
dos às fls. 08 e 09 dos autos, assim 
como, fez juntar parecer da asses-
soria da SAGRI, que comprova a 
existência de funcionários que e-
xercem o mesmo cargo, a mesma 
função, com salário diferenciado. 
Por tais razões, considerando que 
a petição inicial está instruída com 
os documentos indispensáveis à 
propositura da Ação, rejeito a pre-
liminar arguída. 

Mérito 
Trata-se de Mandado de Segu-

rança impetrado pelo Engenheiro 
Agrônomo Luiz Carlos Figueiredo, 
lotado na Secretaria de Estado de 
Agricultura - SAGRI, que, sentindo-
se prejudicado no seu direito de 
receber vencimentos iguais aos 
que recebem outros colegas que 
exercem o mesmo cargo, a mesma 
função em sua repartição, impe-
trou a presente Segurança, funda-
mentando seu pleito no artigo 39, 
§ 1º da Constituição Federal. 

O objetivo da impetração é ver 
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reconhecido o direito à isonomia 
com a percepção como salário bá-
sico da quantia correspondente a 
oito e meio salários mínimos, pa-
gos a outros servidores da SAGRI, 
beneficiados através de decisões 
da Justiça do Trabalho e da pró-
pria Justiça comum. 

 Constituição Federal em seu ar-
tigo 39, § 1º, assim dispõe: 

“Art. 39 ................................... 
§ 1º A lei assegurará aos servi-
dores da administração direta, 
isonomia de vencimentos para 
cargos de atribuições iguais ou 
assemelhados do mesmo Poder, 
ou entre servidores dos Poderes 
Executivo,  Legislativo e Judici-
ário, ressalvadas as vantagens 
de caráter individual e as relati-
vas à natureza ou ao local do 
trabalho” 
A Lei nº 5.810/94 (RJU), em seu 

artigo 122, transcreve o direito à 
isonomia assegurado na norma 
constitucional. 

O Impetrante, fundamentando 
seu pedido na Lei acima referida e 
no Decreto Estadual nº 4.726, de 
17.02.87 do Governo do Estado, 
que estabeleceu o salário de oito e 
meio salários mínimos como re-
muneração para a categoria, re-
quereu a isonomia que lhe foi ne-
gada na esfera administrativa. 

A matéria já foi objeto de exa-

me por esta Egrégia Corte, na qual 
foi assegurado, por força da iso-
nomia prevista no § 1º., do artigo 
39 da Constituição Federal e artigo 
122, da Lei Estadual nº 5.810/94, 
o direito de perceber vencimentos 
iguais aos ocupantes de cargos 
com atribuições iguais ou asseme-
lhadas.  

Resta comprovada nos Autos, a 
diferença salarial existente e per-
cebida pelo Impetrante referente 
ao mesmo cargo e função. 

Analisando os Autos, observa-
se, de maneira clara, a ofensa ao 
direito líquido e certo do Impetran-
te à isonomia que objetiva, de-
vendo seus vencimentos se iguala-
rem aos vencimentos de seus ou-
tros colegas. 

Os argumentos esposados pela 
autoridade impetrada como defesa 
para o não atendimento do pleito, 
oferecidos nas informações, se 
constituem nas disposições dos 
arts. 25, 37, X, da Constituição Fe-
deral e art. 17, do Atos das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, 
e ainda na impossibil idade de se 
util izar as decisões da Justiça do 
Trabalho, não conseguem desfigu-
rar o direito líquido e certo do Im-
petrante, aliás, já reconhecido em 
outros julgados deste Eg. TJE, das 
quais podemos citar: V. Ic. nº 
28.963, rel. Des. Wilson Marques 
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da Silva; V. Ac. 27.896, rel. Des. 
Stéleo Menezes; V. Ac. 28.446 rel. 
Des. João Alberto Paiva; V. Ac. 
24.525, rel. Des. Carlos Fernando 
Gonçalves. 

Comprovado o direito líquido e 

certo do Impetrante, Concedo a 
Segurança a fim de que seja obe-
decido o princípio constitucional e 
legal da isonomia salarial, a partir 
da Impetração deste “mandamus”. 

Belém, 19 de novembro de 1996. 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Humberto de Castro - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.170 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 

 
 

Impetrante:     José Antônio Lima de Souza 
Impetrada:      MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Capital 
Relatora:         Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 

  
 

Mandado de Segurança objetiv ando emprestar 
efeito suspensiv o  à apelação formalizada em a-
ção de despejo. 1) Preliminar de prejudicialidade 
da ação mandamental não caracterizada. 2) Pre-
liminar de impropriedade da impetração face a e-
xistência de recurso. Carência do direito a  ação. 
Extinção. A alteração introduzida pela Lei 
9.139/95 permite atrav és do parágrafo único do 
art. 558 do CPC a possibilidade de ser atribuído 
efeito suspensiv o ao recurso de apelação desde 
que requerida pela parte e demonstrada a rele-
v ância do pleito, em consequência acarretou a 
inv iabilidade de obtenção de efeito suspensiv o à 
recurso atrav és da ação mandamental. 

 
 

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

sembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas,  
por maioria de votos, pelo acolhi-
mento da preliminar argüida sus-
tentando a impossibil idade jurídica 
do pedido,  declarando extinto o 
processo sem julgamento do méri-
to nos termos do art. 267, inciso VI 
do CPC. 

 
Relatório 
Tratam os autos  de Mandado 

de segurança, impetrado com 
fundamento nas disposições  da lei 
1533/51, e modificações  posterio-
res,  por José  Antônio Lima de 
Souza, contra ato da MMª Juíza da 
11ª Vara Cível desta Comarca, 
tendo como referência  Ação de 
Despejo por Denuncia Vazia,  con-



JURISPRUDÊNCIA   gggggggggg 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

tra  si proposta pelo Clube do Re-
mo. 

Alegou o impetrante, haver a-
justado  contrato de locação  com 
o Clube do Remo por prazo deter-
minado, e prorrogado  por prazo 
indeterminado, tendo por objeto a 
área fronteiriça ao Estádio Evandro 
Almeida, entretanto, em 27/07/93, 
o locador ingressou perante o Mm. 
Juízo  da 10ª Vara Cível com Ação 
de despejo,  objetivando a reto-
mada do imóvel que até a data da 
impetração não fôra sentenciado. 

Prossegue esclarecendo, que  
sem aguardar o desate da questão  
o locador ingressou com nova A-
ção de Despejo  que foi distribuída 
para a 11ª Vara Cível, e citado, o 
impetrante  apresentou contesta-
ção  apontando a existência de li-
tispendência, conexão e preven-
ção do Juízo da 10ª Vara Cível, e 
no mérito demonstrou a improce-
dência   da ação por falta de noti-
ficação  premonitória, requerendo  
indenização por benfeitoria edifi-
cada   e fundo de comércio, entre-
tanto seus argumentos  foram rejei-
tados pela Douta Magistrada, que 
proferiu sentença  acolhendo a a-
ção e determinando a desocupa-
ção do imóvel  em 30 dias. 

Face a inexistência  de recurso 
cabível com efeito suspensivo, 
houve por bem ingressar com o 

remédio excepcional para empres-
tar a duplicidade de efeito do re-
curso. 

Ressalva que sua postulação 
enquadra-se nas hipóteses excep-
cionais  de abrandamento da Sú-
mula 267, do STF, e que foram 
atendidos os pressupostos  exigidos  
para  a impetração do Mandamus, 
citando decisões jurisprudenciais 
pleiteia,  a concessão da liminar. 

Juntou documentos - fls. 09/35. 
Distribuídos os autos ao eminen-

te Des. Pedro Paulo Martins, S. 
Exa. indeferiu a l iminar pleiteada, 
e determinou providências quanto 
a notificação  da autoridade impe-
trada e encaminhamento posterior 
ao Órgão ministerial. 

O MM. Dr. Francisco Sabino 
Vasconcelo Costa, Juiz de Direito , 
respondendo pela 11ª Vara Cível, 
carreou para os autos as informa-
ções  através do ofício 23/96, es-
clarecendo que foi ajuizada a A-
ção de Despejo por não convir ao 
locador o prosseguimento da loca-
ção, cujo processo teve seu tramite 
normal até a sentença  final, prola-
tada pela Dra.  Emília Belém Pe-
reira, julgando procedente a Ação,  
decretando o despejo do locatário  
e declarando rescindido  o contrato 
de locação da área  fronteiriça  ao 
Estado fixando o prazo de trinta 
dias  para a desocupação voluntá-



242   REVISTA DO TJE 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

ria, arbitrou caução para o caso  de 
execução  provisória. 

Inconformado, o réu interpôs  o 
recurso de Apelação que foi rece-
bida no efeito devolutivo, ordena-
da vista ao apelado e a efetivação  
de caução  e posterior expedição  
de Carta de Sentença. 

Requerida a execução  provisó-
ria  do Despejo,  a MMª Juíza  re-
servou-se a apreciação,  após a 
decisão  do presente Mandamus. 

O Exmo. Representante do Mi-
nistério Público, o Digno Procura-
dor de Justiça Antônio da Silva 
Medeiros, em parecer elaborado à 
fls. 42/44, argüiu preliminares: a 1ª 
entendendo prejudicado a impe-
tração pela sustação na tramitação 
efetuada pelo MM. Juízo a quo; a 
2ª  se refere a impropriedade da 
impetração nos termos do art. 5º 
da Lei 1533/51, pleiteando o re-
conhecimento da carência do di-
reito à Ação. No mérito, pleiteou 
pela denegação do mandamus fa-
ce a ausência de direito líquido e 
certo. 

Redistribuídos  os autos em vir-
tude de licença para tratamento de 
saúde de  S. Excelência  Des. Pe-
dro Paulo Martins, coube-me rela-
tar o feito. 

Voto 
Consoante relatado em  

12/09/96, José Antônio Lima de 

Souza impetrou Mandado de Se-
gurança, com pleito l iminar, obje-
tivando conceder efeito suspensivo   
ao Recurso de Apelação, interpos-
to contra a sentença  prolatada pe-
la Mm. Juíza  da 11ª Vara Cível, 
julgando procedente Ação de Des-
pejo contra si proposta por Clube 
do Remo. 

Prestando informações, a auto-
ridade impetrada  esclareceu  que 
em 14/08/96, foi proferida a sen-
tença,  julgando procedente o pe-
dido da inicial com fundamento 
nos arts. 56 e 59 da lei 8.245/91, 
através da qual, foi rescindido o 
contrato de locação entre as par-
tes, e fixado o prazo de 30 (trinta) 
dias para a desocupação voluntá-
ria do imóvel e arbitrada caução 
para o caso de  execução provisó-
ria. 

Esclareceu, também, que incon-
formado o réu interpôs recurso  de 
Apelação, que foi recebido  ape-
nas no efeito devolutivo, tendo si-
do oferecida contra razões. Em 
apartado, o A. pleiteou a expedi-
ção de carta  de sentença deposi-
tando a caução arbitrada, tendo o 
juízo se reservado à  apreciação  
após o julgamento do Mandado de 
Segurança. 

Em preliminar, o Órgão 
Ministerial manifestou-se no 
sentido de que o Mandamus 
merece ser  considerado 
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siderado prejudicado já que a exe-
cução provisória da sentença  foi 
sustada pelo  pelo Mm. Juízo a 
quo. 

Como segunda preliminar o 
Parquet argüiu a impropriedade da  
impetração, destacando ser incabí-
vel a segurança pleiteada, eis que, 
do despacho atacado caberia o re-
curso de Agravo que é de compe-
tência do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça, a quem caberia atribuir o efei-
to suspensivo, como também, na  
própria  Apelação na conformida-
de do § único do art. 558 do CPC. 

Opinou no sentido de ser o im-
petrante julgado carecedor da se-
gurança requerida. 

Finalmente, quanto ao mérito, 
alegou a inexistência de direito lí-
quido e certo na pretensão de sus-
pensividade da execução judicial. 

Analisando-se a primeira 
preliminar  argüida,  cabe ressaltar 
que o MM. Juízo a quo, conforme 
as informações prestadas, l imitou-
se a reservar-se em cumprir as 
providências quanto a execução 
de sentença, após o julgamento do 
Mandado de Segurança e não da 
Apelação, logo, entendo não 
haver resultado prejudicado o 
presente Mandamus cujo o 
objetivo seria  emprestar efeito 
suspensivo ao Recurso de 
Apelação, em face do que, rejeito 
a primeira preliminar argüida. 

argüida. 
Quanto a preliminar de carên-

cia do direito à Ação mandamen-
tal constata-se  ser inviável  a 
pretensão  do Impetrante  em 
através do Mandamus emprestar 
efeito suspensivo à Apelação,  
atacando diretamente  a decisão 
do MM, Juízo a quo, pois o art. 5º,   
da Lei nº 1533/51, estabelece 
expressamente: 

"Não se dará Mandado de Se-
gurança, quando se tratar de des-
pacho ou decisão judicial, haven-
do recurso  previsto nas leis  pro-
cessuais ou possa ser modificado 
via correição". 

Se o despacho  judicial recebeu 
a Apelação somente no efeito de-
volutivo, a alteração introduzida 
pela Lei nº 9.139/95 permite ao re-
lator do recurso, através do pará-
grafo único do art. 558 do CPC a 
concessão de efeito suspensivo na 
própria apelação desde que reque-
rido pela parte e constatada a re-
levância do pleito. 

Essa alteração, em conseqüên-
cia veio  acarretar  a inviabil idade 
de impetração  de Mandado de 
Segurança com a finalidade  de 
conseguir efeito suspensivo  para 
recursos de Agravo ou Apelação.  

Isto posto, acolho  a preliminar 
argüida pelo Exmo. Procurador de 
Justiça para, reconhecendo a 
impossibil idade jurídica do pedido, 



244   REVISTA DO TJE 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

possibil idade jurídica do pedido, 
declarar na conformidade do art. 
267, inciso VI do CPC, extinto o 

processo sem julgamento do méri-
to.

 
Belém,  21 de novembro de 1996. 

Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 

ACÓRDÃO Nº 30.171 - AÇÃO RESCISÓRIA DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Autora:     Maria Theophanes Monteiro Lopes 
Ré:           Vera Lúcia Monteiro Lopes Leite 
Relator:    Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 

 
Ação rescisória. Interdição de incapaz domicilia-
do no Estado do Rio de Janeiro. Dispensa pela 
magistrada: da citação do interditando; do seu in-
terrogatório; e da interferência do representante 
do Ministério Público. Sentença nula de pleno di-
reito, constituindo-se em v erdadeira teratologia 
jurídica, já que a incompetência da magistrada é 
manifesta; a citação; o interrogatório do interdi-
tando; e a interferência do ministério público são 
atos absolutamente indispensáv eis, ex v i dos ar-
tigos  82, inciso I e 1.181, do CPC.Preliminar de 
impropriedade da ação. A ação rescisória é meio 
hábil para rescindir sentença de interdição, pois 
embora possa ser considerada ação de jurisdição 
v oluntária, não é meramente homologatória (artigo 
486), mas de mérito, sendo, inclusiv e, apeláv el 
(artigo 1.184), passando, portanto, em julgado, 
não podendo ser anulada como ato jurídico em 
geral (artigo 486). Preliminares de nulidade da ini-
cial e de ilegitimidade de parte, rejeitadas por se-
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rem manifestamente desprocedentes. Ação resci-
sória julgada procedente, para rescindir a sen-
tença rescindenda. 

 
 

Vistos. etc... 
Maria Theophanes Monteiro 

Lopes ingressa com a presente a-
ção rescisória com fulcro nos inci-
sos II, III e V do artigo 485 do CPC 
contra Vera Lúcia Lopes Leite, vi-
sando desconstituir a decisão pro-
ferida pela MMª Juíza da 2ª Vara 
Cível da Capital, Dra. Rosa Maria 
Portugal Gueiros, que em uma a-
ção de interdição, nomeou a ré, 
curadora de Mário Juracy Monteiro 
Lopes, seu sobrinho (dela a auto-
ra). 

 
Relatório 
Conta que tanto a ré como o in-

terditado, são fi lhos do saudoso 
des. Agnano Monteiro Lopes, e de 
sua esposa, sra. Laura Borges Mon-
teiro Lopes, ambos já falecidos. E 
que, Mário Juracy, é  deficiente 
mental  e reside consigo na cidade 
do Rio de Janeiro desde os 05 a-
nos de idade, há mais de 50 anos 
e praticamente às suas custas. 

Que a ré, na qualidade de in-
ventariante dos bens deixados pe-
los seus pais, requereu a interdição 
de seu irmão. Sendo o feito, distri-
buído ao Juízo da 2ª Vara Cível, 

em 11.5.94, e sentenciado dois di-
as após, ou seja, no dia 13 seguin-
te, tendo sido a r., nomeada cura-
dora do dito incapaz, sem que pa-
ra isso tenha havido o regular pro-
cessamento do feito e muito me-
nos a intervenção do Ministério 
Público, que é obrigatória em ca-
sos como tais. 

Reclama que a referida decisão 
menosprezou a lei e afrontou o di-
reito alheio, sendo nula de pleno 
direito pelo seguintes fundamentos 
: a) foi proferida por Juiz absolu-
tamente incompetente; b) ter havi-
do dolo por parte da autora;  e, c) 
ter violado literal disposição legal, 
já que não houve intimação do 
Ministério Público, que é indispen-
sável, em se tratando de interesse 
de incapaz. 

Assim, por se tratar de questão 
de direito, onde as provas estão 
claras e evidentes, requer a citação 
da ré e a decretação da nulidade 
da ação. 

Recebida a ação foi ordenado a 
citação da ré e, por se tratar de in-
teresse de incapaz, a intervenção 
do Ministério Público. 

A Curadoria de Interditos, atra-
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vés da Dra. Dulcelinda Pantoja, se 
manifestou,  reconhecendo estar o 
processo eivado de vícios, e que a 
magistrada deixou de observar os 
artigos 1.181 usque 1.183 do CPC, 
faltando dessa forma pressupostos 
essenciais para o desenvolvimento 
válido e regular da ação. Conclui, 
pedindo o conhecimento do feito 
para a decretação da nulidade do 
mesmo. 

Em sua contestação, a R., afir-
ma que seu irmão jamais foi cus-
teado pela A., pois, seu pai nunca 
deixou de prestar assistência mate-
rial ao fi lho, como prova os com-
provantes bancários em anexo. Diz 
ainda, que até 1971, o interditado, 
estava sob a responsabilidade de 
sua avó, logo, a alegação da a., 
de que o mesmo vive sob a sua 
responsabilidade há mais de 50 
anos, é inverídica. 

A seguir, argüiu as seguintes 
preliminares: a) descabimento de 
ação rescisória em processo de ju-
risdição voluntária; b) petição ini-
cial inepta, por falta de requisitos 
essenciais; e,  c) i legitimidade de 
parte. 

No mérito, sustenta que a deci-
são a quo não afrontou o disposto 
no artigo 485, II, III e V do CPC, 
conforme alega a A. Por isso, re-
quer a extinção do processo sem 
julgamento do mérito, ou, a im-

procedência da ação. 
Em sua manifestação, o Exmo. 

Dr. Procurador de Justiça, opina 
pela improcedência das prelimina-
res e pela procedência da ação. 

 
Voto 
Em sua defesa a ré levanta três 

preliminares: descabimento da a-
ção rescisória, por ser incabível es-
te tipo de ação em processo de ju-
risdição voluntária; nulidade da i-
nicial, por ausência de requisitos 
essenciais ; e i legitimidade da A. 
para propor a ação rescisória. 

Descabimento de Ação Rescisó-
ria.  

A preliminar não procede. A 
ação de interdição embora possa 
ser considerada de jurisdição vo-
luntária, a sentença que a julga 
não é " meramente homologatória 
", mas de mérito e recorrível , atra-
vés de apelação, consoante dispõe 
o CPC em seu artigo 1.184, que 
assim dispõe: 

"Artigo - 1.184 - A sentença de 
interdição produz efeito desde 
logo, embora sujeita à apela-
ção." 
Portanto, ao contrário do en-

tendimento do digno advogado da 
ré e dos eminentes representantes 
do Ministério Público, produz res 
judicata e, uma vez passada a sen-
tença em julgado, não poderá ser 
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rescindida como os atos jurídicos 
em geral, nos termos da lei civil, 
conforme prevê o artigo 486 do 
CPC. 

Sérgio Sahione Fadel, comen-
tando o referido artigo 1.184, ensi-
na:  

"Dada as conseqüências que 
podem advir da publicação, es-
ta só deverá ocorrer após o trân-
sito em julgado da sentença. Se 
tiver havido apelação e for ne-
cessário publicar-se desde logo 
a sentença, no edital se men-
cionará a existência de recurso 
pendente de julgamento. Não 
há porém, obrigatoriedade nes-
sa publicação anterior ao trânsi-
to em julgado, porque a publi-
cidade não é condição suspen-
siva da eficácia." (in CPC Co-
mentado, Ed. j. Konfino, Tomo 
V, pág. 363) 
A jurisprudência de nossos tri-

bunais não discrepa do entendi-
mento doutrinário, conforme os se-
guintes arestos em "O Processo à 
Luz da Jurisprudência, de Alexan-
dre de Paula Vol. IV, Ed. Forense, 
págs. 367, 370 e 371. 

"É cabível a ação rescisória con-
tra a sentença que não é me-
ramente homologatória ou 
transparente, mas que contém 
decisão da qual a escritura ficou 
dependendo para existir com 

validade. Para o cabimento da 
ação rescisória é irrelevante que 
essa sentença tenha sido prola-
tada em processo de jurisdição 
voluntária." (Ac. unân. da 4ª 
Câm. do TJ-RS, Rev. de Jurisp. 
do TJ-RS, vol. 62, p. 200) 
"Claro ficou na redação do arti-
go 486 do CPC que o legislador 
distinguiu, na matéria, dois ti-
pos de sentença, e estabeleceu 
que não é qualquer sentença 
homologatória que se exclui do 
âmbito da ação rescisória, mas, 
exclusivamente, a sentença" 
meramente homologatória". 
Cabe ação rescisória contra sen-
tença que se classifica como 
homologatória, como tal consi-
derada a que decide questão 
de fundo, não sendo, conse-
qüentemente, meramente ho-
mologatória. "  Ac. unân. do 1º 
Gr. de Câms. do TJ-SP, Rev. 
dos Tbs., vol. 538, p. 92) 
Assim sendo não sendo a sen-

tença impugnada "meramente 
homologatória", mas de mérito, é 
cabível a ação rescisória, razão pe-
la qual a preliminar improcede. 

Preliminar de Nulidade da Ini-
cial, por falta de requisitos essen-
ciais. Pretende a ré seja a inicial 
considerada nula, por ausência dos 
requisitos  previstos no artigo 488 
do CPC. Também não procede. 
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A inicial contém todos os requi-
sitos previstos no artigo 282 da lei 
adjetiva e visa, claramente, rescin-
dir a sentença, por ser manifesta-
mente nula de pleno direito, ou 
mesmo inexistente : primeiramen-
te, por ser prolatada por Juíza ma-
nifestamente incompetente, já 
que, induvidosamente, o interdi-
tando reside na cidade do Rio de 
Janeiro, sendo lá o foro próprio pa-
ra a ação e não Belém, por isso há 
infringência ao artigo 485, inciso II 
do CPC. 

Em segundo lugar, a ré, embora 
admitindo em sua defesa, que o 
interditando reside em companhia 
da autora há cerca de 25 anos, na 
cidade do Rio de Janeiro, residin-
do ela na cidade de Manaus, pe-
diu a interdição em Belém, agiu 
com requintada má-fé, infringindo 
aquele mesmo artigo em seu inci-
so III. 

Por outro lado a julgadora dis-
pensando a citação, e o interroga-
tório do interditando, bem como a 
interferência do Ministério Público, 
infringiu l iteral disposição de lei, 
motivo para a rescisão previsto no 
citado artigo, inciso V. 

Por tais motivos deve esta pre-
liminar ser considerada também, 
como improcedente. 

Também improcede a prelimi-
nar de ilegitimidade de parte por 

ser a autora parente em grau afas-
tado; e não procede porque sendo 
a autora tia do interditando, com 
ele residindo, segundo a própria ré 
admite em sua defesa, desde 
1971, portanto há 25 anos, nin-
guém melhor do que  ela, para ser 
a curadora do mesmo. 

Por tais razões tem a A. motivos 
para anular a sentença rescinden-
da, altamente prejudicial aos seus 
interesses e aos do interditando, 
cujos interesses conflitam com os 
da R. Tanto assim, que consta nos 
presentes autos, cópia de um tes-
tamento, passado nas notas do 
Cartório do 2º Ofício desta Capital, 
sendo testador o pai do interditan-
do, deixando os bens imóveis do 
espólio em usufruto, ao seu fi lho 
doente. Todavia, a própria ré con-
fessa, que não foi cumprido, embo-
ra o inventário já esteja concluído. 

Assim, esta preliminar é tam-
bém manifestamente improceden-
te. 

 
Mérito 
Conforme já foi demonstrado a 

sentença impugnada é flagrante-
mente nula de pleno direito e de-
ve ser desconstituída, por uma im-
posição até de ordem pública. Por 
isso que, ainda que não coubesse 
ação rescisória. E cabe, como já 
foi demonstrado, deveria a Corte 
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declarar a sua inexistência, de 
plano e apagá-la do mundo jurídi-
co, como resgate ao bom nome da 
Justiça paraense, vil ipendiada por 
um ato mais do que irresponsável, 
amolecado. 

Mas, conforme já foi dito, a sen-
tença é nula por vários motivos, a 
saber:  

Por ser proferida por Juíza abso-
lutamente incompetente, já que o 
foro é o da cidade do Rio de Ja-
neiro, onde reside o interditando. 

A douta julgadora, em sua sen-
tença expressamente dispensa a 
interferência do representante do 
Ministério Público, nos seguintes 
termos:  

"Considerando que todos os ir-
mãos do paciente residem fora 
de Belém, e dada a urgência 
de seus retornos por questões 
profissionais e familiares, dis-
penso a oitiva do MP e o inter-
rogatório do interditando."  
Ora, com tal procedimento a 

magistrada contrariou frontalmente 
a lei processual, que em seu artigo 
82, estatui:  

"Artigo 82 - Compete ao minis-
tério público intervir:  
  I - nas causas em que há in-
teresses de incapazes;" 
Ademais, o mesmo diploma le-

gal em seus artigos 1.177 a 1.186 

disciplina o processo de interdição 
e determina no seu artigo 1.181:  

"Artigo 1.181 - O interditando 
será citado para, em dia desig-
nado, comparecer perante o Ju-
iz, que o examinará, interro-
gando-o minuciosamente acer-
ca de sua vida, negócios, bens 
e do mais que lhe parecer ne-
cessário para ajuizar do seu es-
tado mental, reduzidas a auto 
as perguntas e respostas." 
Entretanto, nada disso foi feito, 

tanto que a inicial está datada de 
11 de maio de 1994 e a sentença 
de 13 de maio de 1994, dois dias 
após. 

Ante o exposto, 
ACORDAM, os desembargado-

res do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, em Câmaras 
Civis Reunidas, por unanimidade 
de votos, julgar a ação procedente, 
para rescindir a sentença impug-
nada, que decretou a interdição de 
Mário Juracy Monteiro Lopes, por 
ser nula de pleno direito, bem co-
mo condenar a ré, Vera Lúcia 
Monteiro Lopes Leite, ao paga-
mento das custas processuais e ho-
norários advocatícios, que arbitro 
em 20% sobre o valor da causa, 
determinando ainda o levanta-
mento da interdição e a restituição 
do depósito. 
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Belém, 19 de novembro de 1996. 
 

Des. Romão Amôedo Neto - Presidente  
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 30.174 - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA COMARCA DE ALMEIRIM 
 
 
Requerente:     Antonia Marta Feitosa da Costa - Prefeita Municipal de  
                        Almeirim 
Requerido:       Câmara Municipal de Almeirim 
Relator:            Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Câmara Municipal não tem poderes para proces-
sar e julgar o Prefeito Municipal - Competência do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado - Declara-
dos Inconstitucionais o Art. 90 “Caput” e seu § 1º 
inciso II e Art. 81 da Lei Orgânica do Município de 
Almeirim por v iolação ao Art. 161, inciso I, letra 
“A” e Art. 56 da Constituição Estadual - Decisão 
unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
Relatório 
Antonia Marta da Costa, Prefei-

ta Municipal de Almeirim, ajuizou 
Ação Direta de Inconstitucionali-
dade dos artigos 81 incisos I a VII e 
art. 90 “in fine” e seu § 1º e o inci-
so II do § 1º todos da Lei Orgânica 
do Município de Almeirim, por 
conflitarem expressamente com o 
disposto nos arts. 56 e 161, I, “a” da 
Constituição do Estado. 

Preliminarmente, a requerente 
firma que é competência deste Co-
lendo Tribunal de Justiça conhecer 
e julgar a presente Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, nos precisos 
termos do art. 161, inciso I letra "a 
"da Constituição Estadual; que a 
requerente Prefeita Antonia Marta 
está legitimada para propor a pre-
sente ação, conforme art. 162, in-
ciso V da Constituição do Estado. 

São acoimados de inconstitu-
cionais os arts. 81 e seus incisos I a 
VII, art. 90 "in fine" e seu parágrafo 
1º e inciso II todos da Lei Orgânica 
do Município de Almeirim. 

Transcreveremos os dispositivos 
inquinados de inconstitucionais: 

"Art. 81 - São crimes de respon-
sabilidades, apenados com a 
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perda de mandato, os atos do 
Prefeito que atentem contra as 
Constituições Federal, a Esta-     
dual, a Lei Orgânica do Muni-
cípio de Almeirim e, especial-
mente contra: 
I - a existência do Município; 
II - o l ivre exercício do Poder 
Legislativo; 
III - o exercício dos direitos polí-
ticos, individuais e sociais; 
IV - a segurança interna do Mu-
nicípio; 
VI - a lei orçamentária; 
VII - o cumprimento das leis e 
das decisões judiciais. 
Art. 90 - Admitida a acusação 
contra o Prefeito, por dois terços 
da Câmara. Será ele submetido 
a julgamento perante o Tribu-
nal de Justiça do Estado nas in-
frações penais comuns ou pe-
rante a Câmara Municipal nos 
crimes de responsabilidade, 
consoante disposto no artigo 81 
desta Lei. 
§ 1º - O Prefeito ficará suspenso 
de suas funções: 
I - nas infrações penais comuns, 
se recebida a denúncia ou 
queixa crime pelo Tribunal de 
Justiça do Estado; 
 II - nos crimes de responsabili-
dade, após instauração do pro-
cesso pela Câmara Municipal;. 
Afirma a autora que os disposi-

tivos acima são inteiramente in-
constitucionais, visto conflitarem 
expressamente com o disposto no 
art. 56 e 161, I, "a” da Constituição 
Estadual; que o art. 81 extrapola a 
competência assegurada aos Mu-
nicípios nos art. 56 da Constituição 
do Estado; quanto ao "caput" do 
art. 90., § 1º, inciso II, da Lei Or-
gânica do Município de Almeirim 
é inconstitucional pois condiciona 
e impõe limites às atribuições do 
Poder Judiciário. Em relação ao § 
1º e inciso II do art. 90, a inconsti-
tucionalidade é destacada no 
momento em que mencionados 
dispositivos tratam do afastamento 
("impeachment") do prefeito, após 
o recebimento da denúncia, nos 
crimes e de responsabilidade. 

Foi determinado expedição de 
ofício ao Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Procurador do Esta-
do e Dr. Procurador de Justiça. 

Às fls. temos ofício do Dr. Juiz 
da Comarca ao Des. Presidente do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Es-
tado comunicando várias irregula-
ridades que teriam sido cometidas 
pela Sr. Prefeita, conforme docu-
mentos. 

Às fls. 107, o Partido da Frente 
Liberal ingressou no processo, co-
mo litisconsorte passivo necessário. 
O Dr. Procurador Geral do Estado, 
alegando que seu ingresso é pro-
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cessualmente incabível, pois repre-
senta indevida intervenção na au-
tonomia constitucional do Municí-
pio, requer sua exclusão da lide, 
por parte i legítima. 

A Câmara Municipal de Almei-
rim ingressou nos autos ás fls. 113 
e estoriou o incidente com a Sra. 
Prefeita, inclusive se referindo á 
liminar em Mandado de Seguran-
ça, concedida pelo insigne Des. 
João Alberto Paiva, para que a 
mesma continue no cargo e alega 
que a Câmara Municipal constituiu 
nova Comissão Processante para 
analisar o procedimento irregular 
da Sra. Prefeita. Não se referiu em 
nenhum momento à inconstitucio-
nalidade dos dispositivos da Lei 
Orgânica. 

O Dr. Procurador Geral da Justi-
ça, em exercício, em seu parecer, 
conclui que o art. 81 e seus incisos 
I a VII nada tem de inconstitucio-
nal; que o art. 90 "caput” é que a-
presenta o vicio da inconstituciona-
lidade e opina no sentido de ser 
julgado, apenas em parte, proce-
dente a presente ação. 

Esclareço que os autos estão re-
cheados de pedidos avulsos, inclu-
sive Ação Cautelar Inominada In-
cidental promovida pela Sra. Pre-
feita para que suspenda de imedi-
ato a vigência dos dispositivos in-
quinados de inconstitucionais e a 

reintegração no cargo. Acontece 
que este assunto - reintegração no 
cargo da Sra. Prefeita - já foi diri-
mido pela l iminar concedida pelo 
Des. João Alberto Paiva. Houve 
também pedido de providências 
ao Egrégio Tribunal, também já 
decidido. 

Entretanto, todos estes acrésci-
mos processuais não podem, nem 
devem ser apreciados aqui na a-
ção direta de inconstitucionalida-
de. O que deve ser examinado é a 
constitucionalidade ou não dos 
dispositivos já elencados. É o rela-
tório. Cumpra a Secretaria o dis-
posto no art. 54 do Regimento In-
terno. 

 
Voto 
 Todos os dispositivos elencados 

como inconstitucionais da Lei Or-
gânica do Município de Almeirim, 
apresentam-se realmente como fo-
ra da órbita da Carta Magna do Es-
tado. 

O art. 90 estabelece o seguinte: 
"Art. 90 - Admitida a acusação 
contra o Prefeito, por dois terços 
da Câmara, será ele submetido 
a julgamento perante o Tribu-
nal de Justiça do Estado, nas in-
frações penais comuns ou pe-
rante a Câmara, nos crimes de 
responsabilidade, consoante 
disposto no art. 81 desta Lei.  
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“Ora, o Prefeito, em casos de 
responsabilidade será submeti-
do a julgamento perante o Po-
der Judiciário. É o que dispõe, 
em clara divergência com o 
dispositivo acima, o art. 161, in-
ciso I letra "a" da Constituição 
Estadual. 
Art. 161 - Além de outras atribu-
ições, previstas nesta Constitui-
ção, compete ao Tribunal de 
Justiça: 
I - Processar e julgar originaria-
mente 
a) os Prefeitos... nos crimes co-
muns e de responsabilidade." 
O ilustre Dr. Procurador Geral 

da Justiça. em seu bem elaborado 
parecer, concorda e afirma ser o 
assunto superado citando jurispru-
dência consagrada: 

"Crimes de responsabilidade - 
Processo de Cassação pela Câ-
mara Municipal - inadmissibil i-
dade - Segurança concedida." 
Mandado de Segurança contra 
ato do Presidente da Câmara 
de vereadores, impetrado por 
Prefeito Municipal - Crime de 
Responsabilidade do Prefeito 
sujeitos ao julgamento do Po-
der Judiciário - Processo de cas-
sação do mandato do Prefeito 
local pela Câmara pela prática 
de crimes que teria cometido no 
exercício de seu mandato, cujo 

julgamento é de competência 
do Poder Judiciário - ato que 
caracteriza invasão da esfera de 
competência do Judiciário; e, 
por isso só, constitui lesão a di-
reito líquido e certo amparável, 
em tese, por mandado de segu-
rança; salvo havendo infrações 
simultâneas, hipótese em que 
cada uma deverá ser apurada 
nas áreas de competência esta-
belecidas na lei." (TJ SC 2 C. 
Civ. Ap. Civ. em MS n. 3.214 
Relator - Des. Rúbens Córdova 
in "Prefeito Municipal "João 
Carlos Menezes pag. 187). 
Quanto ao § 1º, inciso II, do art. 

90 é também inconstitucional em 
razão do "caput ". Se a Câmara 
não pode processar e julgar origi-
nariamente o Prefeito, por ser o 
processamento e julgamento dos 
crimes comuns e de responsabili-
dade de competência do Eg. Tri-
bunal de Justiça, é lógico que não 
poderá suspendê-lo de suas fun-
ções. 

Vejamos sobre o assunto lição 
do emérito jurista Zeno Veloso, es-
tudioso dos assuntos constitucio-
nais: 

Por mais de uma vez, o Supre-
mo Tribunal Federal rejeitou a ar-
güição de inconstitucionalidade do 
Decreto Lei nº 201/67 (HC nº 
69.850 - RS; HC 70.671 - Pi), bem 
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como decidiu que ele sobreviveu a 
Constituição de 1988, estando, 
portanto, em pleno vigor. Destarte, 
são inconstitucionais as Leis Orgâ-
nicas dos Municípios que previram 
casos de crimes de responsabilida-
de ou de infrações político-
administrativas, estabelecendo, a-
té, rito processual e revivendo o 
impeachment dos Prefeitos (que o 
mencionado Decreto 201 aboliu), 
podendo tais leis municipais, em 
flagrante conflito com a lei federal, 
ter a sua inconstitucionalidade de-
clarada, pelo controle difuso, na 
via de defesa ou exceção (inclusi-
ve através de mandado de segu-
rança), por qualquer juiz ou tribu-
nal. 

Resumindo: por crimes que pra-
ticar (inclusive os chamados crimes 
de responsabilidade, que, afinal, 
são crimes como os outros crimes, 
o prefeito responde, em regra, pe-
rante o Tribunal de Justiça. Se 
cometer infrações político-
administrativas, será processado e 
julgado (podendo ter o seu manda-
to cassado) pela Câmara dos Vere-
adores. "RTJ - V 40 n. 66, pag. 25). 

Na linha deste raciocínio do bri-
lhante jurista Zeno Veloso é tam-
bém inconstitucional o art. 81 e 
seus incisos da Lei Orgânica do 
Município de Almeirim, desde que 
no "caput "define como crime de 

responsabilidade vários comporta-
mentos".     

Acresce a circunstância de que 
o art. 90 "caput” da Lei Orgânica 
do Município de Almeirim, já in-
quinado de inconstitucional, se re-
fere expressamente ao art. 81 di-
zendo "in fine": consoante disposto 
no art 81 desta lei. Ora, o Dec. Lei 
201/67 descreve os comportamen-
tos criminosos de responsabilidade 
em seu art. 1º minuciosamente e 
diversamente da Lei Orgânica do 
Município, o mesmo acontecendo 
com o art. 56 da Carta Magna de 
nosso Estado. 

Diante do exposto, julgo proce-
dente a presente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade a fim de se-
rem declarados inconstitucionais o 
art. 90 "caput" e seu § 1º, inciso II, 
e art. 81 da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Almeirim, por violação ao 
art. 161, inciso I letra "a" e art. 56 
da Constituição Estadual, comuni-
cando-se, pela Presidência do E-
grégio Tribunal de Justiça aos ór-
gãos interessados, para suspensão 
da execução da referida Lei Orgâ-
nica, na parte havida por inconsti-
tucional.  

ACORDAM os Desembargadores 
membros do Órgão especial, à u-
nanimidade de votos, em declarar 
inconstitucionais os arts. 90 "caput" 
e seu § 1º, inciso II, e art. 81 da 
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Lei Orgânica do Município de Al-
meirim, por violação ao art. 161 

inciso I letra "a" e art. 56 da Consti-
tuição Esta-    dual. 

 
Belém, 06 de novembro de 1996. 

 
Des. Manoel de Christo Alv es Filho - Presidente 

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.175 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA  CAPITAL 
 
 
Impetrante: Raimundo Francisco Ferreira Viana 
Impetrado: Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará 
Relatora:  Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão  

 
 

Mandado de Segurança - Progressão Funcional - 
Reconhecimento - Análise de normas Estaduais -  
I. Preliminar de Ilegitimidade Passiv a Ad Causam 
- Não hav endo qualquer prejuízo para a diferenci-
ação das partes e entendimento do objeto da cau-
sa, há de se rejeitar a alegação de que a ação foi 
impropriamente interposta contra o órgão público, 
e não contra a autoridade. Preliminar rejeitada. II. 
Preliminar de Decadência do Direito - Em se tra-
tando de uma omissão administrativ a que resul-
tou em lesão a direito subjetiv o da parte, não cor-
re o prazo decadencial para a impetração do 
mandado de segurança. Preliminar Rejeitada. Mé-
rito - Se a análise das normas legais (Decreto Es-
tadual 1.501/81 que regulamenta o instituto da 
progressão funcional na Polícia Civ il) indica que o 
impetrante fazia jus à citada progressão funcio-
nal, impõe-se seu reconhecimento, a partir da im-
petração.  

 
 

Vistos, etc... 
Relatório 
Raimundo Francisco Ferreira 

Viana impetra Mandado de Segu-
rança contra ato Exmo. Sr. Gover-
nador do Estado do Pará objeti-

vando o cumprimento obrigatório 
de sua progressão funcional, o que 
foi omitido no ato governamental, 
cumulando, ainda, o ressarcimento 
das diferenças dos proventos men-
sais e verba honorária. 
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Alega o impetrante ter direito à 
imediata progressão funcional à 
classe "C" - Código GEP-PC-701-2 
- da Categoria Funcional de Dele-
gado de Polícia, em razão do De-
creto Estadual nº 352, de 30.09.91 
que determinou nova progressão 
funcional de 08 Delegados de Po-
lícia por merecimento e 04, por an-
tigüidade, sem, qualquer menção 
ao nome do impetrante que pres-
tou serviço público por mais de 30 
anos e, ao se aposentar, adquiriu 
direito à referida progressão, tanto 
por merecimento  em razão de sua 
ficha funcional, quanto por anti-
güidade, já que apenas os dois 
primeiros Delegados promovidos o 
superam nesse critério. 

Acionou a via administrativa, 
contudo, sem êxito. 

O pedido está fundamento nos 
arts. 41 e ss, do antigo Estatuto do 
Funcionalismo Público do Estado - 
Lei 749/53 - e na Constituição Fe-
deral. 

Houve, ainda, pedido de limi-
nar, a qual foi indeferida. 

Em informações, a Autoridade 
Coatora alegou as seguintes 
preliminares: 1) Ilegitimidade 
Passiva Ad Causam; 2) 
Impossibil idade de Util ização do 
Mandado de Segurança como 
Ação de Cobrança; 3) Decadência 
do Direito. No mérito, alega a 
inexistência de direito líquido e 

quido e certo e, conseqüentemen-
te, a legalidade do ato que omitiu 
o nome do impetrante para pro-
gressão funcional. 

O Ministério Público manifes-
tando-se nos autos, acata a Preli-
minar de Decadência do Direito e,  
ultrapassada este, é, no mérito, pe-
la concessão da ordem. 

 
Voto 
Preliminar de Ilegitimidade 

Passiva Ad Causam. 
Alega a Autoridade Coatora 

que a presente ação foi interposta 
contra pessoa jurídica de direito 
público o Governo do Estado do 
Pará, ao invés de ter sido proposta 
contra a autoridade. 

Essa tese de há muito já não 
prospera nesta Corte, em virtude 
do Princípio da Fungibil idade dos 
Atos. Não devemos ficar restritos ao 
rigor legal quando não há qual-
quer prejuízo para o entendimento 
das partes e do objeto da causa. 

Isto posto, rejeito a Preliminar 
de Ilegitimidade Passiva Ad Cau-
sam. 

Preliminar de Decadência do 
Direito. 

A presente preliminar requer um 
pouco mais de estudo para ser di-
rimida, posto que há de ser desco-
brir a natureza do ato administrati-
va que determinou a progressão 
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funcional omitindo o nome do im-
petrante. 

O referido ato ao não contem-
plar o nome do impetrante causou 
efeito diverso daquele que comu-
mente se extrai. Com efeito, do 
ponto de vista do impetrante hou-
ve uma omissão administrativa, o 
que não enseja necessariamente 
que o dies a quo para determina-
ção do prazo decadencial do 
mandado de segurança seja o do 
ato de progressão funcional dos 
seus colegas. 

Assim, estamos diante de uma 
omissão administrativa, o que re-
pele qualquer alegação de deca-
dência, como se pode notar da se-
guinte l ição do saudoso publicista 
Hely Lopes Meirelles:  

     "Equiparam-se a  atos de au-
toridade as omissões  adminis-
trativas das quais  possam resul-
tar lesão a direito subjetivo da 
parte,  ensejando mandado de 
segurança para compelir a Ad-
ministração a pronunciar-se so-
bre o requerido pelo impetran-
te, e durante a inércia da auto-
ridade pública não corre o pra-
zo de decadência da impetra-
ção" ("Mandado de Segurança, 
Ação Popular, Ação Civil Públi-
ca,...", 12a. ed. RT, São Paulo, 
1989, p. 10). 
Isto posto, rejeito a Preliminar 

de  
Decadência do Direito de Ação. 
 
Mérito 
A autoridade coatora alega co-

mo Preliminar a impossibil idade 
de util ização do mandado de se-
gurança como ação de cobrança. 
Como essa questão faz adentrar-
mos no mérito da causa, deixamos 
de tratá-la como preliminar para 
estudá-la em sede de mérito. 

Antes, porém, há necessidade 
de se saber da existência ou não 
do direito do impetrante à progres-
são funcional, quer por mereci-
mento, quer por antigüidade. 

As normas legais que regiam o 
assunto à época da progressão 
funcional dos colegas do impetran-
te não traduziam direito à progres-
são por merecimento. Apesar da 
folha pessoal do impetrante, a 
progressão por merecimento não 
possui nenhuma norma específica 
determinando sua obrigação para 
quem se enquadrassem nas carac-
terísticas do impetrante. Portanto, 
a progressão por merecimento não 
conduz ao reconhecimento de di-
reito subjetivo. 

No que se refere à progressão 
funcional por antigüidade, ao 
contrário, há normas específicas 
que tratavam do assunto (arts. 42 e 
ss. da Lei nº 749/53), assegurando, 
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portanto, o direito subjetivo do im-
petrante. 

A alegação da autoridade no 
sentido de o impetrante não satis-
fazia ao requisito do inciso II, do 
art. 3º, do Decreto Estadual 
1.501/81, o qual regulamenta o 
instituto da progressão funcional 
no âmbito da Polícia Civil, no sen-
tido de que o impetrante não se 
achava há mais de dois anos na 
classe anterior, não condiz com a 
realidade dos fatos. Há prova cabal 
nos autos de que desde 19.10.88 e 
até a sua aposentadoria já havia 
decorrido o prazo legal. 

No que tange à cobrança das 
diferenças atrasadas que a progres-
são funcional deveria proporcionar, 
não é o mandado de segurança a 
sede eficaz para tal pleito, de con-

formidade com a Súmula 269, do 
STF. 

Isto posto, defiro parcialmente a 
segurança para que se proceda a 
imediata progressão funcional do 
impetrante para a classe "C" - Có-
digo GEP-PC-710-2, da Categoria 
de Delegado de Polícia desde a 
impetração do presente manda-
mus. 

ACORDAM os Exmos. Desem-
bargadores componentes do Órgão 
Especial, à unanimidade de votos, 
em conhecer do feito e deferir 
parcialmente a segurança para 
que se proceda a imediata 
progressão funcional do impetrante 
para a classe "C" - Código GEP-
PC-710-2, da Categoria de 
Delegado de Polícia desde a 
impetração do presente 
“mandamus”. 

Belém, 06 de novembro de 1996.  
 

Des. Manoel de Christo Alv es Filho - Presidente 
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora  
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ACÓRDÃO Nº 30.179 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:     Antonio Carlos Pessoa de Lima 
Impetrado:       Exmo. Sr. Governador do Estado 
Litisconsorte passivo necessário:  Estado do Pará 
Relatora:        Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Preliminar de carência da ação por falta de pro-
v as do alegado - Rejeitada por unanimidade - Mé-
rito: não hav endo condenação criminal, o impe-
trante pode constar do quadro de acesso e ser 
promov ido pelo critério de ressarcimento de pre-
terição - Segurança concedida á unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
Relatório 
Antonio Carlos Pessoa de Lima, 

Oficial da Policia Militar, impetrou 
Mandado de Segurança contra ato 
do Senhor Governador, publicado 
no D.O.E. nº 28.041 de 04/09/95, 
estoriando os seguintes fatos: que 
ingressou nas fi leiras da Policia Mi-
l itar em 05/11/87, sendo promovi-
do ao posto de Segundo Tenente 
em 21/04/88 e ao de Primeiro Te-
nente em 21/04/90 e ao de Capi-
tão em 15/05/95; que em decor-
rência de sua conduta de policial 
de rua, se viu denunciado em um 
processo crime a que responde na 
Justiça Militar; que nessas condi-

ções, a que a Lei Estadual n. 
5.249 de 29/07/85 - Lei de Promo-
ção de Oficiais - denominava "sub-
judice", ficou impedido, por vários 
anos de galgar os postos seguintes 
ao de Segundo Tenente até o ad-
vento da Lei Estadual 5.863 de 
11/11/94 que revogou a alínea "d" 
do art. 24 da citada Lei de Promo-
ção de Oficiais, que o impedia na 
condição de "sub-judice” de ter a-
cesso por direito á promoção ao 
posto imediato; que referida Lei 
Estadual n. 5.863/94, diante da si-
tuação em que se encontravam 
dezenas de policiais-militares, im-
pedidos de prosseguirem na carrei-
ra policial-militar, autorizou a pro-
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moção de oficiais da Policia Mili-
tar do Estado mesmo "sub judice"; 
que, assim, o impetrante foi bene-
ficiado por esse Diploma Legal 
(Lei Estadual 5.863/94), tanto que 
no dia 15 /05/95 foi promovido ao 
posto de Primeiro Tenente e, em 
seguida, ao posto de Capitão pelos 
Decretos Estaduais nºs. 0294 e 
0295; que no dia 01/09/95, o im-
petrante foi surpreendido com a 
publicação no D.O. do Estado do 
Pará do Decreto Estadual nº 0557 
de 01/09/95, declarando nulos o 
ato de promoção do impetrante, 
ferindo seu direito l iquido e certo, 
dado que a Lei de Promoção de 
oficiais, em seu art. 28 diz que o 
Oficial promovido indevidamente 
passará á situação de excedente; 
após considerações jurídicas, pede 
liminar e concessão do Mandado 
de Segurança. Juntou documen-
tos. 

Indeferida a liminar, o Senhor 
Governador prestou as seguintes 
informações: preliminarmente in-
voca carência da ação, dada a im-
possibil idade de dilação probatória 
mm sede da Mandado de Segu-
rança, pois faltou a comprovação 
de exercício efetivo nos postos 
mencionados pelo impetrante. A-
firma a mais alta autoridade exe-
cutiva que não ha certidão que a-
teste o período de efetivo exercício 

nos postos referidos. 
No mérito, afirma a ausência de 

direito l iquido e certo por parte do 
impetrante; que o art. 24 da Lei 
5.249/85 diz: 

Art. 24 - O Oficial não poderá 
constar de qualquer quadro de 
acesso, quando:  
for denunciado em processo 
crime, enquanto a sentença fi-
nal não transitar em julgado."; 
que o militar que responde a 

processo criminal pode fazer parte 
do Quadro de Acesso, mas isto não 
implica dizer que esse acesso gere 
promoção; que dito dispositivo foi 
modificado pela Lei nº 5.863/94, 
que lhe deu a seguinte redação: 

Art. 24 - O Oficial não poderá 
constar de qualquer Quadro de 
Acesso, o que não implica na 
promoção; que o art. 12 letra 
"c" da Lei 5.249/85 cuida do 
ressarcimento da preterição, 
desde que reconhecido seu di-
reito á promoção; que ao revo-
gar a Lei 5.863/94, o Estado 
usou do poder de administração 
de revisão dos atos administrati-
vos; finaliza com o argumento 
da ausência de previsão orça-
mentaria para fazer face ao pa-
gamento da promoção. 
O Estado do Pazá compareceu 

aos autos, na qualidade de Litis-
consorte Passivo Necessário e ma-
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nifestou-se pela denegação da 
segurança. 

O ilustre Dr. Procurador de Jus-
tiça manifestou-se pela rejeição da 
Preliminar de Carência da Ação 
por falta de prova em razão de fal-
ta de amparo legal. Quanto ao 
mérito, afirma que os impetrantes 
foram     realmente promovidos em 
atos legais e, assim, após conside-
rações, manifesta-se pelo conhe-
cimento do "writ" e concessão da 
segurança. 

 
Voto 
Preliminar de Carência da Ação 

dada a falta de prova. 
É de ser afastada, eis que o im-

petrante juntou toda a documenta-
ção indispensável á propositura da 
ação, ou seja, os documentos que 
comprovam sua promoção a 1º 
Tenente e a Capitão da Policia 
Militar e o ato impugnado que a-
nulou ditas promoções. Por este 
motivo rejeito a preliminar. 

ACORDAM os Desembargadores 
membros do Orgão Especial á u-
nanimidade em rejeitar a prelimi-
nar de carência de ação dada a 
falta de prova. 

 
Mérito 
Depois de ter obtido duas pro-

moções, o impetrante foi surpreen-
dido com o Dec. 0557/95 do Go-

vernador do Estado, que anulou os 
dois Decretos de promoção. Daí a 
lesão ao seu direito adquirido. 

A autoridade coatora explica 
que o impetrante está responden-
do a processo criminal e de acordo 
com o disposto no art. 12 alínea "c” 
da Lei 5.249/85 não poderia ter si-
do promovido. Mas o fato é que foi 
e a prova é o Decreto nº 0249/85. 
Evidente que a Administração po-
de rever seus atos considerados i-
legais. Mas - explica o ilustre Pro-
curador - no ato de promoção não 
ocorreu nenhuma ilegalidade e 
nem existem vícios que os tomem 
ilegais, assim não podem ser anu-
lados, tanto que a Súmula 473 do 
Supremo Tribunal Federal, deter-
mina que sejam  

"respeitados os direitos adquiri-
dos e ressalvada em todos os 
casos a apreciação judicial." 
O impetrante adquiriu direitos 

que não podem ser anulados, des-
de que não ha ilegalidade ou ví-
cios que os tornem ilegais. 

E ainda continua o ilustre jurista 
que dirige o "Parquet":  

"É claro que não sendo o impe-
trante condenado em processo 
criminal em primeira instância 
até decisão de instância ou Tri-
bunal Superior, podia constar 
de qualquer Quadro de Acesso. 
Tanto podia que constou do 
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Quadro de Acesso e, nessa con-
dição, foi promovido pelo crité-
rio de ressarcimento de preteri-
ção. Desfazer esse ato, sem que 
tenha ocorrido qualquer i legali-
dade ou vícios que o tomem i-
legal, é ferir direito adquirido 
liquido e certo do impetrante, 
ocasionando-lhe danos de difí-
cil e incerta reparação." 
E finaliza: 
"O impetrante não foi condena-
do em processo criminal em 
primeira ou segunda instância, 
assim, por força da alínea "d”, 
art. 24 da Lei de Promoção dos 

Oficiais (Lei nº 5.249/85 altera-
da pela Lei nº 5.863/94) podia 
e pode figurar no Quadro de 
Acesso e, em conseqüência, ser 
promovido como o foi." 
Assim, pelas razões acima ex-

postas, conheço e dou provimento 
ao presente Mandado de Seguran-
ça. 

ACORDAM os Desembargadores 
membros do Órgão Especial á u-
nanimidade de votos em conhecer 
e dar provimento ao presente 
mandado de segurança nos termos 
do pedido. 

 
Belém, 13 de novembro de 1996. 

 
Des. Manoel de Christo Alv es Filho - Presidente 

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.180 - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 
DA COMARCA DE DOM ELISEU 
 
 
Suscitante:     Juíza da Comarca de Dom Eliseu 
Suscitada:      Juíza da Comarca de Paragominas 
Relator:          Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 

 
Processual Civ il. Conflito negativ o de competên-
cia. Desmembramento de Comarca. O desmem-
bramento de Comarca não desloca a competência 
dos feitos em tramitação, para a nov a Comarca, 
quando já iniciada a instrução, v inculando o Juiz 
da comarca de origem. Inteligência dos arts. 87 e 
132 do CPC. Conflito julgado procedente, a fim de 
reconhecer como competente o Juiz suscitado, 
ocupante da Comarca por onde tev e início a ins-
trução processual. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM os desembargadores 

do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, por decisão unâ-
nime, em julgar procedente o con-
fl ito, a fim de considerar compe-
tente, a MMª Juíza suscitada, da 
Comarca de Paragominas.  

 
Relatório 
A empresa Cia. Agro Pastoril 

Água Azul - CAPAZ, ingressou com 
ação reintegratória, contra Marce-
lino Mendes de Andrade e outros. 

Após contestarem a ação, os 

réus ingressaram com ação reinte-
gratória contra os autores; ação es-
ta que foi apensa àquela, face à 
conexão. 

Os processos foram instruídos 
pelo Juízo de Paragominas, sendo 
sentenciados pela MMª Juíza Ma-
ria Aparecida Mourão Santa Brigí-
da, então titular da referida comar-
ca de Paragominas, que julgou a 
ação reivindicatória, bem como a 
reintegratória, ação de atentado e 
ainda medidas cautelares. 

Em grau de apelação a Egrégia 
2ª Câmara Cível Isolada, reconhe-
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cendo que os processos conectados 
à reivindicatória, não foram regu-
larmente instruídos, e a sentença 
não fora suficientemente funda-
mentada, houve por bem dar pro-
vimento ao recurso, a fim de anu-
lar apenas em parte o processo, 
aproveitando-se a instrução reali-
zada, para fazer-se a complemen-
tação necessária. 

Esta decisão está materializada 
através do V. Acórdão nº 21.331. 

Em cumprimento àquele julga-
do, a MMª Juíza de Paragominas 
designou dia e hora para a com-
plementação da instrução probató-
ria em relição às ações conectadas 
à ação reivindicatória, a qual foi 
realizada sob a presidência da 
MMª Juíza titular, Dra. Maria Apa-
recida Mourão Santa Brígida. 

Advindo a instalação da comar-
ca de Dom Eliseu, o que ocorreu 
em 1995, a MMª Juíza de Para-
gominas, encaminhou os autos pa-
ra aquela comarca, que foram de-
volvidos a Paragominas, pela MMª 
Juíza não titular, Dra. Eva Maria 
Pinto da Silva. 

Ocorre, que a MMª Juíza de Pa-
ragominas declarou-se incompe-
tente, visto como, no seu entender, 
com a criação da Comarca de Dom 
Eliseu a competência para apreci-
ar e decidir os processos, passa pa-
ra a Juíza da referida comarca.  

Em face disto, a MMª Juíza titu-
lar da comarca de Dom Eliseu, em 
longo e fundamentado despacho, 
julgou-se também incompetente, 
encaminhando os autos a esta Cor-
te. Sendo a nós distribuídos. 

Chamado a opinar, o douto ór-
gão do Ministério Público se mani-
festou através de S. Exa., Dr. Ma-
noel Santino Nascimento Júnior, 
eminente Procurador Geral de Jus-
tiça, que opinou, através de bem 
lançado parecer, como competen-
te o juízo de Paragominas. 

 
Voto 
O presente conflito suscitado 

pela MMª Juíza de Dom Eliseu é 
manifestamente procedente, de-
vendo ser declarada como compe-
tente a Dra. juíza suscitada, por 
força do disposto no CPC, em seu 
art. 87, que assim dispõe: 

"Art. 87 - Determina-se a com-
petência no momento em que a 
ação é proposta. São irrelevan-
tes as modificações do estado 
de fato ou de direito ocorridas 
posteriormente, salvo quando 
suprimirem o órgão judiciário 
ou alterarem a competência em 
razão da matéria ou da hierar-
quia." 
A simples leitura deste dispositi-

vo, dirime o conflito, sem necessi-
dade de maiores indagações. 
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Além do mais, foi a MMª Juíza 
de Paragominas quem decidiu a 
ação principal que foi a reivindica-
tória, julgando-a procedente. 

Por outro lado, anulado o pro-
cesso em relação às ações conexas 
e apensas àquela, a MMª magis-
trada foi quem presidiu a audiên-
cia de instrução e julgamento 
complementar, onde foram inqui-
ridas testemunhas, e o perito. A-
lém, de presidir também nova pe-
rícia. 

Portanto, acolher o entendi-
mento da MMª Juíza suscitada se-
ria, como bem observou o Dr. Pro-
curador Geral, contrariar o princí-
pio da identidade física do Juiz, 
previsto no art. 132 da lei adjetiva 
civil, que assim dispõe, com a mo-

dificação introduzida pela Lei 
8.637 de 31.03.93: 

"Art. 132 - O juiz titular ou subs-
tituto, que concluir audiência 
julgará a lide, salvo se estiver 
convocado, l icenciado, afastado 
por qualquer motivo, promovido 
ou aposentado, casos em que 
passará os autos ao seu suces-
sor." 
Conseqüentemente, o fato de 

haver sido criada e instalada a 
comarca de Dom Eliseu, desmem-
brada da de Paragominas, não 
desloca a competência para aque-
la comarca. 

Assim sendo, acolho o conflito 
para julgar como competente a Ju-
íza da comarca de Paragominas. 

 
Belém, 20 de novembro de 1996. 

 
Des. Manoel de Christo Alv es Filho - Presidente 

Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 30.185 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO 
CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 

 
 

Sentenciante:               Juiz da 21ª Vara Cível da Capital 
Sentenciado/Apelante:  IPASEP 
Sentenciada/Apelada:   Dolores Fernandes Gonçalves Pereira 
Relator:                         Desembargador José Alberto Soares Maia 

 
 

Pensão por morte - Serv idor público. O beneficiá-
rio de pensão por morte tem direito à percepção 
do benefício em sua totalidade, correspondendo 
este aos v encimentos ou prov entos auferidos pe-
lo serv idor falecido. À unanimidade. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos de Reexame de Senten-
ça e Apelação Cível da Comarca 
da Capital, sendo Sentenciante o 
MM. Juiz de Direito da 21ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, Sen-
tenciado/Apelante IPASEP e como 
Sentenciada/Apelada Dolores Fer-
nandes Gonçalves Pereira. 

ACORDAM os Desembargadores 
membros da 3ª Câmara Cível Iso-
lada do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Pará, à unanimidade de 
votos em conhecer dos recursos e 
lhes negar provimento, nos termos 
do voto do Relator. 

 
Relatório 
Trata-se de Mandado de segu-

rança impetrado por Dolores Fer-
nandes Gonçalves Pereira contra 
ato do Presidente do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Ser-
vidores do Estado do Pará - 
IPASEP, com trâmite pela 21ª Va-
ra Cível da Comarca da Capital. 

A impetrante com fundamento 
do § 5º do art. 40 da Constituição 
Federal requereu concessão de 
“mandamus” com vista ao paga-
mento integral dos proventos da 
aposentadoria recebida por seu 
marido já falecido. O MM. julgador 
“a quo”, em decisão de fls. 43/51 
julgou procedente o pedido, reco-
nhecendo direito líquido e certo ao 
recebimento de pensão em sua in-
tegralidade. 
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IPASEP inconformado com a 
decisão interpôs recurso de apela-
ção alegando que, o pagamento 
de pensão na ordem de 70% dos 
proventos recebido pelo ex-
segurado foi fixado pela lei nº 
5.011/81, vigente à época. 

Em contra-razões de fls. 63/64 
argüiu a apelada que o julgado 
encontra-se respaldado por diver-
sas decisões similares apreciadas 
pelo Egrégio Tribunal e na Consti-
tuição Federal, razão porque roga 
pela manutenção da sentença in-
ferior. 

 
Voto 
Embasa-se o impetrante no § 

5º, do artigo 40, da Constituição 
Federal, o qual estabelece: 

     "O benefício da(pensão por 
morte corresponderá à totalida-
de dos vencimentos ou proven-
tos do servidor falecido, até o 
l imite estabelecido em Lei, ob-
servado o disposto no parágrafo 
anterior". 
A Jurisprudência Pátria é pacífi-

ca no sentido de que "o limite es-
tabelecido em Lei" a que se refere 
o dispositivo legal em questão diz 
respeito ao inciso XI, do artigo 37 
da Carta Magna, o qual fixa os li-
mites da remuneração dos servido-
res, não procedendo, assim, a a-
firmação do IPASEP de que tal l i-

mite é o estabelecido na Lei nº 
5.011/81, com a redação dada pe-
la Lei nº 5.031/85, que no caso é o 
percentual de 70%, a teor do art. 
27, da referida Lei. 

A sua vez, o lúcido e correto pa-
recer do Ministério Público, nesta 
Superior Instância, de fls. 68/71, 
subscrito pela Ilustre Procuradora 
de Justiça Wanda Luczinsck, com 
absoluta precisão afirma: 

     "Efetivamente, a interpreta-
ção sustentada pelo Apelante 
importaria na admissão de que 
as disposições constitucionais 
transcritas seriam contraditórias, 
notadamente a contida no pa-
rágrafo quinto. 
     Ora, não se pode aceitar que 
a norma constitucional seja con-
traditória, nem estabeleça ga-
rantia (de que a pensão corres-
ponderá à totalidade dos ven-
cimentos ou proventos do servi-
dor falecido) e, simultaneamen-
te, retire tal garantia (permitin-
do que a lei ordinária fixe limite 
à pensão em valor inferior à to-
talidade dos vencimentos ou 
proventos do servidor falecido). 
Se a norma constitucional em 
exame não tivesse o objetivo de 
conceder aquela garantia, bas-
taria dizer que o valor da pen-
são por morte seria fixado por 
lei ordinária, omitindo qualquer 
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referência à sua equivalência 
com a totalidade dos vencimen-
tos ou proventos do servidor fa-
lecido". 
Leciona Wolgran Junqueira Fer-

reira que:  
     "Constitucionalmente fica es-
tabelecido que o benefício de 
pensão por morte, corresponde-
rá aos vencimentos ou proven-
tos do servidor público falecido. 
Não há mais o que se discutir 
sobre o assunto, e nem que se 
interessar na justiça para obter a 
totalidade dos vencimentos ou 
proventos do servidor falecido, 
dado a clareza do texto". (Co-
mentários à Constituição de 
1998, 2ª Edição, vol. I, pág. 
493). 
A matéria ora em exame, já foi 

objeto de inúmeros julgados em 
nosso Egrégio Tribunal, ficando 
reconhecido o direito à percepção, 
a título de pensão, da totalidade 
dos proventos do servidor falecido, 
vendo-se a respeito os Acórdãos 
nºs 22.011 e 26.580. 

O Boletim da AJURIS - Editado 
pela Associação dos Juizes do Rio 
de Grande do Sul, em seu nº 77, 

ano V, deste mês e ano, registra: 
     "Pensionistas ganham no 
Supremo - No dia 17 de setem-
bro um grupo de pensionistas 
de magistrados estaduais obte-
ve, no Supremo Tribunal Fede-
ral, ganho de causa em ação 
revisional de pensão movida 
contra o Estado do RS e 
IPERGS, para efeito de passir a 
ganhar como pensão a mesma 
remuneração que o falecido 
(marido ou pai) perceberia. A 
ação teve início em dezembro 
de 1993, tendo sido julgada 
improcedente em primeiro e 
segundo grau, mas o Supremo 
Tribunal acolheu a tese de que 
a lei estadual não poderia l imi-
tar a pensão em valor inferior à 
previsão constitucional - que as-
segura ganho igual ao que o 
servidor receberia se estivesse 
vivo. Esta decisão beneficia 
somente as autoras que partici-
param da referida ação". 
Isto posto, conheço dos recursos 

e lhes nego provimento para man-
ter a decisão de 1º grau em todos 
os seus termos. 

 
Belém, 25 de outubro de 1996. 

 
Desa. Climenie Bernadette de Araújo Pontes - Presidente 

Des. José Alberto Soares Maia - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.188 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO 
CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Sentenciante:                Juíza da 15ª Vara Cível da Capital 
Sentenciado/apelante:   Estado do Pará 
Sentenciados/apelados: Rosivaldo dos Santos Veloso Fernando Corrêa 

Cruz 
Relator:                          Desembargador José Alberto Soares Maia 
 
 

Prazo recursal - Cerceamento do direito de ampla 
defesa. O prazo para recurso em mandado de se-
gurança começa fluir a partir da publicação da 
sentença. A finalidade de exclusão de maus poli-
ciais não legitima a autoridade pública a ignorar o 
direito sagrado de defesa. À unanimidade. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos de Reexame de Senten-
ça e Apelação Cível da Capital, 
sendo Sentenciante  Juíza da 15ª 
Vara Cível da Capital, Sentencia-
do/Apelante Estado do Pará e 
Sentenciados/Apelados Rosilvado 
dos Santos Veloso e Fernando Cor-
rêa Cruz. 

ACORDAM os Desembargado-
res, membros da 3ª Câmara Cível 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, à unanimidade de 
votos, em conhecer dos recursos e 
lhe negar provimento, nos termos 
do voto do Relator. 

 

Relatório 
Trata-se de Mandado de Segu-

rança impetrado por Rosivaldo dos 
Santos Veloso e Fernando Corrêa 
Cruz contra ato do Comandante 
Geral da Polícia Militar do Estado, 
com fundamento no art. 5º da 
Constituição Federal/88 e Lei 
1.533/51. 

Os impetrantes, servidores da 
Polícia Militar do Estado na 
graduação de Soldado PM, 
alegam que em ato de aplicação 
de pena de licen-   ciamento 
disciplinar, baixada através da 
Portaria 004, de 24 de janeiro de 
1992 - Gab.CMDO, publicada no 
Boletim Geral nº 020, de 29 de 
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Geral nº 020, de 29 de janeiro de 
1992-QCE, decorrente de sindi-
cância sumária instaurada com a 
finalidade de apurar responsabili-
dade pelo furto de um grupo gera-
dor completo, foi-lhes cerceado o 
direito constitucional de defesa, 
para tanto afirmam que não foram 
ouvidos sobre as declarações pres-
tadas pelo Senhor Pedro Garcia Fi-
lho, acusado do crime de extorsão, 
e que o único meio de defesa ad-
mitido na sindicância foram os de-
poimento. Requereram a conces-
são da ordem visando a anulação 
do ato praticado pela autoridade 
coatora. 

Distribuído, o “Writ”, perante as 
Câmaras Cíveis Reunidas, foi ne-
gado o pedido liminar, havendo o 
Exmo. Des. Relator determinado 
sua distribuição perante o Juízo 
singular, sendo recebido pela 15 ª 
Vara Cível da Capital. 

Em Sentença prolatada em 
04.05.1994, a MMª Juíza “a quo”  
reconheceu a violação do direito 
de ampla defesa, anulando o ato 
da autoridade coatora que deter-
minou o licenciamento dos impe-
trantes. 

Por se tratar de procedimento 
sujeito ao duplo grau de jurisdição 
foi ordenado o encaminhamento 
dos autos a Instância superior. 

Em protocolo datado de 

16.09.94, Estado do Pará interpôs 
recurso de apelação dizendo de 
sua legitimidade à interposição de 
recurso, argüindo no mérito que no 
curso da sindicância encontra-se 
fartamente caracterizada a respon-
sabilidade dos impetrantes no uso 
indevido da prerrogativa funcional. 

Em despacho de fls. 74 a Juíza 
a quo considerou intempestivo o 
recurso encaminhando seu conhe-
cimento ao Egrégio Tribunal, sen-
do certificado a não apresentação 
de contra-razões. 

A Procuradoria de Justiça em 
judicioso parecer de fls. 78/81 opi-
nou pelo não conhecimento do re-
curso de apelação e pela confir-
mação da sentença recorrida. 

 
Voto 
O recurso de apelação interpos-

to pelo Estado do Pará há de ser 
conhecido. 

Vê-se dos autos que a autorida-
de impetrada foi notificada da de-
cisão em 19.05.94, peça de fls. 65, 
dando ensejo a que a Sra. Escrivã 
certificasse o decurso do prazo le-
gal sem a interposição do recurso. 

Ocorre que a sentença somente 
foi publicada em 06.09.94, sendo 
o apelo protocolado em 16.09.94, 
dentro portanto do prazo legal, 
pois como leciona Hely Lopes Mei-
relles  
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     "A contagem do prazo para 
recurso em mandado de segu-
rança flui da intimação oficial 
do julgado, e não da notifica-
ção à autoridade coatora para 
cumprimento da ordem (STF, 
Súmula 392) ...."(Mandado de 
Segurança, Ação Popular, Ação 
Civil Pública, Mandado de In-
junção e Habeas data, 14ª ed. 
1992, pág. 73). 
No mesmo sentido o ensina-

mento de J. Cretella Jr. ao afirmar:  
     "o apelante tem o prazo de 
15 dias, contados a partir do dia 
da publicação da sentença, pa-
ra apresentar a petição ao Pro-
tocolo" (Comentários à Lei do 
mandado de segurança, 5ª Edi-
ção, 1992, pag. 278). 
Inconteste, ainda, a legitimida-

de do Estado do Pará para interpor 
o recurso, conforme jurisprudência 
dominante no sentido de que: 

     "O coator é notificado para 
prestar informações. Não tem 
ele legitimidade para recorrer 
da decisão deferitória do "man-
damus". A legitimação cabe ao 
representante da pessoa jurídica 
interessada" (RTJ 105/404, RDA 
150/162, STF - RT 600/243). 
Assim sendo, conheço do apelo. 
No mérito, a decisão(de 1º grau 

não merece censura. 
Leciona Hely Lopes Meirelles 

que:  
     "Por garantia de defesa de-
ve-se entender não só a obser-
vância do rito adequado como 
a cientificação do processo ao 
interessado, a oportunidade pa-
ra contestar a acusação, produ-
zir prova de seu direito, acom-
panhar os atos da instrução uti-
l izar-se dos recursos cabíveis" 
(Direito Administrativo Brasilei-
ro, 18ª Edição, 1993, pag. 588). 
No caso em exame, não foi ob-

servado o direito de defesa dos 
impetrantes, uma vez que após as 
denúncias de irregularidades prati-
cadas na localidade conhecida por 
Castelo dos Sonhos onde os mes-
mos serviam, foi instaurada sindi-
cância, na qual foram os impetran-
tes apenas interrogados, sem qual-
quer outra manifestação no proce-
dimento. 

A alegação da autoridade im-
petrada de que a exclusão se deu 
de forma regular, atendendo dis-
posições da Lei nº 2.479, de 
15.10.82, Regulamento Disciplinar 
da Polícia Militar, não pode preva-
lecer, já que o diploma legal é an-
terior ao advento da Carta Magna 
de 88 que consagrou o princípio 
do devido processo legal também 
aos que respondem a processo 
administrativo. 

Embora se reconheça como ne-
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cessária a atuação rápida e eficaz 
da Polícia Militar, ao excluir de 
suas fi leiras os maus policiais, pela 
prática de delitos, não há como se 
permitir que tal exclusão se faça 
de forma a não reconhecer o direi-
to sagrado de defesa que deve ser 
concedido a todos. 

Isto posto, configurado a viola-

ção do direito líquido e certo dos 
impetrantes, pela não observância 
da ampla defesa, outra não pode-
ria ser a decisão, senão a conces-
são da segurança postulada. 

Assim sendo, conheço dos re-
cursos e lhes nego provimento, pa-
ra confirmar a decisão recorrida. 

 
Belém, 25 de outubro de 1996. 

 
Desa. Climenie Bernadette de Araújo Pontes - Presidente 

Des. José Alberto Soares Maia - Relator. 
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ACÓRDÃO Nº 30.189 - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:      CIBRASA - Cimento do Brasil s/a.  
Agravado:       José Cândido da Silva Lopes 
Relator:           Desembargador José Alberto Soares Maia 

 
 

Exceção de incompetência - Acidente de trabalho 
- Foro mais cômodo ao trabalhador. O foro compe-
tente para a apreciação do feito relativ o à indeni-
zação por acidente de trabalho será aquele que 
for mais cômodo ao trabalhador, inteligência do 
parágrafo único do art. 100 do CPC. À unanimida-
de.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos de Agravo de Instrumento 
da Capital, sendo Agravante 
CIBRASA - Cimentos do Brasil s/a. 
e Agzavado José Cândido da Silva 
Lopes. 

ACORDAM, os Desembargado-
res, membros da 3ª Câmara Cível 
Isolada do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, à unanimidade de 
votos, em conhecer do recurso e 
lhe negar provimento, nos termos 
do voto do Relator. 

 
Relatório 
Cuida-se de Agravo de Instru-

mento interposto por CIBRASA - 
Cimentos do Brasil S/A, contra ato 

da MMª Juíza de Direito da 13ª 
Vara Cível da Capital, que não a-
colheu a exceção de incompetên-
cia ex ratione loci por ele proposta 
nos autos da Ação de Responsabi-
l idade Civil por Ato Ilícito que lhe 
é movida por José Cândido da Sil-
va Lopes. 

Diz o agravante que a decisão 
não pode prosperar, eis que a teor 
do art. 100, inciso V, alínea C, do 
CPC, o foro competente para a a-
ção de reparação de dano é o do 
lugar do ato ou fato, o que no caso 
em exame seria a Comarca de 
Capanema, onde está localizada a 
fábrica do ora agravante e onde se 
deu o acidente do trabalho, não 
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podendo, assim, a ação ser propos-
ta na Comarca da Capital, o que 
ensejou a exceção de incompe-
tência. 

Formado o instrumento e man-
tida a decisão agravada subiram os 
autos a Superior Instância. 

A douta Procuradoria de Justi-
ça, chamada a opinar, manifestou-
se pelo improvimento do recurso. 

 
Voto 
O agravado, em razão do aci-

dente de trabalho ocorrido na fá-
brica do agravante, e que ensejou 
a propositura da ação de respon-
sabilidade civil, ficou paraplégico 
e fixou residência na Capital, em 
busca de melhores recursos para o 
seu problema de saúde, e dada a 
sua dificuldade de locomoção, a-
lém de sua precária situação fi-
nanceira, propôs a ação nesta Co-
marca, até porque tal fato não tra-
ria prejuízos ao agravante, já que 
sua sede encontra-se situada à 
Trav. Padre Prudêncio nº 90, nesta 
cidade.  

Em que pese a afirmação de 
que o ajuizamento da ação na 
Comarca de Capanema facil itaria 
a realização de perícias e oitiva de 
testemunhas, impediu-se o ora a-
gravado de propor a ação no foro 
de seu domicílio, considerando-se 
sua situação física, seria o mesmo 

que privá-lo de recorrer ao Judiciá-
rio, como bem observa o ilustre re-
presentante do Ministério Público. 

Ressalte-se, oportuno, que a 
quando do acidente, o agravado, 
por ordem do agravante desempe-
nhava função para a qual não es-
tava habilitado, configurando-se 
lesão corporal culposa, a teor do 
art. 129, § 6º, do CPB, e, assim a 
propositura da ação atendeu ao 
disposto no parágrafo único do art. 
100, do CPC. 

A Jurisprudência Pátria é domi-
nante nesse sentido, senão veja-
mos: 

    "Desde que o objeto da cau-
sa seja indenização por ato i líci-
to, penal ou civil, a regra do pa-
rágrafo único do artigo 100 do 
CPC, visa a dar vantagem ao 
autor, facil itando sua atuação 
perante o Órgão Jurisdi-   cional 
do local que lhe fosse mais cô-
modo". (1ª TA Civil SR - 6ª C - 
AI - Rel. Jorge Almeida - j. 
01.09.81 - RT 561/135). 
É certo também que o 2º 

TACSP vem decidindo: 
     "A ação acidentária tem ca-
ráter alimentar, e seu procedi-
mento segue rito sui  generis, 
no sentido de favorecer o hipos-
suficiente, de modo que tem a 
jurisprudência tendido no senti-
do de que pode o trabalhador 
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proceder a escolha do foro para 
a ação, entre os locais de seu 
domicílio, ou de seu local de 
trabalho". (Agravo de instrumen-
to nº 230.648. Relator Oswaldo 
Breviglieri, 7ª.Câmara - 
TJACSP) - Lex 129 pag. 209. 
No mesmo sentido, e desse  se-

gundo Tribunal, os seguintes jul-
gados: 

Agravo de Instrumento nº 
202.236 - Oitava Câmara - Re-
lator Juiz Mello Junqueira - jul-
gado em 12.05.1987, JTACSP, 
ed. RT, tol. 83/440. 
Agravo de Instrumento nº 
189.168 - Quinta Câmara- Rela-

tor Juiz Isidoro Carmona - jul-
gado em 16.04.1986, 
Agravo de Instrumento nº 
190.664 - Sexta Câmara -
Relator Juiz Gamaliel Costa - 
julgado em 21.05.1986, 
Agravo de Instrumento nº 
190.910 - Primeira Câmara - 
Relator Juiz Franklin Neiva - 
julgado em 26.06.1986. 
Pelo exposto, conheço do recur-

so e lhe nego provimento para 
confirmar a decisão recorrida, a fim 
de que a ação acidentária tenha 
prosseguimento perante a 13ª Vara 
Cível da Capital. 

 
Belém, 25 de outubro de 1996. 

 
Desa. Climenie Bernadette de Araújo Pontes - Presidente 

Des. José Alberto Soares Maia - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.190 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:      UNICAR - Administração Nacional de Consórcios Ltda. 
Agravado:       Almir Pinto da Fonseca 
Relator:           Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 

 
 

Agrav o. Ação de prestação de contas.                      
Administradora com cobrança de parcelas do 
consórcio. Consorciado é parte legítima para soli-
citar prestação de contas. Recurso conhecido e 
rejeitado. 

 
 

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, unanimemente, ne-
garam provimento ao agravo, nos 
termos do voto do Des. Relator. 

 
Relatório 
Unicar - Administração Nacional 

de Consórcios Ltda., sociedade já 
qualificada nos autos cíveis da a-
ção de prestação de contas que 
lhe move Almir Pinto da Fonseca, 
inconformada com a decisão de 
fls. 81, que rejeitou a preliminar de 
carência de ação, argüida como 
matéria de defesa, vem interpor 

Agravo, nos termos dos artigos 522 
e seguintes do C.P.C. 

Alega a Agravante que a deci-
são prolatada pela Juíza a quo 
não pode subsistir por contrariar 
frontalmente as normas legais que 
regem a matéria, pois, com efeito, 
teve contra si uma ação de presta-
ção de contas, na qual o Agravado 
visa compelir a sociedade a prestar 
contas por força do contrato de par-
ticipação firmado pelas partes, 
mais ônus da sucumbência. 

Todavia, esclarece a Agravante 
que a prestação de contas é 
efetivada regularmente na forma 
da lei e do contrato, conforme 
demonstra a peça contestatória e 
documentos acostados, o que se 
constitui, sem sombra de dúvida, 
num obstáculo intransponível para 
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intransponível para o processamen-
to do feito e, como tal denota a 
impropriedade absoluta do pedido 
constante da inicial; destacando, 
também, que o Agravado em mo-
mento algum interpelou judicial 
ou extrajudicialmente a Agravante 
a respeito de qualquer documento 
ou correspondência com relação as 
contas individuais ou do grupo. 

Que o procedimento assumido 
pelo Agravado implica de modo 
inconteste em condição indispen-
sável para ele residir em Juízo, 
posto que os autos principais noti-
ciam de forma clara e incontrover-
sa  não existir prova de recusa por 
parte da Agravante em prestar as 
contas pleiteadas pelo Consorcia-
do, condição essa necessária e in-
dispensável a caracterização da re-
sistência injustificada; assim, nessa 
conformidade, inexistindo prova de 
que tenha o Agravado exigido con-
tas que veio judicialmente pleitear 
e a negativa da Agravante em lhe 
prestar, resulta prejudicar a subsis-
tência da controvérsia em questão, 
transcrevendo doutrina a respeito. 

Por outro lado, diz a Agravante 
que mesmo que se prescinda desse 
elemento essencial do cabimento 
da ação para reclamar contas, ain-
da assim, não pode prosperar o 
pedido por falta de pressuposto vá-
lido à sua constituição, tornando 

incontroverso o pedido, uma vez 
que o Agravado não detém o direi-
to de exigir prestação de contas di-
retamente da Agravante, haja vista 
que não está prevista tal hipótese 
no Regulamento Geral do Consór-
cio, transcrevendo os arts. 29, 30 e 
31 do Regulamento. 

Acrescenta que não há dúvida 
que os dispositivos retro transcrito 
estão em perfeita harmonia com os 
itens 35, 36.1, 37 e 37.1 da Porta-
ria nº 330 de 23.09.87, expedida 
pelo Ministério da Fazenda, que 
determina a Administradora prestar 
contas à assembléia geral, e não 
individualmente a cada consorcia-
do como entendeu o Agravado. 

Salienta também, que no sis-
tema de consórcio funciona seme-
lhante a sociedade anônima, onde 
as deliberações são tomadas por 
maioria de votos, tanto no que diz 
respeito a escolha dos representan-
tes dos consorciados, para fiscaliza-
rem a aplicação dos recursos cole-
tados e demais atos das operações 
do consórcio, como a tomada de 
contas da Administradora ou outra 
deliberação que é resolvida pela 
maioria dos consorciados. 

Que em tais circunstâncias, os 
consorciados possuem representan-
tes junto ao Agravante para fiscali-
zar a gestão dos recursos coleta-
dos, cabendo a estes tomar as con-
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tas, o que é feito na assembléia, 
onde uma vez aprovada não pode 
mais se discutir o assunto, dada a 
sua soberania. 

Ressalta que no caso em exa-
me, jamais manifestou qualquer 
interesse nas contas, nem sequer 
compareceu as assembléias ou na 
Administrador por meio de pedido 
extrajudicial. Cita jurisprudências 
dos nossos tribunais sobre o con-
sórcio. 

Que a prestação de contas deve 
se efetuar perante as assembléias 
de consorciados de cada grupo, só 
admitindo a exigência na hipótese 
de omissão por parte dos responsá-
veis pela administração do consór-
cio, assim há evidente equívoco na 
decisão atacada, por estar sem fun-
damentação, que possa denotar 
uma análise das questões de fato e 
de direito trazidas na preliminar 
argüida, como matéria de defesa, 
ou até mesmo o dispositivo que se 
arrimou, uma vez que as decisões 
jurisprudenciais não se ajustam na 
espécie em discussão, contrariando 
os arts. 131 e 165 do C.P.C. 

Alega a Agravante que a deci-
são recorrida examinou a questão 
por ângulo inadequado à solução 
da prejudicial suscitada, sendo 
passível de ser alterada para o fim 
de ser decretala a carência de a-
ção, por i legitimidade de parte e 

por falta de interesse de agir, ar-
güida como matéria preliminar de 
defesa nos autos principais. 

Logo,  diz que está perfeita-
mente demonstrada a necessidade 
de reforma da decisão, por força 
de imperativo legal, já que não há 
direito do Agravado em pedir pres-
tação de contas, por absoluta falta 
de previsão legal ou contratual, 
requerendo a Egrégia Câmara o 
provimento do recurso. 

Distribuído o recurso a este Re-
lator, foi encaminhado à Secreta-
ria das Câmaras Cíveis Isoladas pa-
ra que fosse intimado o Agravado, 
na forma do art. 527, III da Lei 
9.139/95, para apresentar contra-
razões no prazo de 10 dias (fls. 50), 
porém, segundo certidão da Secre-
taria das Câmaras Cíveis Isoladas 
do T.J.E. as contra-razões não fo-
ram apresentadas até 07.08.96., 
sendo devolvidos os autos a este 
Relator na mesma data. 

 
Voto 
Cuida de Agravo contra despa-

cho de magistrado em Ação de 
Prestação de Contas promovida 
pelo consorciado contra a adminis-
tradora(que, ingressando em Juízo, 
solicitou que fosse prestado contas 
a ele consorciado de todo o movi-
mento do grupo, o qual estava re-
lacionado, uma vez que, tendo as-
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sinado contrato de adesão e pago 
todas as parcelas que previam o 
mesmo, foi informado, ao compa-
recer a sede da Administradora pa-
ra receber à baixa da alienação fi-
duciária do carro que fora contem-
plado, que devia a quantia de CR$ 
23.164.638,07 (vinte e três mi-
lhões, cento e sessenta e quatro 
mil, seiscentos e trinta e oito cru-
zeiros e sete centavos). 

Não reconhecendo o citado dé-
bito, pois pagara as prestações que 
lhe competia pagar, negou-se a 
fazê-lo sendo então notificado pa-
ra o fazer em 48 horas, e como 
não existe no documento notifica-
tório a origem de tal débito, in-
gressou com uma ação de presta-
ção de contas contra a Administra-
dora Agravante, que apresentou a 
devida contestação, alegando, pre-
liminarmente, o incabimento da 
ação por carência do pedido, en-
tendendo que o Agravado nem se 
quer interpelou judicial ou extraju-
dicial a respeito de qualquer do-
cumento até mesmo correspon-
dência com dado reclamados rela-
tivos às contas individuais ou do 
grupo que está vinculado, o que se 
constitui, segundo alega condição 
indispensável para residir em Juí-
zo. 

Entende que a exigência da 
prestação de contas deveria ser por 

parte do grupo, por esta obrigaïão 
está prevista no contrato, o qual 
assinou reconhecendo o que ali es-
tava prescrito. 

A magistrada examinando logo 
de plano esta preliminar, citando 
jurisprudências citadas no próprio 
Código de Processo, rejeitou a pre-
liminar dando ensejo ao presente 
agravo, que recebido foi notificado 
o Agravado que não se manifes-
tou. 

Analisando o assunto em dis-
cussão, vemos que a ação de pres-
tação de contas, na forma do que 
prescreve o artigo 914 competirá a 
quem tiver o direito de exigi-las ou 
a obrigação de prestá-las. No pre-
sente caso o Agrivado é consorcia-
do, pagou todas as prestações pre-
vista no contrato, o qual menciona 
a Agravante, e ao procurar a mes-
ma para dar baixa na alienação do 
bem que adquiriu foi-lhe cobrado 
uma determinada importância que 
entende não dever, por isto não 
pagou e não recebeu a baixa que 
queria, além do mais foi notificado 
para pagamento da quantia citada 
em quarenta e oito horas, logo in-
gressou com ação, para saber de 
fato a causa do débito. 

Apesar da alegação do incabi-
mento da ação, em vista de cláu-
sulas contratuais, geralmente leo-
ninas, e a citação de jurisprudên-
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cias, entendendo que o consorcia-
do tem o direito de exigir a presta-
ção de contas que pede, uma vez 
que esta sendo cobrado a impor-
tância que alega não dever, logo 
somente através dessa prestação é 
que poderé ser aclarado a existên-
cia ou não do débito, e a alegação 
da inexistência de documento ju-
dicial ou extrajudi-  cial por parte 
do Aoravado, não pode prevalecer, 
uma vez que já esta sendo acio-
nado pela Agravante. 

No comentário do próprio texto, 
no Código de Processo Civil, aliás 
citado pela magistrada, vemos o 
cabimento da ação conforme vol-
tamos a transcrever: 

     "O Consorciado é parte legí-
tima para pedir contas à Admi-
nistradora do Consórcio. JTA. 
123/177." 
     "A administradora de consór-
cio é obrigada a exibir ao con-
sorciado os documentos de sua 
gestão. JTA ERGS 78/146."  
O próprio Tribunal de Alçada 

de São Paulo, a decidir uma ques-
tão sobre prestação de contas entre 

administradora e consorciado, as-
sim decidiu, cuja ementa transcre-
vemos: 

    "Consórcio. Prestação de       
Contas. Direito Individual do  
     Quotista. O autor aderente a 
contrato de consórcio para aqui-
sição de veículo contemplado 
por lance, entregue o veículo, 
tendo pago prestações, tem di-
reito a que a ré-adminstradora 
preste contas da situação do 
grupo e da situação particular 
da quota. A circunstância de 
cláusula contratual ter declara-
do que caberá a administradora 
prestar  informações sobre o an-
damento do consórcio em  as-
sembléias mensais, não retira o 
direito individual do quotista de 
pleitear judicialmente a presta-
ção de contas da ré.  
     1º TA CIV-SP. Acórdão U-
nân. da 4ª Câm. pub. no RT 
698/99. Juiz Octaviano Lobo." 
Assim sendo, conheço do agra-

vo para rejeitá-lo, mantendo a de-
cisão interlocutória. 

 
Belém, 01 de novembro de 1996. 

 
Desa. Climenie Bernadete de Araújo Pontes - Presidente 

Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Relator 
 



JURISPRUDÊNCIA   wwwwwwwwwww 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

ACÓRDÃO Nº 30.192 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       Associação dos Economiários do Pará - AEPA 
Apelado:        Arnóbio Araújo Viana 
Relator:         Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves 
 
 

Ação de ressarcimento de poupança. Desistência 
de compra de unidade habitacional. Inv asão por 
terceiros cabe a apelante fiscalizar e retirar. Crité-   
rios justos para inexistência de prejuízos ou enri-
quecimento para uma das partes. Direito a restitu-
ição das parcelas pagas dev idamente corrigidas. 
Decisão unânime. Recurso improv 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 relatório inte-
grante deste, à unanimidade, ne-
garam provimento ao recurso para 
confirmar a decisão de 1º grau. 

 
Relatório 
Associação dos Economiários 

do Pará - AEPS, por seu procura-
dor legalmente habilitado, incon-
formado com a decisão do Juízo 
Singular em Ação 0rdinária de 
Ressarcimento de Poupança, pro-
movida por Arnóbio Araújo Viana, 

interpôs a presente apelação ale-
gando que a decisão merece re-
forma porque o instrumento contra-
tual firmado pelos litigantes, é pro-
va cabal de que nenhuma das 
cláusulas do presente contrato foi 
descumprida, uma vez que desistiu 
a aquisição do imóvel, assim foi 
cumprido o que dispõe a cláusula 
8.11.1 e 8.11.1.1., as quais trans-
creve. 

Diz que o contrato foi devida-
mente assinado pelas partes e que 
a poupança efetuada somente será 
devolvida no momento em que o 
imóvel for vendido a(um novo as-
sociado, assumindo este, perante o 
agente procurador, no caso o ape-
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lante, as responsabilidades decor-
rentes do contrato, sendo que a 
devolução se dará nas mesmas 
condições, tempo e forma em que 
for efetivado o pagamento por par-
te do novo associado. 

O apelado em nenhum momen-
to aduz sobre a existência de novo 
associado que tivesse assumido a 
responsabilidade junto ao agente 
promotor, muito ao contrário, l imi-
tou-se a alegar promessa de restitu-
ição em 30 dias, sem apresentar 
qualquer prova, até porque tal pra-
zo inexiste no contrato firmado en-
tre as partes. 

Ressalta que a unidade habita-   
cional em questão foi invadida por 
terceiros alheios ao contrato, sem 
que tenha havido o devido consen-
timento, aliás rechaçado pelos se-
guranças, inclusive com auxílio de 
força policial, mas que, mesmo as-
sim voltaram e não foram mais 
contidos. 

Que o imóvel ainda não foi 
vendido por motivos alheios a von-
tade da apelante, que vem util i-
zando todos os esforços com o ob-
jetivo de conseguir a desocupação 
do bem e coloca-lo sob responsabi-
l idade de novo associado. 

Cita o artigo 1.058 do Código 
Civil, o qual transcreve e diz ser 
inegável que a(apelante não deu 
causa a ocorrência desses aconte-

cimentos, tendo tomada todas as 
medidas legais cabíveis, e que tem 
tomado todas(as providencias para 
perfeita e rápida solução do pro-
blema, e assim diz que não pode 
cumprir o que determina o termo 
de compromisso firmado pelas par-
tes e que se encontra nos autos. 

Que o apelado omitiu sobre as 
cláusulas 8.11.1. e 8.10., que diz 
que o candidato apelado perderá 
em favor do agente promotor o cor-
respondente a 302 los valores cor-
respondentes as parcelas de pou-
pança compulsoriamente recolhi-
das ou devidas. 

Faz citações doutrinárias a res-
peito do assunto assim como no 
principio do pact sunt servanta, vol-
tando a afirmar que i unidade não 
foi vendida, e que não tendo as-
sumido, nenhum associado, a res-
ponsabilidade perante o agente 
promotor sobre a unidade, é perfei-
tamente admissível e aceitável a 
alegação razão porque pede que 
seja reformada a decisão para ser 
julgado improcedente o pedido. 

O apelado apresentou as contra 
razões alegando que a tese defen-
dida deve ser rejeitada pela fragi-
l idade de argumen|os; por não se 
aplicarem no caso em tela. 

Faz uma exposição sobre o as-
sunto em litígio para no final dizer 
ser inconstestável a obrigação do 
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agente promotor de restituir o cré-
dito retido a titulo de poupança 
compulsória pelo seu valor inte-
gral, tendo em vista que o motivo 
da desistência ao programa foi mo-
tivado por fatos exteriores a vonta-
de do candidato, fato este consubs-
tanciado no próprio contrato, asse-
gurando o ressarcimento integral e 
incondicional do montante deposi-
tado, acrescido dos rendimentos do 
SBPE. 

Que a alegação de invasão dos 
imóveis por posseiros e o fato da 
unidade habitacional ainda não 
estir vendida, não fazem o menor 
sentido, pois o ato de desistência 
constitui um ato bilateral, ficando 
a partir dai o candidato liberado 
das obrigações firmadas no contra-
to de adesão, e que a desistência 
se deu em 18 de novembro de 
1991 e a invasão do conjunto a-
conteceu em 21 de maio de 1993, 
assim demonstrado e aprovado su-
as alegações pede que seja man-
tida a decisão. 

 
Voto 
Cuida de uma ação de ressar-

cimento de poupança promovida 
por adquirente de uma unidade 
habita- cional, que desistindo da 
compra, procurou reaver as impor-
tâncias dadas a titulo de poupan-
ça, pedido este que foi contestado 

pela empresa encarregada da 
venda, no caso a apelante, ale-
gando a existência de contrato as-
sinado pelas partes. 

O pedido foi julgado proceden-
te pelo Juízo Singular que deter-
minou a devolução das parcelas 
pagas, devidamente corrigidas e 
juros, com que não se conformou a 
entidade que recorreu alegando a 
existência do contrato que diz que 
nestes casos o adquirente perderá 
302 dos valores correspondentes as 
parcelas pagas da poupança com-
pulsória em favor do agente Pro-
motor, e que somente será devol-
vida quando novo associado assu-
mir compromisso da aquisição da 
citada unidade, além do mais ale-
gou que a unidade fora invadida e 
que não é responsável na forma do 
artigo 1.058 do Código Civil, po-
rém o magistrado baseou seu en-
tendimento com base no Lei 
8.078/90 - Código Brasileiro de De-
fesa ao Consumidor. 

Analisando o assunto verifica-
mos que o contrato assinado entre 
as partes data de 30 de dezembro 
de 1989, e sendo a Lei 8.078/90, 
não poderá ser aplicado o presente 
caso, em vista da irretroatividade 
das leis conforme estabelece o ar-
tigo 6° do Código Civil Brasileiro, 
assim nesse aspecto não poderia 
ser amparado o pedido, como en-
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tendeu o magistrado, e isto vemos 
nas várias jurisprudências, inclusive 
o STJ as quais dizem o seguinte: 

"Código de Defesa do Consu-
midor - Contrato anterior a lei. 
Inaplicabil idade. É inaplicável 
o artigo 53 da lei 8.078, de 
11.09.90.(Código de Proteção e 
Defesa ao Consumidor) aos con-
tratos celebrados antes da vi-
gência do mencionado diploma 
legal. STJ ac. Unânime Rel. 
Ministro Barros Monteiro.” 
"Código de Defesa do Consu-
midor. Anterioridade de contra-
to celebrado entre as partes. 
Teoria da imprevisão. Inaplica-
bil idade. De acôrdo com a ju-
risprudência deste tribunal, não 
se pode cogitar da aplicação do 
Código de Defesa do Consumi-
dor aos contratos firmados antes 
de sua vigência bem como da 
teoria da imprevisão em face 
das consequências advindas da 
evolução do processo inflacio-
nário - (STJ - ac. Unânime - Rel. 
Ministro Cláudio Santos).” 
Apesar da inaplicabil idade da 

lei já citada, também não poderá 
ser cumprido as cláusulas contratu-
ais, uma vez que neste caso, ocor-
reria enriquecimento ilícito para a 
outra parte, que, em vista da desis-
tência poderá vender a outro sem 
prejuízo. 

Se a unidade habitacional foi 
invadida, não poderá ser respon-
sabilizado o desistente, pois não 
existe prova de que o mesmo re-
cebera, logo caberia a apelante as 
medidas cabíveis para retirada dos 
terceiros invasores. 

Em vista da inaplicabil idade da 
Lei 8.078/90, deverá ser aplicado 
o artigo 924 do Código Civil, tam-
bém chamado de Cláusula Penal, 
em que o Superior Tribunal de 
Justiça, em recente decisão, de-
terminou sua aplicação para esses 
casos anteriores a citada Lei, onde 
o(magistrado terá de usar de 
cri|ério justo para que não haja 
prejuízos entre as partes ou enri-
quecimento para uma delas, ve-
jamos o que diz a decisão: 

"Direito Civil. Compromisso de 
compra e venda de imóvel  ce-
lebrado antes da vigência da 
Lei 8.078/90. Inadimplemento. 
Resolução. Cláusula penal. 
Previsão de perdas de todas as 
prestações pagas pelo promissá-
rio comprador inadimplente. 
Limite da redução. Recurso par-
cialmente provido. 
I - Estipulada em compromisso 
de compra e venda de imóveis, 
pena convencional de todas as 
prestações pagas pelos com-
promissórios compradores, O ju-
iz, declarando resolvido o ajus-
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te, pode, autorizado pelo dis-
posto no artigo 924 C.C., Redu-
zi-la ao patamar que entender 
justo. 
 II - De tal redução contudo, não 
poderá resultar condenação dos 
promissários adquirentes, a 
quantia insuficiente a fazer fa-
ce, pelo menos, as efetivas per-
das e danos experimentada pe-
lo promitente vendedor, sob 
pena. de pleitear-se enriqueci-
mento sem causa. 
III - Hipótese em que determi-
nada a devolução das presta-
ções (exceto, as arras), aos 
compromissários compradores e 
esses incumbe a arcar com 05 
pagamentos de aluguéis relati-

vo ao período de ocupação, de-
vido desde a imissão de posse 
até a entrega do imóvel." 
No presente caso não houve o 

devido sinal e nem inadimplência, 
apenas o apelado desistiu da 
aquisição, logo terá direito a 
restituição das parcelas pagas 
devidamente corrigidas, uma vez 
que a unidade retornara a 
apelante que poderá vender a 
outro. A alegação de que a mesma 
está invadida, não é culpa do 
apelado, e sim do apelante que 
deveria fazer a devida fiscalização 
e tomar as providências cabíveis, 
assim sendo, conheço do recurso e 
mantenho a decisão pelos 
fundamentos da presente decisão 
deste recurso.  

Belém, 02 de agosto de 1996. 
 

Desa. Climenie Bernadette de Araujo Pontes - Presidente 
Des. Carlos Fernando de Souza Gonçalv es - Relator 

 



288   REVISTA DO TJE 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

ACÓRDÃO Nº 30.198 - REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO 
DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Sentenciante:               MM. Juiz de Direito da 21ª Vara Cível 
Sentenciado/apelante:  Companhia de Saneamento do Pará 
Sentenciados/apelados:Tereza Marinho de Oliveira Góes, Adilson Marinho 

de   
                                      Oliveira Góes e Outros 
Relatora:                     Desembargadora Climenie Bernadette de Araújo 

Pontes 
 

 
Desapropriação - Indenização - Laudo judicial e-
laborado após seis meses - Validade - Estabilida-
de econômica - Sucubêmcia recíproca: I - Não há 
que se anular o laudo do v istor judicial, somente, 
porque elaborado seis meses após a oferta da in-
denização. Considere-se que o decurso do tempo 
nenhuma influência operou no lev antamento do 
justo preço, efetiv ado na v igência de um nov o 
plano de estabilização econômica. II - Compete ao 
v encido o pagamento de honorários. Na ação de 
desapro-    priação, impugnado o preço ofertado, 
com justa razão é de responsabilidade do desa-
propriante os ônus da sucumbência. 

 
Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes da terceira Câma-
ra Cível Isolada, à unanimidade de 
votos, conhecer do recurso, mas 
negar-lhe provimento para confir-
mar a decisão recorrida, nos termo 
do voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Companhia de Saneamento do 

Pará - COSANPA, pessoa jurídica 
de direito privado, concessionária 
dos serviços públicos de abasteci-
mento de água e coleta de esgo-
tos, com fulcro no Decreto-lei nº 
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3.365/41 e Lei nº 4.132/62, propôs 
Ação de Desapropriação contra Te-
reza Marinho de Oliveira Góes, A-
dilson Marinho de Oliveira Góes e 
sua mulher. 

Diz a expropriante que por força 
do Decreto nº 2.451/94, o Gover-
nador Estadual, com a finalidade 
de executar o projeto de macro-
drenagem, também conhecido por 
projeto UNA, lhe autorizou a pro-
ceder a expropriação dos imóveis 
pertencentes aos expropriados, fi-
cando assim discriminados: a um, 
terreno urbano de propriedade de 
Tereza Marinho de Oliveira Góes, 
localizado na rua Diogo Móia, en-
tre a Trav. 09 de janeiro e Av. Al-
cindo Cacela, medindo 2.164.60 
m2, sendo avaliado pelos enge-
nheiros da expropriante em R$ 
18.285,93 (dezoito mil, duzentos e 
oitenta e cinco reais e noventa e 
três centavos); a dois,  imóvel de 
pro-   priedade de Adilson Marinho 
de Oliveira Góes e esposa, situado 
na rua Diogo Móia, entre a Trav. 
09 de janeiro e a Av. Alcindo Ca-
cela, medindo 1.044,79 m2, sendo 
avaliado para feito de indenização 
na importância de R$ 14.415,45 
(quatorze mil quatrocentos e quin-
ze mil reais e quarenta e cinco 
centavos). 

A requerente, por determinação 
do MM. Juiz processante, efetuou 

o depósito da importância de R$ 
32.701,38 (trinta e dois mil, sete-
centos e um reais e trinta e oito 
centavos) por entender ser a justa 
indenização pelos imóveis desa-
propriados. 

Regularmente citados, os reque-
ridos apresentaram contestação, 
pela qual impugnam o valor da 
indenização atribuída pela reque-
rida sobre os imóveis desapropria-
dos por entenderem que a mesma 
não corresponde sequer a 20% do 
preço dos imóveis. Esclarecem a-
inda que os imóveis desapropria-
dos encontram-se em área nobre 
da cidade, apresentando todos os 
melhoramentos públicos e serviços 
essen-   ciais. Aduzem ainda que a 
avaliação feita pelos engenheiros 
da requerente não condiz com a 
realidade pois não levou em conta 
as varias benfeitorias introduzidas. 

Às fls. 89/95, os expropriados 
acostaram aos autos laudo técnico 
pericial de avaliação, o qual esta-
beleceu o valor da indenização, 
conforme o mercado imobiliário, 
no total de R$ 264.151,68 (duzen-
tos e sessenta e quatro mil, cento e 
cinqüenta e um reais e sessenta e 
oito centavos). 

Na réplica a requerente impug-
na o laudo apresentado por enten-
der que o mesmo é imprestável ao 
convencimento do julgador, reque-
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rendo a manutenção do valor a-
presentado. 

Às fls. 126/143, o perito do juízo 
apresenta seu laudo pericial, pelo 
qual fixa o valor da indenização 
na importância de R$ 183.045,53 
(cento e oitenta e três mil, quaren-
ta e cinco reais e cinqüenta e três 
centavos), o que foi aceito pelos 
expropriados e contestado pela 
expropriante  

Às fls. 198/205, o representante 
do Ministério Público, manifesta-se 
pela procedência do pedido, no 
sentido de que o valor da indeni-
zação seja fixado com base no 
laudo do perito do juízo. 

Em sentença de fls. 211/215, o 
MM. Juiz “a quo” julgou proceden-
te o pedido e, consequentemente, 
declarou incorporado ao patrimô-
nio da requerente os bens imóveis 
desapropriados, fixando como justa 
indenização devida aos requeridos 
a importância de R$ 183.045,53 
(cento e oitenta e três mil quarenta 
e cinco reais e cinqüenta três cen-
tavos) valor esse encontrado pelo 
perito do juízo, custas e honorários 
pela requerente. 

Inconformada, a requerente in-
terpôs recurso de Apelação, ale-
gando que a perícia, na qual se 
fundamentou a sentença,  foi rea-
lizada sem levar em consideração 
o valor da época da desapropria-

ção. Em relação a condenação nas 
custas e honorários advocatícios, 
diz que a sentença deve ser refor-
mada, haja vista que os expropria-
dos foram vencidos, pois pleitea-
ram como indenização a impor-
tância encontrada por seu perito, 
portanto, também são sucumben-
tes, pelo que deverão ser conde-
nados ao pagamento de custas e 
honorários, sob pena de ser ferido 
o princípio constitucional da igual-
dade entre as partes. 

Os apelados apresentaram suas 
contra-razões, na quais sustentam 
o acerto da respeitável sentença. 

A Procuradoria de Justiça, ma-
nifestou-se pelo conhecimento e 
improvimento do recurso. 

 
Voto 
Tratam estes autos de ação de 

desapropriação de  terrenos urba-
nos por interesse social (macrodre-
nagem canal-Una)  tendo como  
expropriante o Governo do Estado 
do Pará e expropriados: Tereza 
Marinho de Oliveira Góes e Adil-
son Marinho de Oliveira Góes, con-
forme decreto ex-proprietário nº 
2.451, de 29.03.94. 

A ação seguiu seus trâmites le-
gais, sobrevindo a sentença con-
firmatória da expropriação com 
adoção do laudo oficial, que se-
gundo o decisum mantém o equi-
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l íbrio quanto o justo preço, condi-
zente com a realidade do momen-
to. 

A pretendida anulação do lau-
do judicial com a realização de 
nova perícia queda-se improspera-
vél. O laudo adotado na composi-
ção do litígio, não padece de ví-
cios; ora, se assim o é, não há que 
se falar em anulação do laudo do 
vistor judicial, tão só porque elabo-
rado seis meses após ao ofertado 
pela apelante. Leve-se em consi-
deração que a partir de julho de 
94, um novo plano de estabil iza-
ção da economia foi implantado 
em nosso Pais, dando um basta na 
ciranda financeira antes existente, 
o que importa dizer em nada in-
fluenciou o decurso de tempo ale-
gado. 

Ademais, em casos dessa natu-
reza (desapropriação) o princípio 
fundamental que orienta o juiz é a 
justa indenização, inspirado no 
princípio expresso no brocardo la-
tino nemo potest locupletari aliena 
jactura. 

A Constituição de 1988, em 
seus arts. 5º XXIV e 183, § 3º esta-
belece como regra a prévia e justa 
indenização em dinheiro. Esses 
comandos normativos não podem 
ser neutralizados com a simples 
justificativa de que à época do aju-
izamento da ação, os valores indi-

cados eram irreais, sem considerar 
do ponto de vista legal e doutriná-
rio o que seja valor real e justo. 

A digna representante do Minis-
tério Público traz a colação as li-
ções dos insignes doutrinadores 
Diogenes Gasparini e o saudoso 
Helly Lopes Meirelles, que por sua 
aplicação ao caso vertente merece 
integrar este voto: 

     “Justa é a indenização paga 
ao expropriado e que mantém 
inalterável seu patrimônio” (Dir. 
Adm. Bras., pág. 443). 
     “Justa indenização é aquela 
cuja importância deixe o expro-
priado absolutamente indene, 
sem prejuizo algum em seu pa-
trimônio” (Curso cit. pag. 425). 
Na mesma esteira, Helly Lopes 

Meirelles, assim se manifesta: 
     “A indenização justa é a que 
cobre não só o(valor real e atual 
dos bens expropriados à data do 
pagamento, como também os 
danos emergentes  e os lucros 
cessantes do proprietário, decor-
rente do despojamento do seu 
patrimônio”. (Curso de Dir. Adm. 
Bras., pag. 523). 
De outra parte, como bem lem-

brou a ilustre representante do Mi-
nistério Público, verifica-se que dos 
03 (três) Laudos apresentados, o 
que mais aproximou-se da deter-
minação legal, quanto à justa in-
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denização  foi a apresentada pelo 
perito do juízo, haja vista, ter en-
contrado o valor, considerando o 
preço do mercado, as característi-
cas construtivas, o estado de con-
servação e a localização dos imó-
veis. Por outro lado, é prudente 
que seja resguardado a situação 
econômica dos expropriados, dan-
do-lhes condições normais de a-
quisição de outro bem. 

Destarte, por qualquer ângulo 
que se aprecie a matéria em lití-
gio, vê-se claramente que não po-
de ser acolhido o pedido da ex-
propriante, no sentido de anular a 
perícia do juízo e realizar outra, 
uma vez que, as conclusões que 
dela advém não vinculam o Juiz, 
este poderá até mesmo despreza-
las e julgar de acordo com o seu 
próprio convencimento. Ademais, 
o laudo apresentado nos autos foi 
suficientemente esclarecedor, ten-

do o nobre julgador apenas apre-
ciado livremente os valores, op-
tando por aquele que atendeu os 
pressupostos legais da justa inde-
nização consoante determinação 
dos artigos 436 e 437, do CPC. 

Quan|o aos honorários, mais 
uma reivindicação da apelante, 
sob o argumento de q}e ambos de-
caíram de parte do pedido, não 
contém embasamento legal. 

Para todos os efeitos legais su-
cumbido é a apelante, e a esta 
cabe a responsabilidade pelas cus-
tas e honorários. E nesse aspecto a 
decisão monocrática não tagiver-
sou, aplicando corretamente à 
Súmula 617 do S.T.F, que tem 
norteado as decisões pzetorianas. 

Ante o exposto conheço do re-
curso, mas lhe nego provimento, 
para confirmar in totum  a decisão 
impugnada. 

 
Belém, 22 de novembro de 1996. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Climenie Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.202 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Antonio de Pádua Salvador Dergan 
Apelado:       Albras - Alumínio Brasileiro S/A  
Relator:        Desembargador Calistrato Alves de Mattos 
 

 
Reintegração de Posse - Autorização v erbal de 
pessoa que se apresentou como proprietária - A-
legação não comprov ada do réu - Boa fé não re-
conhecida - Benfeitorias edificadas depois da ci-
tação - Indenização  indev ida - Alienação, por ter-
ceiro, do imóv el a autora - Preliminar de nulidade 
da sentença rejeitada - Sentença mantida - Deci-
são unânime.    

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Apelação Cível 
da Comarca da Capital,  em que é 
Apelante: Antonio de Pádua Sal-
vador Dergan e Apelada: ALBRAS 
- Alumínio Brasileiro S/A. 

    
Relatório 
Adotado o relatório de fls.(147, 

dos autos. 
 
Voto 
Recorreu o vencido, Antonio de 

Pádua Salvador Dergan, objeti-
vando, preliminarmente, a nulida-
de absoluta da sentença, por estar 
em desacordo com o que prescreve 

o art. 460 do estatuto processual 
básico, ao decidir de má-fé a posse 
do réu, além de que este não de-
veria ter direito à indenização ou 
retenção das benfeitorias úteis e 
necessárias construídas no imóvel, 
"tudo porque não foi requerido, ou 
siquer alegado que o apelante de-
tinha a posse com suposta má-fé". 

Em sua peça rotulada memori-
al, o réu, ora apelante, em conclu-
são, pede ao MM. Juiz "que reco-
nheça ser o réu possuidor de boa-
fé e, assim, indenizado pelas ben-
feitorias introduzidas no imóvel, 
como medida de direito e de justi-
ça. A propriedade do imóvel, ine-
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gavelmente, é da autora, mas a 
posse de boa fé, é do réu, sendo 
que, como tal, deve ser reconheci-
da por sentença". A contestação é 
omissa quanto ao pedido de inde-
nização. 

Isso leva a concluir que não po-
deria o réu ser beneficiado com 
uma situação de fato que não exis-
tia nem mesmo à época da contes-
tação. Na verdade, houve má-fé na 
realização das benfeitorias. 

Dito isso, não há  falar em jul-
gamento extra petita,  pois nada 
mais fez o Juízo do que examinar 
a invocação do réu de sua posse 
ser caracteristicamente de boa-fé 
para pedir indenização pelas ben-
feitorias, para indeferi-la, ao argu-
mento de "que, foram feitas, mes-
mo depois do réu ter sido citado 
para defender, na presente ação, 
inclusive uma estava inacabada 
ainda". 

Por tais razões, fica rejeitada a 
preliminar. 

No mérito, trata-se de matéria 
possessória, cujo sentença de  1º 
Grau deve ser mantida na integra-
lidade. 

Estabelece o art. 517, do Códi-
go Civil brasileiro, in verbis: 

     “Ao possuidor de má-fé serão 
ressarcidas somente as benfeito-
rias necessárias; mas não lhe 
assiste o direito de retenção pe-

la importância destas, nem o de 
levantar as voluntárias ". 
É mister retornar-se à aborda-

gem dos termos da perícia realiza-
da em 31/05/93, quando tecnica-
mente constatou-se que todas as 
benfeitorias foram feitas mesmo 
depois do réu ter sido citado para 
se defender, estando uma delas 
inacabada, inclusive. 

Conforme restou conclusiva-
mente esclarecido pela sentença 
hostil izada, as benfeitorias foram 
erigidas em data posterior à cita-
ção do réu para apresentar defesa 
no presente feito, o que leva à 
convicção nítida de que o réu util i-
zou-se de artifícios visando receber 
indenização a que não faz jus. 

Por outro lado, o ingresso do 
réu no terreno de propriedade da 
ALBRAS foi de maneira absoluta-
mente irregular, consoante se vis-
lumbra pela simples análise do 
conjunto de depoimentos tomados 
no decorrer da instrução, donde se 
conclui, ademais, que a prova tes-
temunhal produzida pelo recorren-
te não possuía outro intuito se não 
o dm util izar a astúcia no afã de 
corroborar os argumentos sustenta-
dos na contestação. 

Afirmou o réu que passou a o-
cupar o terzeno da empresa a par-
tir de 1986, em decorrência da au-
torização de duas possíveis herdei-
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ras da área em litígio, Sras. Luiza 
Helena Barbosa Monteiro e Vera 
Lúcia Barbosa Monteiro. Disse ain-
da, que não possui nenhum título 
de propriedade sobre a referida á-
rea. 

A primeira testemunha do réu, 
Sra. Luíza Helena Barbosa Montei-
ro (fls. 99), declarou que "se consi-
dera  herdeira do imóvel objeto da 
lide, e em conseqüência desse fa-
to, deu autorização ao réu, para 
usufruir do imóvel", todavia, bem é 
de se ver, sem comprovar o alega-
do. Na verdide, conforme Escritura 
Pública de Venda e Compra ofer-
tada às fls. 13, a quando da assina-
tura em 26/03/1985, os proprietá-
rios do imóvel, eram Albino Ferrei-
ra Jorge e sua mulher, Sra. Maria 
Celsa Duarte Vicente Jorge. Evi-
dentemente, que i declaração des-
ta testemunha de que  

     "o réu ocupou a área em li-

tígio, entre os anos de mil no-
vecentos oitenta e cinco a mil 
novecentos  oitenta e seis", 
foi prestada para beneficiar o 
réu. 
É assim que os depoimentos do 

réu e suas 02 (duas) testemunhas 
se configuram como um verdadeiro 
emarinhado de contradições, tor-
nando insubsistente a tese adotada 
na defesa, pelo que deve ser man-
tida, na íntegra, a r. sentença re-
corrida. 

Por tais razões ACORDAM os 
Juizes componentes da 2ª Câmara 
Cível Isolada do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado, à unanimi-
dade de votos (nemine discrepan-
te), em rejeitar a preliminar de nu-
lidade da sentença, e, no mérito, 
conhecer o recurso e negar-lhe 
provimento, para manter a decisão 
apelada em todos os seus termos. 

 
Belém, 31 de outubro de 1996. 

 
Des. Humberto de Castro - Presidente 

Des. Calistrato Alv es de Mattos - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.205 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante: Lopes & Labad Ltda. 
Agravado: ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 
Relatora: Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio Nery 
 
 

Medida Cautelar de Busca e Apreensão - Liminar 
concedida. Inconformismo com a decisão. Recur-
so de Agrav o de Instrumento interposto. 1 - A a-
ção cautelar v isa resguardar o resultado útil do 
processo principal, nela se examinará sim, o 
"Fumus Boni Juris" e o "Periculum in Mora", e 
tais requisitos foram por certo, bem examinados 
na liminar deferida e dev erão ser analisados com 
mais precisão e aprofundamento na sentença. O 
despacho proferido, certamente, não feriu o orde-
namento jurídico, ou ultrapassou os poderes ge-
rais de cautela conferidos ao magistrado. 2 - Im-
pende manter o "status quo" decorrente da con-
cessão da Liminar, com o prosseguimento do 
processo até final julgamento. 3 - Recurso conhe-
cido, mais improv ido. Decisão unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos de Agravo de Instrumento 
da Comarca da Capital, em que é 
Agravante: Lopes & Labad Ltda. e 
Agravado: ECAD - Escritório Cen-
tral de Arrecadação e Distribuição. 

ACORDAM, os Exmos. Desem-
bargadores da Egrégia 2ª Câmara 
Cível Isolada, do Tribunal de Justi-

ça do Estado do Pará, em Turma, 
à unanimidade de votos, em co-
nhecer do recurso, mas, lhe negar 
provimento, mantendo a decisão 
do juízo monocrático nos termos 
do voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Lopes & Labad Ltda., devida-
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mente identificado no exórdio ins-
trumentário, através advogado le-
galmente habilitado, inconforma-
do com a decisão da MMª Juíza da 
11ª Vara Cível desta Comarca, que 
deferiu a Liminar na Ação Cautelar 
de Busca e Apreensão, essa movi-
da pela ECAD - Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição, in-
terpõe o presente recurso de Agra-
vo de Instrumento, na forma dos ar-
tigos 522 e 527, II, do Código de 
Processo Civil, para o Colendo Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pa-
rá, apresentando em síntese, a ra-
zões seguintes: 

Que o Agravado propôs contra 
si, Ação de Busca e Apreensão, vi-
sando a apreensão das urnas e in-
gressos util izados no show do can-
tor, compositor "Ivan Lins", rmali-
zado nas dependências da segun-
da, em 15.08.96, informando que 
os pressupostos para concessão da 
medida initio l itis, estariam satisfei-
tos, justificando o "fumus boni ju-
ris", no fato de haver "iminente 
prejuízo de direitos autorais ao titu-
lar das músicas cantadas no aludi-
do evento", bem como "periculum 
in mora", em função do imediatis-
mo da promoção, que teria seu 
cálculo de renda prejudicado, para 
efeito de cobrança do percentual 
(10%) reclamado de bilheteria, ca-
so não houvesse a apreensão ime-

diata de urnas e ingressos e, cer-
tamente em razão de urgência in-
vocada pelo Agravado, que ajui-
zou ação em 14.08.96, rogando 
cumprimento de liminar para o dia 
seguinte, 15.08.96, o Juízo "a quo" 
concedeu a medida liminar pleite-
ada, havendo por certo, necessi-
dade de revisão de tal entendi-
mento, pelos motivos assim elen-
cados: Preliminarmente falta de 
legitimidade do ECAD, e, ausência 
de pressuposto básico para conces-
são da Liminar Agravada. 

Diante do exposto requer seja 
concedido o necessário efeito sus-
pensivo, previsto no art. 527, II, do 
Código de Processo Civil, suspen-
dendo  decisão que concedeu a 
liminar, com a conseqüente devo-
lução ao Agravante do objeto da 
apreensão e a final confirmado o 
efeito suspensivo, julgando-se pro-
vido este agravo e reformada a de-
cisão impugnada, tornando-se sem 
efeito a l iminar concedida. 

Coube-me por distribuição a re-
latoria deste feito, o qual recebi, 
julgando prejudicado o pedido de 
concessão de efeito suspensivo ao 
recurso, diante da concretização 
da decisão agravada. 

O recurso foi regulamente pro-
cessado, contrariado às fls. 22 a 
28, havendo a juíza "a quo" pres-
tado as informações solicitadas. 
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Voto 
Sustenta o Autor ora Agravado, 

na Ação Cautelar de Busca e A-
preensão acionada em 14.08.96, 
dentre outros fatos, que por força 
da Lei é órgão encarregado de 
promover no território brasileiro, a 
arrecadação dos direitos autorais, 
decorrente de execuções públicas 
de obras musicais, l itero musicais e 
fonograma; que toma por base a 
sua Tabela de Preços, devidamen-
te fundamentada no Regulamento 
de Arrecadação que se encontra 
publicada no Diário Oficial da U-
nião, de 24.07.89, através do qual 
ficou estabelecido um percentual 
de 15% (quinze por cento) da re-
ceita bruta da bilheteria, com re-
dução de 1/3 quando a util ização 
se der exclusivamente através de 
execução musical "ao vivo", como 
pagamento pelos direitos autorais 
decorrentes da util ização das obras 
musicais sob o exclusivo controle 
do ECAD. 

Prosseguindo, diz, que a Re-
querida ora Agravante, fará reali-
zar em, Belém em seu estabeleci-
mento comercial, no dia 15/08, a 
partir das 21:00 hs, um show artísti-
co com o cantor Ivan Lins, o que é 
público e notório, sem contudo e-
fetuar o pagamento dos direitos 
autorais nas condições previstas no 

Regulamento de Arrecadação do 
ECAD, mesmo porque, compete ao 
ECAD conceder a autorização para 
a realização do evento, conforme 
estabelece o inciso XXVIII do art. 
5º, da Carta Magna, art. 73 da Lei 
nº 5.988/73, e o item 10, do Regu-
lamento de Arrecadação; que to-
dos os titulares de direito autorais 
estão representados, conforme de-
terminação legal, legitimando o 
Requerente ECAD, a fazer cumprir 
o que determina o art. 73, e seus 
§§, em especial o § 2º do permis-
sivo legal ora invocado. 

Assim diante do exposto, é imi-
nente o prejuízo do Requerente no 
show a ser realizado no dia e local 
já citado devido não ter a Reque-
rida mantido com o ECAD qual-
quer contato visando obter nos 
termos da Lei, autorização para 
realização desse espetáculo, se 
vendo por conseguinte o Reque-
rente, na iminência de um prejuízo 
vultoso, sendo necessária a con-
cessão de Liminar para a apreen-
são dos ingressos depositados em 
urna, no dia da realização do es-
petáculo a fim de apurar através 
da contagem dos ingressos os 10% 
da receita bruta da bilheteria (ini-
cial de fls. 03 a 05). 

A MMª Juíza "a quo", ao decidir 
a l iminar ora atacada, em um dos 
trechos do "decisum", assim se 
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manifesta:  
     "...Examinando a exordial e 
as ponderações do A. e ainda 
os documentos acostados, defiro 
l iminarmente o pedido, como 
requerido". 
Depreende-se de tal despacho 

que a Juíza "a quo" analisando, 
naturalmente as provas trazidas 
aos autos, convenceu-se da imi-
nência do prejuízo vultoso alegado 
e de difícil reparação. 

Interposto o Agravo à pretensão 
de se obter a reforma da r. decisão 
atacada, verifica-se que o recurso 
não se apresenta em condições de 
prosperar.  

Não merece censura o despa-
cho liminar agravado, quer sob o 
aspecto dos requisitos próprios à 
sua concessão: "fumus boni juris" e 
"periculum in mora", quer como 
ofensa ao preceito constitucional 
contido no art. 5º, inciso XXXV, da 
Constituição Federal. 

O despacho proferido, certa-
mente, não feriu o ordenamento 
jurídico, ou ultrapassou os poderes 
gerais de cautela conferidos ao 
magistrado. 

Segundo Calamandrei, as me-
didas cautelares, têm a função de 
assegurar a eficácia prática do 
provimento definitivo. Seu objetivo 
é assegurar o resultado útil do pro-
cesso, dar eficiência e uti l idade ao 

instrumento criado pelo Estado pa-
ra solucionar os conflitos de inte-
resse entre as partes. 

Além do que, as medidas caute-
lares têm, entre outras, a caracterís-
tica de provisoriedade, significan-
do que têm duração temporal l imi-
tada, e por sua própria natureza es-
tão destinadas a serem absorvidas 
ou substituídas pela solução defini-
tiva do mérito, podendo inclusive, 
serem modificadas ou revogadas a 
qualquer tempo. 

Afirma a Ré ora Agravante que 
a cobrança em geral de direitos 
autorais pelo ECAD atropela a ori-
entação legal, já que não cumpre 
este último o rito que deveria, a-
lém de estipular aleatoriamente 
percentuais de seu interesse, visi-
velmente arbitrários. Esclarece a-
inda, que o ECAD não dispõe de 
uma "procuração pública" de todos 
os compositores de músicas, para 
sair cobrando indistintamente, di-
reitos autorias em favor dos mes-
mos. Acresce ainda,  que o princi-
pal dos pressupostos para legitimar 
a cobrança de direitos autorais pe-
lo ECAD, é a  demonstração do-
cumental de vinculação do mesmo 
com as associações, nas quais fa-
zem parte os músicos e composito-
res "protegidos", ou seja, o ECAD 
somente poderá pretender cobrar 
tais direitos, em favor de determi-
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nado autor, caso mantenha rela-
ção formal com a associação a 
qual fez parte o profissional. Adi-
anta ainda que os documentos a-
pensidos à exordial não demons-
traram esta exigência inafastável. 

Toda esta questão, argüida, de-
verá, no entanto, ser discutida na 
ação principal. A ação cautelar vi-
sa resguardar o resultado útil do 
processo principal. Nela se exami-
nará sim, o "Fumus Boni Juris" e o 
"Periculum In Mora" e tais requisi-
tos deverão ser examinados com 
mais precisão e aprofundamento, 
na sentença. 

Por tudo o que foi analisado, 
impende manter o "status quo", 
decorrente da concessão da limi-
nar, com o prosseguimento do pro-
cesso até final julgamento, pois 
caso contrário, pode prejudicar não 
só o processo cautelar como o 
principal. 

Ante o exposto, conheço do re-
curso mas nego provimento ao 
mesmo, mantendo a decisão hosti-
l izada, devendo ser comunicada a 
decisão à MMª doutora. 

 Juíza da causa, arquivando-se 
este. 

 
Belém, 21 de novembro de 1996. 

 
Des. Humberto de Castro - Presidente 

Desa. Osmarina Onadir Sampaio Nery - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.208 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Construtora Villa Del Rey S/A 
Apelado:       José Paulo de Sena Neto 
Relator:         Desembargador Calistrato Alves de Mattos 
 
 

Ação de restituição de v alores pagos em Com-
promisso de Compra e Venda - Contrato de Ade-
são - Fundamentação - Código de Proteção e De-
fesa do Consumidor - Acerto da decisão - Sendo 
norma de ordem pública tem incidência imediata 
nos negócios av ençados antes de sua v igência - 
Impossibilidade da aplicação de cláusula que pe-
naliza com perdas das quantias pagas, àqueles 
que desistem de Contrato de Venda e Compra - Ar-
tigo 53 - Imóv el transferido para terceiro, antes da 
rescisão judicial do contrato - Inexistência  de 
prejuízo - Dev olução ao apelado da quantia que 
efetiv amente pagou à Construtora apelante, a-
crescida de juros e correção monetária, desde à 
época do desembolso - Sentença mantida - Deci-
são unânime. 

 
   

Vistos, etc... 
Relatório 
Ocupam-se estes autos de uma 

Ação de Restituição de Valores 
pagos em Compromisso de Com-
pra e Venda, no qual o autor, José 
Paulo de Sena Neto, manifesta-se 
dizendo que através de Contrato 
de Compromisso de Compra e 

Venda com a ré, Construtora Villa 
Del Rey S/A, passou a ser Promi-
tente Comprador do Loteamento 
"Greenville Residence", pela im-
portância de Cr$ 3.241.000,00 (três 
milhões, duzentos e quarenta e um 
mil cruzeiros), padrão monetário 
da época. Que, em virtude desse 
contrato, deu como sinal Cr$ 
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100.000,00 (cem mil cruzeiros),  e 
o restante em Notas Promissórias 
de vários valores e datas de ven-
cimentos determinados, constantes 
do contrato firmado. 

Argumenta ainda, que pagou 
12 (doze) Notas Promissórias no va-
lor de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cru-
zeiros), duas de Cr$ 50.000,00 
(cinquenta mil cruzeiros), e outra 
de  Cr$ 125.000,000 (cento e vinte 
e cinco mil cruzeiros), porém o 
Plano Collor, que bloqueou as 
Movimentações Financeiras, veio a 
inviabil izar a sua situação no sen-
tido de resgatar as Notas Promissó-
rias restantes. 

Que, diante de tal situação, pro-
curou a ré para romper o pacto fir-
mado, e que, fôra proposta uma 
concil iação por determinada fun-
cionária da ré, a fim de sanar o 
impassm; mas, não concordou com 
tal proposta uma vez que ficaria 
novamente prejudicado, eis que os 
valores pagos (16) parcelas, tornar-
se-iam sem qualquer efeito, levan-
do-se em conta os cálculos apre-
sentados pela ré, onde, do valor do 
contrato  6.295,5529 INCC (Índice 
Nacional da Construção Civil), fo-
ram pagos o correspondente a 
1.328,5428 INCC'S, entretanto, os 
descontos chegaram à 1.079,69 
INCC o que sobraria de saldo so-
mente o valor de 248,85 INCC. 

Reporta-se também à cláusula 
fundamentada pela ré, de leonina, 
uma vez que a Constituição da 
República Federativa do Brasil, 
ampara o Direito do Consumidor, 
evitando destarte, o abuso do po-
der econômico, que, por conse-
guinte, o Código do Consumidor 
interpreta os contratos de adesão, 
em favor da parte de menor condi-
ção financeira ou econômica. 

Alega ainda, que as incorpora-
doras em contrato de adesão, va-
lem-se de cláusulas abusivas, no 
tocante ao caso em tela, e que o 
art. 51, do Código do Consumidor, 
dá exemplo de uma gama de 
cláusulas dessa natureza. 

Citação regular às fls. 40. 
Na contestação às fls. 42/47, re-

sumidamente, diz a ré que a resci-
são contratuil se deu por puri e in-
contestável culpa do autor, que 
embora, tenha sido citado, não 
deu qualquer satisfação à ré, nem 
tampouco procurou pagar o que 
devia. 

Aduz mais, que atribuir às cláu-
sulas aplicadas, o caráter de leoni-
nas, como pretende o autor, não 
tem procedência, uma vez que o 
contrato firmado contém caracterís-
ticas de consensual, bilateral e si-
nalagmático, ainda mais que, do 
tempo da assinatura do contrato 
até esta data, verifica-se mais de 4 
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(quatro) anos. 
E quanto ao foro, afirma ser o 

da Comarca de Ananindeua, isto 
porque o imóvel em tela fica loca-
lizado naquela Comarca. 

Réplica às fls. 50/52. 
Audiência às fls. 63/66, ocasião 

em que foram ouvidas: o autor, 
uma representante da ré e uma 
testemunha desta. 

Memoriais às fls. 68/69 e 70/79. 
Em sentença proferida às fls. 

86/90, o Juiz julgou procedente o 
pedido, "para condenar a R. Cons-
trutora Villa Del Rey S/A, a restituir 
ao A. a quantia por este paga no 
total de 1.328.5428 INCC acresci-
da de juros e correção monetária 
desde a época do desembolso e 
transformado na moeda atual*. 
Condenando-a "ainda nas custas 
processuais e honorários advocatí-
cios" que arbitrou em 20%, sobre  
valor da causa devidamente atua-
lizada. 

Inconformada, a ré, Construtora  
Vil la Del Rey S/A, apelou (fls. 
91/92), ofertando as razões às fls. 
93/104, através das quais postula a 
reforma da sentença, a fundamen-
to de que, ao contrário do que a-
firma a sentença, não deu causa 
ao ato resil itório, eis que foi o au-
tor que deixou de efetuar o paga-
mento das Notas Promissórias cons-
tantes do finan-    ciamento; não 

há no contrato de Promessa de 
Compra e Venda do imóvel, cláu-
sulas leoninas, haja vista que o 
apelado deixou de pagar as de-
mais parcelas previstas em razão 
de dificuldades financeiras pró-
prias; sustenta a inaplicabil idade 
da Lei nº 8.078/90 (Código  de De-
fesa do Consumidor), em virtude 
do princípio da irretroatividade das 
leis. "Por ocasião da assinatura do 
Contrato objeto do presente litígio, 
através das partes contratantes e 
ora litigantes, a legislação em a-
preço  sequer havia entrado em vi-
gência, não podendo, portanto, de 
forma alguma retroagir". Esclarece 
que o autor deve ser condenado a 
perder a verba paga até a ocorrên-
cia do inadimplemento, "conforme 
tem entendido a Lei, Doutrina e 
Jurisprudências Pátrias",  "princi-
palmente, do período de tempo 
em que permaneceu na posse do 
imóvel objeto do litígio, sem cum-
prir com suas obrigações contratu-
ais". 

Contra-razões às fls. 110/114. 
    
Voto 
O fulcro da pretensão recursal é 

se a Lei nº 8.078/90 (Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor), 
pode ou não ser aplicada a contra-
to celebrado antes da sua vigên-
cia. 
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Apesar do aludido Código ser 
anterior ao contrato, objeto da 
demanda, o desate desta deve o-
correr sob o pálio daquele. 

A despeito de opiniões isoladas, 
a jurisprudência nacional caminha 
no sentido de que, sendo o conte-
údo da norma do Código de Xrote-
ção e Defesa do Consumidor,  de 
ordem pública, tem incidência i-
mediata(nos negócios avençados 
antes de sua vigência. A jurispru-
dência colacionada pelo MM. Juiz 
para sustento de sua decisão, cons-
titui a melhor solução para a cau-
sa, a qual peço venia para adotá-
la. 

Este entendimento coincide 
com o da 1ª Câmara Kível Isolada 
deste Egrégio Tribunal de Justiça 
que, ao ensejo do julgamento da 
Apelação Cível da Comarca da 
Capital, envolvendo Encol S/A - 
Engenharia, Comércio e Indústria 
e Guilherme José Lobato Fernan-
dez, por Acórdão da lavra do Ilus-
tre Desembargador Stéleo Mene-
zes, deixou proclamado, à unani-
midade de votos, que: 

     I - Apelação Cível. Contrato 
de Adesão. Ordinária de resci-
são. Ordinária de rescisão con-
tratual c/c restituição de valores 
em dinheiro fundamentada na 
incidência do Código do Con-
sumidor sobre o contrato e Teo-

ria da Imprevisão. Procedência. 
Apelo. 
     II -  Preliminar de Carência 
de ação por estar rescindido o 
contrato em virtude de mora do 
autor, rejeitada, posto que pre-
sentes os pressupostos de ação, 
bem como , estar a resolução 
unilateral de contrato sujeita a 
manifestação judicial. 
     Mérito - Não prevalece ho-     
diernamente quanto aos contra-
tos, mormente os de promessa 
de compra e venda de unidade 
imobiliára, cláusula que por sua 
natureza resulta em desequilí-
brio econômico entre as par-
tes,aplicando-se quanto aos fa-
tos incidentes sobre o mesmo, a 
Teoria da Imprevisão (secunda-
da pelo Código do Consumi-
dor), impondo-se a restituição 
dos valores dispendidos, inexis-
tindo, inclusive, o prejuízo ale-
gado.  
Reza o Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, em seu ar-
tigo 53: 

     "Nos contratos de compra e 
venda de móveis ou imóveis 
mediante pagamento em pres-
tações, bem como nas aliena-
ções fiduciárias em garantia, 
consideram-se nulas de pleno 
direito as cláusulas que estabe-
leçam a perda total das presta-
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ções pagas em benefício do 
credor que, em razão do ina-
dimplemento, pleitear a resolu-
ção do contrato e a retomada 
do produto alienado". 
Destarte, a simples leitura do 

dispositivo supratranscrito, induz a 
convicção incontestável de que 
impossível é a aplicação da cláu-
sula que penaliza com perdas das 
quantias pagas,  àqueles que de-
sistem do Contrato de Venda e 
Compra. 

Outrossim, quanto aos descon-
tos que a apelante deseja à título 
de despesas, não lhe assiste qual-
quer razão. 

Apesar de dispor de oportuni-
dade, a Promitente-Vendedora 
não ajuizou a ação adequada ou 
não reconveio, para pleitear a res-
cisão do contrato e, como o imó-
vel, objeto do contrato, ainda não 
havia sido entregue ao autor, pro-
moveu sua transferência para ter-
ceiro. Nesse sentido, bem acentua 
a sentença "que a única testemu-
nha confessa que o valor do imó-
vel transacionado foi devidamente 
reajustado e vendido a terceiro (fls. 
66), o que demonstra a inexistên-
cia de prejuízo para a empresa 

vendedora que obteve lucro satis-
fatório com a referila venda". 
Nenhuma prova para contrariar 
este testemunho foi trazido aos 
autos pela recorrente. 

Ora, inexistindo prejuízo, não 
pode ser beneficiada a Promitente-
Vendedora, sob pena de ir de en-
contro ao princípio segundo o qual 
é vedado o enriquecimento à custa 
alheia. 

Por tais razões ACORDAM os 
Juízes componentes da 2ª Câmara 
Cível Isolada do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado, à unanimi-
dade de votos (nemine discrepan-
te), em conhecer do recurso e ne-
gar-lhe provimento, para manter a 
sentença apelada, determinando à 
ré, Construtora Villa Del Rey S/A, a 
restituir ao autor, José Paulo de 
Sena Neto, a quantia por este pa-
ga no total de 1.328,5428 INCC, 
acrescida de juros e correção mo-
netária desde à época do desem-
bolso, transformada no moeda a-
tual, condenando-a ainda nas cus-
tas processuais e honorários advo-
catícios arbitrados na base de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da 
causa atualizado. 

 
Belém, 07 de outubro de 1996.  

 
Des. Humberto de Castro - Presidente 
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Des. Calistrato Alv es de Mattos - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.225 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:      Antonio de Souza Carneiro  
Impetrado:       Exmo. Sr. Secretário de Administração 
Relator:           Desembargador Almir de Lima Pereira 
 
 

Mandado de Segurança - Funcionário aposentado 
- Isonomia de v encimentos - Preliminares: de de-
cadência, prescrição, impossibilidade jurídica re-
jeitadas - Mérito - Isonomia não deferida, Lei que 
regulamente - Súmula 339 do STF, que se aplica - 
Mandado de Segurança negado - Decisão unâni-
me. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores De-

sembargadores componentes das 
Câmaras Cíveis Reunidas, à una-
nimidade de votos, negar a segu-
rança requerida. 

 
Relatório 
O impetrante, Antonio Souza 

Carneiro, é arquiteto lotado na Se-
cretaria de Estado de Agricultura, 
com vencimentos iniciais na base 
de 8,5 salários mínimos, quando 
foi admitido em maio de 1983. A-
lega que a partir de novembro de 
l987, começou a sofrer redução 
nos seus vencimentos, que vieram 
para 5,50 salários mínimos em 

março de 88, para 4,76, maio 88, 
para 3,41, julho 88, para 2,88, se-
tembro de 88, para 3,91 e assim 
por diante, quando em maio de 
95, estagnou em 2,36 salários mí-
nimos. 

Aduz que a partir de julho de 
l987, como se vê do quadro e 
contza-cheques apresentados, sua 
remuneração foi abruptamente re-
duzida há pouco mais de 1,5 salá-
rios mínimos, o que resultou ao 
passar para inatividade influência 
no cálculo dos seus proventos, já 
que hoje está aposentado. 

Sustenta que no seu caso: "on-
de os vencimentos auferidos por 
longos anos já haviam se incorpo-



308   REVISTA DO TJE 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

rado ao seu patrimônio, neste pon-
to a l imitação da autoridade coato-
ra está bem presente, não poden-
do, pois, reduzir vencimentos ou 
suprimir vantagens ao seu talante" 
(fls.5/6). 

Assegura, ainda, que todos os 
técnicos de nível superior da mes-
ma Secretaria de Agricultura, até 
então regidos pela CLT, foram a-
tingidos pela redução silarial a par-
tir de julho/87. Diante disso, recor-
reram a Justiça Trabalhista, pre-
tendendo a reposição da base sa-
larial igualmente reduzida. 

Após anos demandando, en-
frentando todo o elenco de recur-
sos previstos processualmente na 
espécie, seja perante o Tribunal 
Regional do Trabalho da 8ª Regi-
ão, seja perante o Tribunal Supe-
rior do Trabalho, tais técnicos vi-
ram, finalmente a justiça triunfar, 
ao determinar aquela Justiça Es-
pecializada, que a Secretaria de 
Agricultura procedesse a rmposição 
salarial para 8.5 salários mínimos 
(fls.6). 

A autoridade impetrada prestou 
as informações devidas às 
fls.115/126, onde arguiu prelimina-
res de decadência, prescrição, im-
possibil idade de util ização do 
"writ", como meio de cobrança e 
no mérito, inexistência de direito 
líquido e certo, com carência da 

ação. 
A Procuradoria Geral de Justiça 

opinou pela concessão do man-
damus. 

 
Voto 
Preliminares 
Decadência 
Argüi a impetrada que está ex-

tinto o direito de postular pela via 
do Mandado de Segurança, após 
cento e vinte (120) dias da ciência 
do ato lesivo ao seu direito. Isso 
porque, o próprio requerente re-
clama uma paridade que deixou 
de ser observada a partir de ju-
lho/87. 

Também alega que a desigual-
dade salarial decorreu de decisão 
da Justiça do Trabalho, ocorrida 
no ano de 1994, assim caducou o 
uso da ação de segurança. 

O que pleiteia o impetrante é a 
reposição de seus proventos que a 
partir de julho de 1987 veio sendo 
reduzido e isso não podia ser l imi-
tado pela autoridade coatora. 

Duas coisas verifica-se na postu-
lação, primeiro que o impetrante 
ingrmssou na via administrativa na 
data de 23.11.95, estando em cur-
so até abril de 1996, sob o proces-
so nº 12.277, na Secretaria de Es-
tado de Administração, solicitando 
isonomia nos mesmos níveis e pa-
tamares dos demais. 
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Por outro lado, quando se fala 
em prestações vencimentais, de 
consistência sucessiva que reno-
vam a cada pagamento não pode 
ser atingidas pela decadência. É 
jurisprudência aceita nos Tribu-
nais. 

Rejeito a preliminar de deca-
dência. 

Prescrição 
Alega a impetrada que o que 

deseja o requerente, é atacar o ato 
administrativo praticado em ju-
lho/87, que lhe teria desvinculado 
do salário mínimo. Ato esse susten-
tado em razão da Lei nº 5.378/87, 
que fez a adequação da política 
salarial para os servidores estadu-
ais e em especial, para o impetran-
te, quando ocorreu a incorporação 
de gratificação (fls.117). 

Assenta que sendo essa lei a re-
sultante do ato administrativo im-
pugnado, a postulação em 1996 
para a volta da paridade salarial 
está prescrita. 

Entendemos que se trata de um 
pedido de reposição salarial, que 
vem decorrendo em sucessivos a-
nos, até chegar em maio/95, a 
uma importância que considera le-
siva aos seus proventos. Ademais, 
o requerente está perseguindo tal 
desiderato, até na jurisdição admi-
nistrativa através do Processo nº 
12.277/95, tramitando na SEAD. 

Rejeito tal preliminar prescriti-
va. 

Impossibil idade Jurídica do Pe-
dido. 

Argüi a impetrada que o reque-
rido exige que os fatos ensejadores 
da medida estejam provados do-
cumentalmente de plano. O reque-
rente não faz, já que o rito proces-
sual do Mandado de Segurança, 
não comporta dilação probatória. 

A análise do pleito é feita na 
tese da isonomia salarial a que 
tem direito os outros engenheiros 
agrônomos da mesma categoria, 
inclusive contemplados pela Justi-
ça Trabalhista, e depois enqua-
drados no Regime Estatutário. Nes-
se ponto os elementos estão sufici-
entemente contidos nos autos. 

Rejeito essa preliminar. 
 
Mérito 
O impetrante é aposentado no 

cargo de engenheiro arquiteto, lo-
tado na Secretaria de Estado de 
Agricultura, e a partir de julho/87, 
teve reduzidos paulatinamente 
seus proventos que chegou a mai-
o/95 ao valor de 2,37 salários mí-
nimos mensais, o que se torna um 
contrasenso, pois na atividade, ti-
nha seus vencimentos base, iguais 
a de todos os técnicos de nível su-
perior dessa Secretaria, onde exer-
cia suas funções. 



310   REVISTA DO TJE 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

Também pede isonomia de 
vencimentos com paridade aos 
Engenheiros Agrônomos, aliás é o 
principal pedido quando cita "co-
mo paradigma os engenheiros a-
grônomos ao norte mencionados, 
contemplados pela Justiça Traba-
lhista, diante da isonomia preconi-
zada no § 4º do artigo 40, da 
Constituição Federal..." (fls.11). Em 
razão disso, cabe saber a aplica-
ção do Instituto da Isonomia ao ca-
so sub-judice. 

É verdade que na Constituição 
Federal está previsto como cargos 
de atribuições iguais ou asseme-
lhadas. Essa imposição constitu-
cional à equiparação de venci-
mentos, está dentro daquilo que 
significa - cargos iguais ou asseme-
lhados. Quando se diz igual, admi-
te-se ter a mesma aparência, ser 
idêntico, análogo ou parecido. Ao 
assemelhar-se, torna-se o cargo pa-
recido, semelhante. 

Por isso, a necessidade de ha-
ver identidade de atribuições ou 
assemelhação de cargos dentro de 
um Regime Jurídico Único aos ser-
vidores de cada poder ou entre 
servidores de outros poderes. Note-
se que não se fala em funções as-
semelhadas e sim cargos. O cargo 
é ocupação, obrigação, responsa-
bil idade ou emprego. Função, re-
presenta serviço, oficio, a prática 

ou exercício do cargo. 
A interpretação que o requeren-

te dá, é própria, ele que entende 
assim, não está baseado em lei 
que lhe faça a analogia e nem o 
Mandado de Segurança que re-
quer pode fazer, em via sumária 
ante o que preceitua o artigo 39 § 
1º da Constituição Federal, posto 
que este não tem auto-
aplicabil idade. Há necessidade de 
lei que defina a semelhança, entre 
esses cargos. Lei essa que avalie a 
identidade dos cargos de atribui-
ções iguais, tornando-os asseme-
lhados. 

"Sem lei expressa que assegure 
a isonomia, não será possível 
sua concessão" (Hugo Nigro 
Mazill i in Regime Jurídico do 
Ministério Público", p.138, ed. 
Saraiva). 
Mais: 
"A regra Jurídica Constitucional 
define cargos e atribuições i-
guais ou assemelhados, caben-
do essa conceituação ao legis-
lador ordinário" (fls.139 - José 
Cretella Júnior).  
 A isonomia pretendida pelo 

impetrante não está definida. Ar-
quiteto com Agrônomo não foi le-
galmente demonstrada como as-
semelhada. Precisa lei para regu-
lar tal semelhança. Não é o Poder 
Judiciário que vai acrescer venci-
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mento de servidores sob condição 
de igualdade. 

A Súmula 339 do STF enuncia: 
"Não cabe ao Poder Judiciário, 
que não tem função legislativa, 
aumentar vencimentos de servi-
dores públicos sob o fundamen-
to de isonomia." 
Estas Câmaras Cíveis Reunidas 

já decidiram unanimimente atra-
vés dos Acórdãos nºs 29.133/96 e 
28.646/96, pela inexistência de di-

reito líquido e certo a proteger no 
caso do impetrante. 

Ademais, o impetrante está a-
posentado há cerca de nove (09) 
anos, cabendo-lhe apenas, pedir 
revisão de aposentadoria, indo até 
uma ação ordinária para que a 
Justiça repare direito que conside-
ra lesado, com a diminução de 
seus proventos. 

Nego a segurança. 

 
Belém, 26 de novembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
Des. Almir de Lima Pereira - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.226 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:       Graça Maria Cardias de Freitas 
Impetrada:        Exma. Sra. Secretária de Estado de Administração 
Relator:            Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Mandado de Segurança - Objetiv o - Incorporação, 
nos v encimentos da impetrante, que é Defensora 
Pública do Estado, de adicional, por exercício 
temporário de cargo comissionado  Inteligência 
do artigo 130, da Lei Estadual n° 5.810, de 1994 - 
Direito adquirido reconhecido. Segurança conce-
dida.  

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos de Mandado de Segu-
rança, da Comarca de Belém, em 
que é impetrante Graça Maria 
Cardias de Freitas e impetrada a 
Excelentíssima Senhora Secretária 
de Estado de Administração. 

ACORDAM os Desembargadores 
que integram as Câmaras Cíveis 
Reunidas do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, por unanimi-
dade dm votos, conceder a segu-
rança. 

 
Relatório 
Graça Maria Cardias De Freitas, 

Defensora Pública do Estado do 

Pará, tendo exercido, comprova-
damente, por 07 anos e 08 meses 
consecutivos, de 09 de agosto de 
1988 a 20 de maio de 1996, cargo 
comissionado de padrão DAS-3, 
impetra o presente "mandamus" 
objetivando a incorporação, que 
deveria ter sido automática, em 
seus vencimentos, do adicional de 
70% da gratificação que ganhava 
pelo exercício de tal cargo, invo-
cando, para isso, a norma do artigo 
130, da Lei Estadual nº 5.810, de 
1994. 

Sustenta a impetrante que, na 
própria Defensoria Pública, o plei-
to administrativo, agora objeto da 
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presente impetração, recebeu pa-
recer favorável do Departamento 
Jurídico, sendo encaminhado o 
processo à Secretária de Estado de 
Administração, estando, até o pre-
sente momento, sem solução, eis 
que a vantagem por si perseguida 
não lhe foi deferida. 

A postulação impetratória de 
que se trata se faz acompanhar dos 
documentos de fls. 13/43, alguns 
dos quais, inclusive e principal-
mente, o de fls. 13 faz prova de 
que a impetrante, realmente, exer-
ceu o cargo comissionado por ela 
referido. 

Negada a liminar, foram presta-
das, pela digna autoridade impe-
trada, as informações a ela solici-
tadas, sendo alegado, sem qual-
quer preliminar regularmente ar-
güida, que: 

1 - no caso, ausente se faz o di-
reito l iquido e certo ao paga-
mento do adicional; 
2 - se for adotado o critério ven-
ti lado pela impetrante, o admi-
nistrador público estará, inevita-
velmente, violando o principio 
da ilegalidade previsto no arti-
go 5º, inciso II, e no "caput" do 
artigo 37, da Constituição Fede-
ral de 1988; 
3 - descabe o "writ" como substi-
tutivo de ação de cobrança; e 
4 - há ausência de previsão or-

çamentaria para fazer face ao 
pagamento do adicional. 
A douta Procuradoria de Justiça 

manifestou-se, simplesmente, pela 
concessão da segurança. 

As alegações da digna autori-
dade impetrada, seja aquela que 
deveria ser argüida como prelimi-
nar, e não o foi, sejam as que se 
referem ao mérito da impetração, 
não se fazem procedentes, eis que: 

1 - é indiscutível o direito adqui-
rido da impetrante, pois, embo-
ra tenha sido ela nomeada, pa-
ra exercer o cargo em comissão 
aqui referenciado quando ainda 
vigia a Lei Estadual nº 5.378, 
de 1987, a verdade é que a Lei 
Estadual nº 5.810, de 1994, pe-
lo seu artigo 130, voltou a insti-
tuir o adicional pelo exercício 
de cargo em comissão ou de 
função gratificada, impondo-se 
a sua aplicação imediata, bas-
tando, para isso considerar-se 
que esse diploma legal, pelo 
qual foi instituído o Regime Ju-
rídico Único de todos os servido-
res civis do Estado do Pará, na-
da mais é do que o novo Estatu-
to dos Funcionários Públicos Ci-
vis do Estado; 
2 - não há falar, na espécie, de 
violação ao princípio da legali-
dade previsto nas normas do in-
ciso II do artigo 5° e do "caput" 
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do artigo 37,da Constituição 
Federal vigorante, pois que tal 
alegação, diante da realidade 
acima exposta, é, além de se-
ródia, porque sempre invocada 
sem qualquer supedâneo em 
anteriores mandados de segu-
rança impetrado nesta corte, i-
nadequada e insignificante; 
3 - a presente ação mandamen-
tal não objetiva cobrança mas 
sim incorporação de vantagem, 
nos vencimentos da impetrante, 
pelo exercício inconteste de 
cargo comissionado; e 
4 - não deixa de ser alegação 
meramente graciosa e infantil 

aquela que se refere à ausência 
de previsão orçamentaria para 
fazer face ao pagamento do a-
dicional a que tem direito a im-
petrante, pois é lógico que, se a 
Lei instituidora do Regime Jurí-
dico Único de todos os servido-
res civis do Estado do Pará pre-
vê o pagamento de tal vanta-
gem, há necessariamente previ-
são orçamentaria para suportá-
lo. 
Suficientemente demonstrado o 

direito líquido e certo da impe-
trantm, concede-se a segurança 
impetrada, nos termos da sua pos-
tulação. 

 
Belém, 26 de novembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 30.232 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravante:    Unimed de Belém - Cooperativa de Trabalho Médico 
Agravado:     Ministério Público Estadual 
Relator:         Desembargador Nelson Silvestre Rodrigues Amorim 
 
 

Ação civ il pública. Reajuste de prestações de as-
sociados da Unimed - Cooperativ a de Trabalho 
Médico. Concessão de medida liminar, sustando 
os reajustes de mensalidades. Agrav o de instru-
mento. Sendo relev antes os motiv os alegados pe-
la agrav ante, ante a possibilidade de prejuízo de 
difícil reparação e ante os questionamentos: de 
insuficiência das condições da ação pela ausên-
cia de interesse processual, v isto acordo cele-
brado entre as partes, cinco dias antes da propo-
situra da ação; bem assim a argüição de ilegitimi-
dade de parte do MP, para propor a ação, por não 
se tratar de interesses koletiv os e difusos, dá-se 
prov imento ao agrav o, a fim de suspender a deci-
são agrav ada, até o julgamento da ação principal. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os desembargado-

res componentes da Primeira Câ-
mara Civil Isolada, do Egrégio Tri-
bunal de Justiça  do Estado do Pa-
rá, por unanimidade de votos, dar 
provimento ao recurso, a fim de 
suspender os efeitos da decisão a-
gravada, até o julgamento da ação 
principal. 

 

Relatório 
Visando solucionar os reajustes 

das mensalidades de vários dos as-
sociados da agravante, reuniram-se 
na sede do Ministério Público, a 
Promotoria de Defesa do Consu-
midor, representada pela Dra. 
Promotora, Joana Chagas Couti-
nho, o Dr. Nelson Machado da Sil-
va Lima, Presidente da Unimed e 
o Dr. Abner S. do Nascimento, re-
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presentante do Procon, tendo sido 
firmado um acordo onde a ora a-
gravante se comprometeu a não 
reajustar os contratos de seus usuá-
rios, com data de aniversário nos 
meses de maio a agosto do ano 
em curso, acima de 26%. 

Constou ainda do acordo, que a 
agravante tentaria junto aos seus 
usuários, com contratos defasados, 
uma solução amigável, caso a ca-
so, visando restabelecer o equilí-
brio financeiro destes contratos; 

Que havendo previsão contra-
tual, a ora agravante poderia res-
cindir unilateralmente contratos 
em vigor, desde que mantenha no 
período de pré-aviso, o regular a-
tendimento dos consumidores; 

E, finalmente, que, caso hou-
vesse descumprimento do acordo 
por arte da agravante, o Ministério 
Público ingressaria com ação civil 
pública. 

O referido acordo foi firmado no 
dia 21 de junho do corrente, po-
rém já no dia 26 seguinte (uma 4ª 
feira), o MP, sob a alegação de 
que o acordo não estava sendo 
cumprido ingressou com uma ação 
civil pública, perante o Juízo da 
14ª Vara, cuja medida liminar foi 
concedida, no sentido de sustar to-
dos os reajustes superiores a 20% 
aplicados pela ré, ora agravante, a 
partir de março de 96, com previ-

são de multa diária de 100 salários 
mínimos, em caso de desobediên-
cia. 

Inconformada, a Unimed inter-
pôs o presente agravo de instru-
mento, com pedido de concessão 
de efeito suspensivo, sustando-se 
os efeitos da decisão recorrida, até 
o julgamento do recurso. 

O recurso foi a nós distribuído 
em 8.7.96, porém como estávamos 
em gozo de férias, os autos foram 
apresentados ao eminente des. 
Romão Amôedo, na qualidade de 
Vice-Presidente e integrante da 
Câmara de Férias. 

Sua Exa., houve por bem con-
ceder a medida liminar e, conside-
rando "a relevância do pedido, e a 
possibil idade de dano de difícil re-
paração", suspendendo os efeitos 
do despacho agravado. 

Cessadas as férias, os autos nos 
foram apresentados, deles já cons-
tando pedido de reconsideração 
do despacho concessivo a medida 
liminar, formulado pelo Exmº Dr. 
Procurador de Justiça. 

Pelo despacho de fls. 152, inde-
ferimos o pedido de reconsidera-
ção e mantivemos o despacho 
concessivo da liminar pedida no 
agravo, não somente pelos seus 
próprios fundamentos, isto é, pela 
"relevância do pedido, e a possibi-
l idade de danos de difícil ou im-
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possível reparação", mas ainda 
porque existem outras questões 
importantes para o êxito da ação 
principal, as quais, embora devam 
ser discutidas e decididas naquele 
processo, não podem ser desconsi-
deradas neste recurso. 

Em longo e judicioso parecer o 
douto órgão do Ministério Público, 
pela sua eminente representante 
nesta Corte, Dra. Wanda Luczynski, 
opina pelo conhecimento e impro-
vimento do recurso, a fim de que 
seja mantida a decisão de 1º grau, 
agravada. 

 
Voto 
Data vênia do entendimento 

dos Exmos. representantes do Mi-
nistério Público, conheço do agra-
vo e lhe dou provimento, a fim de 
sustar o cumprimento do despacho 
agravado, até a decisão final da 
ação principal. 

É que não foi difícil à agravante 
demonstrar a injustiça da decisão 
agravada, que, sem lhe dar opor-
tunidade de defesa, ferindo assim 
o princípio constitucional do con-
traditório, previsto no artigo 5º, LV 
da Constituição Federal, lhe impe-
dindo de reajustar a contrapresta-
ção de seus usuários. 

Ora, é  certo que a inflação está 
contida, mas está presente, alcan-
çando desde a implantação do 

plano real, índice superior a 30%,  
tanto o reajuste se impõe - até 
porque está previsto contratual-
mente - que em reunião anterior o 
próprio Ministério Público, concor-
dou no reajuste das mensalidades 
em índice não supe-   rior a 26%. 

Conseqüentemente, a manu-
tenção de expressivo número de 
associados com mensalidades a-
quém do real, implica, evidente-
mente em prejuízo a ser suportado 
pelos demais associados, por con-
seguinte, a concessão da liminar 
se impunha ante os prejuízos de 
difícil reparação, que a agravante 
poderá sofrer. 

Por outro lado, outras questões 
foram levantadas no recurso, as 
quais, embora só possam ser deci-
didas na ação principal, não po-
dem deixar de ser consideradas 
neste recurso, pois, se qualquer de-
las for considerada procedente in-
viabil izará a ação, tais como : 

A insuficiência das condições 
da ação, por ausência de interesse 
processual, já que cinco dias antes 
da propositura da ação civil públi-
ca, foi celebrado um acordo entre 
as partes, assim com base no artigo 
1030 do Código Civil, produziu e-
feito de coisa julgada que só pode-
rá ser rescindida por dolo, violên-
cia ou erro essencial quanto à pes-
soa ou coisa controversa.     
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A ilegitimidade do Ministério 
Público para intentar ação civil 
pública, já que não se trata de de-
fesa de interesses coletivos difusos, 
transindividuais, de natureza indi-
visível, mas se trata de interesses 
privados, disponíveis e determina-
dos, embora possam ser homogê-
neos. Assim no entender da agra-
vante, se trata de uma pluralidade 
de associados insatisfeitos, por mo-
tivos diversos, sendo cada caso um 
caso, a ser resolvido, cada um de 

per si e não como interesses indivi-
síveis. 

Assim sendo, mais prudente se-
rá que a medida pleiteada pelo 
Ministério Público, somente seja 
decidida a final, se as questões le-
vantadas no recurso, extramérito, 
forem ultrapassadas. 

Ante o exposto, conheço do re-
curso e lhe dou provimento, a fim 
de que continue suspensa a deci-
são agravada até a decisão da a-
ção principal.

 
Belém, 11 de novembro de 1996. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente e Relator 
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ACORDÃO N° 30.233 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
 
Apelante:          Ana Heloisa Moreira Coutinho, Antonio Oscar Cordero Mo-

reira,     Augusto Carlos Cordeiro Moreira e Arthur Célio 
Cordero Moreira. 

Apelado:           Principe Refrigeração e Serviços Ltda. 
Relator:            Desembargador Almir de Lima Pereira 
 
 

Apelação cív el - Ação de execução para cobrança 
de IPTU - Contrato prorrogado v erbalmente - Obri-
gação dev ida passív el de cobrança por título ex-
trajudicial - Sentença que merece ser reformada - 
apelação recebida e julgada prov ida - Decisão 
unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores desem-

bargadores componentes da turma 
julgadora da 1ª Câmara Cível Iso-
lada, à unanimidade de votos, re-
formar a decisão recorrida, para 
que seja considerada a execução 
meio hábil para cobrança do im-
posto devido, julgando proceden-
tes os embargos de devedor ofere-
cidos, cominadas custas na forma 
da Lei. 

 
Relatório 
Versam os autos Ação de Exe-

cução para cobrança da importân-
cia de CR$ 27.191,47 (vinte e sete 

mil, cento e noventa e um cruzei-
ros reais e quarenta e sete centa-
vos), moeda antiga, corresponden-
te ao imposto predial e territorial 
urbano (IPTU), de um imóvel exe-
cutado. 

Citados os réus, foi depositado 
um cheque no valor do cobrado, 
emitido contra o Banco Itaú, para 
efeito de penhora, posto que os 
mesmos, propuseram-se a discutir a 
legalidade da cobrança, "através 
de embargos futuros" (fls. 24). A 
exequente não aceitou o proposto 
pelos réus e pediu que fosse pe-
nhorado bens. 

A Dra. Juíza "a quo", atendendo 



320   REVISTA DO TJE 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

a impugnação do oferecimento da 
quantia, através de ordem de pa-
gamento (cheque), que no final foi 
concil iado pelas partes litigantes 
(fls. 61) e aceito o depósito do 
principal devido, com as correções 
legais. Feita a penhora e deposi-
tado em caderneta de poupança. 

Vieram os Embargos à Execu-
ção, que na sua fundamentação 
considera ilegítima a cobrança do 
devido, pelo fato de não ser possí-
vel ação executiva, já que não e-
xiste mais nenhum contrato em vi-
gência. Somente poderá cobrar o 
IPTU, através de processo de exe-
cução,  a Prefeitura Municipal de 
Belém. Mais se o locador, por essa 
via, não tinha mais ação, uma vez 
que inexiste contrato vigindo, pois 
está vencido desde 30.11.91, des-
caracterizando qualquer tipo de 
execução. Também a presente a-
ção só foi proposta depois de seis 
(6) meses da entrega das chaves. 

Então não havia relação locatí-
cia entre exequentes e executados, 
o que impossibil itava a ação de 
cobrança. Os embargos foram re-
cebidos e respondidos pelo Em-
bargado. Em seguida, foi prolata-
da a sentença pela MMª Juíza, ho-
je Desa. Osmarina Nery, que jul-
gou extinto o processo de Ação de 
Execução proposta pela autora, 
condenando os Embargados nas 

custas processuais e honorários ad-
vocatícíos arbitrados em 10% sobre 
o valor da causa. 

Não conformados formulam o 
apelo de fls. 20/32, respondidos 
pelos apelados às fls. 37/44. 

 
Voto 
Os autos referem a um contrato 

de locação firmado entre Oscar 
Moreira da Silva e a embargada, 
com o prazo fixado em quatro (4) 
anos e que teve início em 
01.12.87 e término em 30.11.91. 
Ocorre que o locador e sua mulher 
que eram usufrutuários do imóvel 
faleceram, ficando os autores da 
ação, ora embargados, com a pos-
se do prédio. 

Ao findar do contrato, a firma 
locatária entrou em negociações 
para permanecer na locação, o 
que não foi realizado, ocupando o 
prédio até a entrega das chaves 
em 15.02.93, ou seja, durante 14 
meses. 

Por isso entendem que os em-
bargados são credores do IPTU 
desse período, referente ao exercí-
cio de l992, já que os da vigência 
do contrato foram todos pagos, 
conforme cláusula contratual . Não 
concorda a embargada, que diz 
não ser esta a via para discutir o 
crédito cobrado, já que a embar-
gada firmou-se no artigo 585, inci-
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so IV do CPC e sim, a ação ordiná-
ria de cobrança. 

Assenta a embargada "que a 
simples existência de um débito 
não caracteriza um título executivo 
extrajudicial e a cobrança de um 
crédito para ser objeto de uma A-
ção executiva precisa preencher 
algumas formalidades legais". 

Preliminar 
Alegam os embargados que 

não foi declarado na inicial, o va-
lor da causa e por conseguinte, 
não foi efetuado o pagamento das 
custas iniciais. 

É da jurisprudência: 
     "No silêncio da inicial, deve-
se entender que o valor dos 
embargos eqüivale ao da exe-
cução (TFR-3ª Turma, Ag. 
46.459, R.J., rel.Min. Geraldo 
Sobral, v.u.DJU 276-85, "apud". 
Em. da Jur. do TFR 72/50, em. 
547)...". 
Então, admite-se que este fato 

vincula a inicial dos embargos ao 
pedido da causa, uma vez que es-
ta constitui-se peça de defesa do 
executado. 

Isto está consignado em deci-
sões como: 

    "Embargos de devedor, o va-
lor da causa é o mesmo da exe-
cução, uma vez que o que se 
pretende é a sua extinção. 
     II - Tal entendimento 
prevalece ainda que, em sua 

lece ainda que, em sua defesa, 
o embargante, eventualmente, 
alegue excesso de execução. 
     III - Agravo provido. (Ac. m. 
da 3ª T do TFR da 2ª Região, 
de 24.491, no AI 90.02.24606-4 
ES, rel. Juiz Valmir Peçanha, 
DJU - II, de 12.09.91, p. 21960).   
Em verdade, os embargos do 

devedor não se constituem em a-
ções mas antes um meio de defesa 
do executado, o que seria uma 
contestação daquilo que lhe está 
sendo cobrado. Razão da não exi-
gência, no caso em espécie, do 
chamado preparo recursal. 

Assim, tais preliminares de nuli-
dade pelo desatendimento de 
normas legais devem ser rejeita-
das. 

 
Mérito 
A cobrança resulta de uma lo-

cação de imóvel estabelecida en-
tre as partes litigantes, em contrato 
escrito, com a vigência de quatro 
(4) anos (87/91), que teve um pro-
longamento verbal, estabelecendo 
um acordo para prorrogação que 
culminou  até 14.02.93, num inter-
regno de 14 meses, quando a su-
plicada entregou as chaves do i-
móvel por escrito aos suplicados, 
documento juntado. 

O fulcro da questão está no fato 
de que a sentença recorrida, en-
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tende que "a cobrança pleiteada 
lhe é devida, mas poderia se pro-
cessar pelo rito sumário, jamais pe-
lo executivo, face o débito cobrado 
não possuir força executiva, razão 
portanto merecendo o embargan-
te, argüindo em preliminar a extin-
ção da execução por não se fundar 
a mesma em título executivo, pre-
liminar essa que acato" (fls.19). 

Admite a decisão que o pedido 
não apresentou título extrajudicial 
na forma do artigo 585 do Código 
de Processo Civil, em seu inciso IV 
que inclui foro, laudêmio, aluguel 
ou renda de imóvel, bem como 
encargo de condomínio desde que 
comprovado por contrato escrito. 

Trata-se de uma locação não 
residencial, que se prorrogou con-
sentaneamente entre locador e lo-
catário, o que dá para entender 
que houve cumprimento de cláusu-
las firmadas no contrato, com ex-
ceção do IPTU, que está sendo re-
clamado no exercício de 1992, 
quando o réu ocupava o imóvel. 

A questão se coloca no ponto 
em que o antigo contrato suporta a 
cobrança do devido como título ex-
trajudicial. 

Na verdade, trata o caso de 
prorrogação de contrato de alu-
guel, para efeito de cobrança de 
encargos nele estipulados. Então, 
a interpretação deve vir pelo insti-

tuto da locação. 
O que se observa é que houve 

uma prorrogação do contrato ulti-
mado, tanto é verdade que o loca-
tário pagou as demais obrigações, 
como aluguel, água, luz, etc.. A 
única ausência foi o IPTU, que es-
tava consignado na cláusula sexta 
do instrumento locatício. 

Ora, o artigo 56, Parágrafo Úni-
co da Lei 8.245/91, diz: 

"Nos demais casos de locação 
não residencial, o contrato por pra-
zo determinado cessa, de pleno di-
reito, findo o prazo estipulado, in-
dependentemente de notificação 
ou aviso. 

Parágrafo Único - Findo o prazo 
estipulado, se o locatário perma-
necer no imóvel por mais de trinta 
dias, sem oposição do locador, 
presumir-se-á prorrogada a locação 
nas condições ajustadas, mas sem 
prazo determinado". 

Então, com o consentimento 
dos apelantes, ou melhor, sem o-
posição, perdurando por quatorze 
(14) meses, permaneceram as 
mesmas condições ajustadas no 
contrato escrito, valendo para co-
brar obrigações não resgatadas. 

Veja-se a jurisprudência: 
    "O locador sem contrato escri-
to não tem título executivo ex-
trajudicial para cobrança de a-
luguéis. Mas a execução é ca-
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bível no caso de contrato escrito 
com prazo de vigência vencido 
e prorrogado por tempo inde-
terminado" (STJ, 5ª Turma, 
REsp-31565-oMG, rel. Min. As-
sis Toledo, j 17.03.93)". 
Desse modo, merece reforma a 

decisão recorrida, para que seja 

considerada a execução meio há-
bil para a cobrança do imposto de-
vido e, consequentemente, julga-
do procedente os embargos de de-
vedor oferecidos, cominadas custas 
na forma da lei. 

 

 
Belém, 18 de novembro de 1996. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Almir de Lima Pereira - Relator   
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ACÓRDÃO Nº 30.253 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente:     Ronaldo Souza da Costa  
Recorrida:       A Justiça Pública 
Relator:           Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 
 

Recurso Penal em Sentido Estrito - Crime de ho-
micídio qualificado (art. 121, § 2°, inciso IV c/c art. 
29 do CPB). Recurso interposto contra decisão de 
pronúncia que submeteu o recorrente a julgamen-
to pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que 
restou sobejamente prov ado nos autos que o 
mesmo, militar de serv iço, quando da prática do 
ilícito estav a usando arma da corporação, pelo 
que dev eria ser processado e julgado perante a 
Justiça castrense e não pela Justiça comum. Im-
procedente a alegação do recorrente, uma v ez 
que com o adv ento da Lei n° 9.299/96, que alterou 
os dispositiv os dos Decretos-Lei nºs. 1.001 e 
1.002, de 21.10. 69 (Código Penal Militar e de Pro-
cesso Penal Militar) os crimes dolosos contra a 
v ida cometidos contra civ il por militar, passaram 
a ser de competência da Justiça Comum. Inteli-
gência do Parágrafo único do art. 1° da supracita-
da Lei e art. 5°, do Decreto-Lei n° 1.002/69. Recur-
so conhecido e improv ido. 

 
 
Vistos, etc... 
ACORDAM os Senhores De-

sembargadores pertencentes à 3ª 
Câmara Criminal Isolada deste E-
grégio Tribunal de Justiça do Es-

tado, à unanimidade em conhecer 
do Recurso interposto para negar-
lhe provimento. 

 
Relatório 
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O Bel. Silvio de Oliveira Souza, 
advogado regularmente inscrito à 
OAB/Pa sob o nº 3475, com escri-
tório profissional nesta cidade, sito 
à Rua 13 de maio, 469/77, Ed. 
Mercúrio, Sala 503, Comércio, in-
terpôs Recurso em sentido estrito 
contra a decisão de primeiro grau 
de lavra do Juízo de Direito da 2ª 
Vara Penal da Comarca da Capi-
tal, que pronunciou Ronaldo Sou-
za da Costa, devidamente qualifi-
cado nos autos, como incurso nas 
sanções punitivas do art. 121, § 2º, 
inciso IV c/c art. 29 do CPB, sub-
metendo-o a julgamento pelo Tri-
bunal do Júri Popular. 

Narra a promoção penal oferta-
da contra o denunciado, que no 
dia 07.07.87, por volta das 6:00 
horas, no bairro do Benguí, num 
campo de futebol, o denunciado 
Valdiberto Vasconcelos atirou co-
vardemente em Ivanildo Adelson 
Pereira Rodrigues, causando-lhe as 
lesões descritas no Laudo de Exa-
me Necroscópico de fls. 11 dos au-
tos, que foram suficientes para lhe 
causar a morte, contando para seu 
intento, com a participação ativa 
do também acusado Ronaldo Sou-
za da Costa, soldado PM, que lhe 
entregou a arma de fogo usada no 
crime, que é pertencente à corpo-
ração a que serve. 

Destarte, restando assim devi-

damente provada a materialidade 
e autoria do evento criminoso, re-
quereu o dominus litis a citação 
dos acusados para responderem 
aos termos da ação penal a que se 
acham incursos, por infração ao 
art. 121, § 2º inciso IV c/c art. 29 
do CPB, arrolando na oportunida-
de 03 (três) testemunhas de acusa-
ção, ouvidas às fls. 58, 59 e 66 dos 
autos. 

O interrogatório do denunciado 
ora Recorrente deu-se em 
13.10.87, constando às fls. 47dos 
autos, onde nega a participação 
no crime, inobstante, na fase poli-
cial haja a confissão do co-réu 
Valdiberto Vasconcelos, que au-
sente à audiência de interrogató-
rio, fora citado por edital publicado 
no D.O.E em data de 26.11.87, 
tendo sido declarado revel e foi-
lhe dado o defensor dativo na pes-
soa do advogado Ney Siqueira 
Mendes. 

Em Prévia não foram arroladas 
testmmunhas pelos defensores de 
ambos os denunciados. 

Em Alegações Finais o Órgão 
Ministerial pugnou pela pronúncia 
dos denunciados e os seus defen-
sores pela impronúncia dos mes-
mos por insuficiência de provas. 

Ao final da instrução da MMª 
Juíza "a quo" decidiu pela pronún-
cia dos acusados nas sanções puni-
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tivas do art. 121 § 2º, inciso IV c/c 
art. 29 do CPB, submetendo-os a 
julgamento pelo Tribunal do Júri 
Popular. 

Inconformado com a referida 
decisão somente o defensor do a-
cusado Ronaldo Sousa Costa dela 
recorreu em sentido estrito. 

Em resumo sustenta o supradito 
causídico em suas razões recursais, 
ser de competência da Justiça Mili-
tar o regular processamento e jul-
gamento da Ação Penal movida 
contra o denunciado que é policial 
militar, haja vista que durante a 
instrução processual restou sobe-
jamente provado o fato de o mes-
mo estava de serviço e que a arma 
apreendida em poder do mesmo 
era um revólver Taurus, calibre 
"38" nº 545375, pertencente à Po-
lícia Militar do Estado, conforme o 
Laudo de Apreensão de fls, 18, dos 
autos. 

Fazendo referência ao Decreto-
Lei nº 1.001/69 (Código Penal Mi-
l itar), em especial no que trata o 
seu art. 9°, que por sinal transcreve 
em seu arrazoado, suscita a in-
competência “ratione materiae” e 
“ratione personae” da Justiça co-
mum para processar e julgar o feito 
ao qual se mncontra denunciado o 
Recorrente, pelo que traz à cola-
ção dos presentes autos arestos de 
outros tribunais, que entende per-

feitamente aplicáveis na espécie. 
Por fim, sustenta que por tratar-

se de exceção declinatória foi, re-
gida pelos arts. 108 e 109 do CPP, 
não há preclusão da matéria, po-
dendo ser alegada a qualquer 
tempo, inclusive por meio de ha-
beas  corpus.(RT 565/310; STF: RT 
532/439), pelo que requer a refor-
ma da decisão recorrida com su-
pedâneo no art. 583 inciso II, do 
Código de Processo Penal Pátrio. 

O douto Promotor de Justiça o-
fereceu suas Contra-Razões às fls. 
108 usque 110, dos presentes au-
tos, onde sustenta que, como ad-
vento da recente publicação da 
Lei nº 9.299, de 07.08.96, que al-
terou os dispositivos dos Decretos-
Lei nºs 1.001 e 1.002, de 
21.10.69, quais sejam, os Códigos 
Penal e Processo Penal Militar, 
respectivamente, o suposto delito 
praticado pelo denunciado por ser 
doloso contra a vida e cometido 
contra civil passou a ser de compe-
tência da Justiça comum, em de-
corrência do imperativo legal su-
pracitado e do que dispõe o art. 5º 
do Decreto-Lei nº 1.002/69 (Códi-
go de Processo Penal Militar), que 
trata da aplicação intertemporal de 
suas normas, quando assinala que:  

     "as normas deste código a-
plicar-se-ão a partir de sua vi-
gência, inclusive e nos proces-
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sos pendentes, ressalvados os 
casos previstos no art. 711 e 
sem prejuízo da validade dos 
atos realizados sob a vigência 
da lei anterior”.  
Requerendo ao final seja julga-

do improcedente o recurso inter-
posto pelo Recorrente por falta de 
amparo legal.  

 
Voto 
A análise dos presentes autos, 

revela estreme de dúvidas, não as-
sistir menor razão jurídico-legal ao 
recurso em Sentido Estrito interpos-
to pelo advogado do denunciado 
Ronaldo Sousa da Costa, quando 
suscita em seu arrazoado de impe-
tração a declinatória fori desta Jus-
tiça Comum em favorecimento da 

Justiça Castrense. 
Por certo o i lustre causídico à 

época se mostrou desatento à re-
cente publicação da novel Lei n° 
9.299, de 07.08.96, publicada no 
D.O.U de 08.08.96, que alterou os 
dispositivos dos Decretos-lei nºs 
1.001 e 1.002, de 21.10.69, Códi-
gos Penal Militar e de Processo 
Penal Militar, remetendo assim à 
competência da Justiça Comum os 
crimes dolosos contra a vida e co-
metidos contra civil por militar em 
serviço ou atuando em razão da 
função, etc. 

Do exposto, acolho o parecer da 
douta Procuradora de Justiça e vo-
to pelo conhecimento e improvi-
mento do recurso interposto por ca-
rência de amparo legal. 

 
Belém, 26 de agosto de 1996. 

 
Desa. Lúcia de Clairefont Seguin Dias Cruz - Presidente 

Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.270 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante: Vânia Carla Pampolha Vieira 
Impetrado: Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará 
Relatora: Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão 

 
 

Mandado de Segurança - Responsabilidade crimi-
nal - Responsabilidade administrativ a - Serv idor 
público - A responsabilidade criminal exerce in-
fluência sobre a administrativ a quando o juiz ab-
solv e o funcionário por ter concluído pela inexis-
tência do mesmo fato apurado administrativ amen-
te. Ordem deferida à unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
Relatório 
Vânia Carla Pampolha Vieira 

impetra Mandado de Segurança 
contra ato do Exmo. Sr. Governa-
dor do Estado do Pará objetivando 
o cancelamento da punição de sua 
ficha funcional e o direito a perce-
ber os salários dos meses em que 
foi punida. 

Liminarmente, a impetrante 
pede a sustação dos efeitos do Ato 
Administrativo pelo qual foi punida 
com suspensão de 90 dias das fun-
ções de Investigadora da Polícia 
Civil. 

Alega a impetrante que foi ab-
solvida pela Justiça Criminal dos 

crimes de Falso Testemunho e De-
nunciação Caluniosa, sendo, entre-
tanto, punida, conforme Decreto 
Estadual, de 14.11.95, em decor-
rência de Processo Administrativo 
Disciplinar que apurou os ilícitos 
antes mencionados na esfera ad-
ministrativa. 

A impetrante esgotou a via ad-
ministrativa, contudo, sem lograr 
êxito. 

O pedido está fundamentado 
em Acórdãos do Supremo Tribunal 
Federal e nos arts. 5º, inciso LXIX, 
da Constituição Federal, 1º e ss, da 
Lei 1.533/51. 

Esta Relatora reservou-se para 
apreciação da medida liminar, a-
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pós a chegada de informações da 
autoridade coatora. 

Prestando informações, o impe-
trado alegou, no mérito, o seguin-
te: punição aplicada em estrita ob-
servância dos dispositivos legais, 
independência das instâncias, falta 
residual e impossibil idade jurídica 
do pedido através de mandado de 
segurança. 

O impetrado juntou doc. de fls. 
46, 47 e 48. 

Chamada a se manifestar, a 
impetrante argumenta que o doc. 
de fls. 46, já havia, por ela, sido 
juntado; que o doc. fls. 47, refere-
se a outro processo administrativo 
e que a certidão de fls. 48 é mais 
uma prova de que agiu em estrito 
cumprimento do dever legal. 

Manifestando-se nos autos, o 
Ministério Público não acata a a-
legação de total independência 
das instâncias, a falta residual e a 
impossibil idade jurídica do pedido 
através de mandado de segurança, 
sendo pela concessão do "man-
damus". 

 
Voto 
O presente conflito de interesses 

tem como ponto central o fato de 
se saber da existência ou não da 
independência das instâncias. Va-
le dizer, há repercussão da decisão 
que declarou a ausência de res-

ponsabilidade penal na apuração 
da responsabilidade administrativa 
da servidora?   

Seguindo a mesma esteira tra-
çada pelo Exmo. Governador do 
Estado em suas informações, nota-
se que as responsabilidades admi-
nistrativa e penal não se configu-
ram em departamentos estanques 
de modo absoluto, como se pode 
vislumbrar na Doutrina de Cretella 
Júnior, trazida à colação às fls. 41, 
a saber: 

     "O Princípio geral da inde-
pendência de modo algum é 
absoluto... visto que a há casos 
em que tratando-se de fato que 
constitua ao mesmo tempo ilíci-
to administrativo e ilícito penal, 
a decisão do juiz criminal, pode 
repercutir validamente na ins-
tância administrativa: 
     1º Caso - quando o juiz ab-
solve o funcionário por ter con-
cluído pela inexistência do fato; 
     2º Caso - quando o juiz cri-
minal embora concluindo pela 
existência do fato absolve o fun-
cionário incriminado por ter 
concluído que não foi o seu au-
tor (exclusão de autoria). 
     Totalmente diversa é a situ-
ação que se estabelece quando 
a absolvição do juízo se deu por 
ineficiência de provas. 
     Neste caso prevalece a regra 
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de independência das instân-
cias penal e administrativa, e 
absolvido na primeira, sofre as 
sanções da segunda". (Tratado 
de Direito Administrativo, vol.IV, 
págs. 201 e 205)". 
Constata-se, assim, que a impe-

trante foi julgada e punida admi-
nistrativamente por fatos denomi-
nados denunciação caluniosa e 
falso testemunho. Ora, esses fatos 
foram tratados como inexistentes 
pela Justiça Penal. 

A análise da sentença penal 
permite conclusão oposta àquela 
da autoridade coatora. Ou seja, 
não se fala na sentença em inexis-
tência de prova, mas sim em ine-
xistência de crime (fls. 17). Já que 
a Justiça Penal declara a inexis-
tência de crime, essa decisão re-
percurte necessariamente no âmbi-
to administrativo, ensejando a ile-
galidade da decisão que admite a 
responsabilidade administrativa da 
impetrante pelo mesmo fato. 

Questão desse gênero não pas-
sou desapercebida pelo Egrégio 
STF ao se pronunciar sobre o Re-
curso Extraordinário nº 39.505-DF, 
cuja ementa lavrada pelo Ministro 
Afrânio Antônio da Costa possui o 
seguinte teor: 

    "Desde que o inquérito ad-
ministrativo conclui pela demis-
são do funcionário com apoio 

em crime que por este teria sido 
praticado; desde que em ação 
criminal foi o mesmo absolvido 
pela inexistência do crime, sem 
qualquer valor resulta o proces-
so administrativo e a demissão 
imposta". 
No que tange à falta residual, 

ou seja, ter ocorrido ilícito adminis-
trativo ainda que não configurado 
o ilícito penal, impõe-se no presen-
te caso a inaplicabil idade da Sú-
mula 18, do STF, cujo teor é o se-
guinte: 

"Pela falta residual não com-
preendida na absolvição, pelo juí-
zo criminal, é admissível a punição 
administrativa do servidor público". 

Sua inaplicabil idade reside no 
fato de ter sido a mesma conduta 
apreciada tanto na esfera adminis-
trativa quanto na criminal. Portan-
to, no caso em estudo, o que se te-
ria por falta residual já ficou com-
preendida na absolvição por ine-
xistência do fato delituoso. 

Nesse sentido, caem por terra as 
alegações da autoridade coatora 
de que há impossibil idade jurídica 
do pedido por inexistência de di-
reito líquido e certo e, por não ser 
o ato i legal e abusivo, posto que, 
uma vez configurado na esfera pe-
nal que o fato apenado na esfera 
administrativa não se deu, i legal e 
abusivo é o ato que promoveu a 
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punição da impetrante e, conse-
qüentemente, existe direito líqüido 
e certo a defender. 

O parecer do d. representante 
do Ministério Público bem sintetiza 
o caso, como pode ser percebido 
da seguinte passagem: 

     "Não há, pois, como se ad-
mitir que o inquérito administra-
tivo, que resultou na apenação 
à impetrante, não redundou em 
abuso de poder, induzindo 
S.Exa., o Sr. Governador do Es-
tado, assinar o ato punitivo, 
contra o qual se insurge através 
deste “Writ”. 
E a ação vigilante e indepen-

dente da Justiça faz-se necessária 
para evitar o prevalecimento de 

uma punição a quem somente se 
insurgiu contra atitude que consi-
derou defeituosa e procurou seu 
restabelecimento, através do Ór-
gão competente." 

Isto posto, conheço da ação e 
concedo a ordem no sentido de 
que seja cancelada a punição da 
ficha funcional da impetrante, com 
direito a perceber os salários dos 
meses em que foi punida. 

ACORDAM os Exmos. Desem-
bargadores componentes do Órgão 
Especial, à unanimidade de votos, 
em deferir a ordem para que seja 
cancelada a punição da ficha 
funcional da impetrante, com 
direito a perceber os salários dos 
meses em que foi punida. 

 
Belém, 04 de dezembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.280 - AÇÃO PENAL DA COMARCA DE BREVES 
 
 
Autora:     A Justiça Pública 
Réu:         José de Assis de Oliveira - ex-Prefeito Municipal de Curralinho 
Relator:    Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 
  

Ação penal contra Ex-Prefeito por crime de res-
ponsabilidade capitulados no art. 1º, incisos I, II, e 
VI, do Decreto-Lei n° 201/67, que encontram cor-
respondência típica nos arts. 319, 312 e 327, do 
CPB, na inocorrência das hipóteses legais que au-
torizam a rejeição da denúncia para dois dos cri-
mes e hav endo indícios suficientes da suposta 
autoria e materialidade delitiv as, mormente Pres-
crito o delito prev isto no Art. 319 do CPB. Denún-
cia recebida em parte, por unanimidade de v otos. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os senhores De-

sembargadores integrantes às Câ-
maras Criminais Reunidas deste 
Egrégio Tribunal de Justiça do Es-
tado, à unanimidade devotos em 
receber a denúncia ofertada contra 
o acusado em epígrafe, deixando 
no entanto de decretar a prisão 
preventiva do acusado porque ino-
correntes as hipóteses legais ense-
jadoras da mesma. 

 
Relatório 
O Órgão do Ministério Público 

Estadual, através da Procuradora 

de Justiça Dra. Maria de Lourdes 
Silva da Silveira, ofertou Denúncia 
contra o Ex-Prefeito do Município 
de Curralinho, neste Estado, como 
incurso nas sanções punitivas dos 
arts. 312 c/c 327, todos do Código 
Penal Brasileiro, por haver se be-
neficiado com recursos sabidamen-
te do erário público da supradita 
Comarca, em detrimento do real 
objetivo da Administração Munici-
pal. 

É de ressaltar que mormente o 
fato de o denunciado haver trans-
gredido formalmente o art. 1º, I, II 
e IV, do Decreto-Lei nº 201/67, o 
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qual encontra correspondência tí-
pica nos arts. 312 e 319 do CPB, a 
douta Procuradora de Justiça dei-
xou no entanto de ofertar a peça 
acusatória contra aquele, com ba-
se no aludido Decreto, tendo em 
vista que o crime residual precei-
tuado no art. 319 do CPB, já se 
encontrar prescrito na forma dos 
arts. 107, IV e 109, V, do retrocita-
do diploma legal. 

Em data de 24/08/93 o então 
Presidente deste Egrégio Tribunal 
de Justiça, Des. Stéleo Bruno dos 
Santos Menezes, veio por determi-
nar através do respeitável despa-
cho de fls. 42, verso, fosse o de-
nunciado notificado mediante Car-
ta de Ordem, para apresentar res-
posta preliminar escrita m forma e 
prazo de lei, para em seguida, te-
rem sido os presentes autos redis-
tribuídos à Desa. Maria de Nazare-
th Brabo de Souza, isto em data 
de 02/04/94. 

Consta ainda dos presentes au-
tos, às fls. 54, dois despachos dis-
tintos a saber: o primeiro de lavra 
da Desa. Maria de Nazareth Brabo 
de Souza, datado de 12/09/94, 
onde encaminha estes autos ao 
Vice-Presidente deste Tribunal; à 
época o ilustre Des. Wilson Mar-
ques, tendo em vista o afastamen-
to seu (dela) pelo período de 12/09 
a 15/12 do ano de 1994. O segun-

do de lavra do aludido Vice-
Presidente deste Tribunal, datado 
de 21/09/94, determinando a redis-
tribuição dos presentes autos. 

Em data de 11/10/94, nova-
mente vieram estes autos a sofrer 
redistribuição, desta feita cabendo 
ao Des. Wilson Marques, que me-
diante o respeitável despacho de 
fls. 55, dos autos, datado de 
20/10/94, determinara a juntada 
do extrato do julgamento, no Su-
premo Tribunal Federal, referente 
ao Habeas Corpus nº 70671-1 - Pi-
auí. 

Já em data de 20/10/94 próxi-
mo-passado, através do competen-
te despacho de fls. 57, dos presen-
tes autos, fez ressaltar o então rela-
tor Des. Wilson Marques, que se le-
vando em consideração o posicio-
namento adotado pelo Pretório 
Excelso, que revendo sua jurispru-
dência, no sentido de admitir que 
a ação penal contra Prefeito Muni-
cipal, por crime tipificado no art. 1º 
do Decreto-Lei nº 201/67, pode ser 
instaurada mesmo após a extinção 
do mandato, como se vê do Vene-
rando Acórdão constante de xero-
cópia de fls. 56 dos presentes autos 
pelo que determinou novamente a 
remessa destes autos à douta Pro-
curadora de Justiça signatária da 
denúncia de fls. 2/6, para fins de 
direito. 
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Instado o Órgão Ministerial a 
manifestar-se sobre o despacho su-
pracitado, veio a douta Procurado-
ra de Justiça, através da manifes-
tação de fls. 59, dos autos, por der-
radeiro, em reclassificar os delitos 
capitulados na exordial acusatória, 
como aqueles previstos no art. 1º, 
incisos I e II, do Decreto-Lei nº 
201/67, reiterando o anterior posi-
cionamento seu no tocante à pres-
crição suscitada na denúncia ofe-
recida, assim como, ratificando os 
demais termos desta. 

Recebida a Intimação Notifica-
tória pelo denunciado, em data de 
12/12/94, veio este por apresentar 
Defesa Escrita em data de 
27/12/94, alegando cerceamento 
de defesa no julgamento politico-
administrativo realizado pela Câ-
mara Municipal de Curralinho refe-
rente à aprovação do exercício fi-
nanceiro de 1988, haja vista que, 
segundo o mesmo, não fora regu-
larmente citado para apresentar 
defesa no supracitado julgamento 
das contas daquela Prefeitura, pe-
lo que pugna ao final, seja arqui-
vado o presente feito.  

Em virtude da lotação do antigo 
relator destes autos em a 2ª Câma-
ra Cível Isolada desta Corte de Jus-
tiça, foram novamente os presentes 
autos redistribuídos em data de 
16/02/95, desta feita ao Des. Nel-

son Amorim, que por sua vez, no-
vamente determinou a redistribui-
ção destes em data de 18/10/95, 
face não mais integrar às Câmaras 
Criminais deste Colegiado, vindo a 
mim redistribuídos e conclusos em 
data de 20/10/95, pelos que os 
dou como vistos, analisados e rela-
tados. 

 
Voto 
Recebida a intimação notifica-

tória pelo denunciado e tendo este 
apresentado resposta escrita às fls. 
66 usque 68, dos presentes autos 
estabelecido está o contraditório, 
dando azo ao procedimento penal 
instaurado contra o epigrafado, nos 
moldes dos arts. 1º ao 12, da Lei 
nº 8.038/90 e Lei nº 8.658/93 e 
Regimento Interno deste Tribunal. 

Verifica-se solarmente que os 
delitos previstos nos arts. 312 e 327 
do CPB, em que pese o avançado 
decurso de tempo desde a data da 
peça acusatória ofertada contra o 
ora denunciado, ainda não se en-
contram tragados pela prescrição, 
inexistindo pois, quaisquer das hi-
póteses ensejadoras do art. 43, do 
CPP, que admitem rejeição da 
denúncia oferecida pelo dominus 
litis, razão pela qual e de tudo 
mais que dos presentes autos cons-
ta, somos de voto favorável ao re-
cebimento da denúncia e seu res-
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pectivo aditamento, ofertada con-
tra o nacional José Assis de Olivei-
ra Filho, Ex-Prefeito do Município 
de Curralinho, neste Estado, devi-
damente qualificado nos presentes 
autos, deixando no entanto, de 
decretar-lhe a custódia preventiva, 
por entender, até o momento, co-
mo inocorrentes as hipóteses pre-

vistas nos arts. 311 a 313 do CPB, 
que recomendam a segregação 
prévia do denunciado, determi-
nando "in fine" sejam os presentes 
autos encaminhados ao Dr. Otávio 
Marcelino Maciel, juiz designado 
por este Tribunal, para fins de ins-
trução e regular processamento do 
presente feito. 

 
Belém, 09 de setembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Jaime dos Santos Rocha -  Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.282 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:     José Maria Lima dos Santos Porto 
Impetrado:      Exmo. Sr. Secretário de Administração do Pará 
Relator:          Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 
 

I - Mandado de Segurança . Reposição nos v en-
cimentos  de gratificação  por exercício de cargo 
em comissão na base de 40% . Liminar negada. 
Informações . Parecer do M.P nos autos. II - Pre-
liminares de decadência e carência de ação, re-
jeitadas , face a coação ser de trato sucessiv o e 
ter prov ado o impetrante, desde logo, o tempo de 
exercício no cargo comissionado, inexistindo di-
lação probatória .  Mérito - Constitui ato ilegal e 
abusiv o, o de Autoridade Administrativ a que a-
bruptamente,(retira gratificação adquirida pelo e-
xercício de cargo comissionado ou função gratifi-
cada assegurada automaticamente pela lei do Re-
gime Jurídico Único dos Serv idores. 

 
  

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

sembargadores componentes das 
Colendas Câmaras Cíveis Reunidas 
do Egrégio TJE-Pa., à unanimida-
de de votos, conhecer do presente 
Mandado de Segurança e conce-
dê-lo ao ora Impetrante, para que 
volte a receber o percentual cor-
respondente a gratificação já men-
cionada, a partir do ajuizamento 

deste "mandamus", ficando as par-
celas pretéritas, acaso requeridas, 
de serem cobradas pela via ordiná-
ria. 

 
Relatório 
José Maria Lima dos Santos 

Porto, devidamente identificado às 
fls. 02, através de seu advogado, 
impetrou Mandado de Segurança 
perante estas Colendas Câmaras 
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Cíveis Reunidas, contra ato que 
acoima de ilegal praticado pelo 
Exmo. Sr. Secretário de Adminis-
tração, e que feriu-lhe direito lí-
quido e certo e que consistiu em 
retirar de seus vencimentos, a grati-
ficação incorporada a que fazia jus 
referente ao cargo em comissão 
GEP-DAS-03, na proporção de 
40%, retirada esta a partir do mês 
de junho de 1996. 

Assim é que narra ser lotado na 
Secretaria de Estado de Trabalho 
e Promoção Social, tendo exercido 
conforme documentação acostada, 
o cargo em comissão a partir de 
01.03.90 a 01.03.94, como Chefe 
de Divisão de Convênios e Contra-
tos, sendo esta gratificação devida 
na forma do art.130 e parágrafos, 
da lei nº 5.810 de 24.01.1994 
(Regime Jurídico Único dos Servi-
dores Públicos Civis do Estado do 
Pará). 

Enfatiza que a suspensão desta 
gratificação feriu-lhe direito líquido 
e certo, fato este que já foi objeto 
de inúmeros Mandados de Segu-
rança deste jaez, daí porque se so-
corre do presente "mandamus”, pa-
ra reparar a lesão que sofreu. 

Juntou com a inicial, a procura-
ção, certidão da Secretaria de 
Administração que demonstra ter 
obtido o que agora busca pela via 
judicial, no campo administrativo, 

sua portaria de nomeação, bem 
como a de sua dispensa, seus con-
tra-cheques, e os comprovantes dos 
pagamentos das taxas devidas. 

Recebido o pedido, foram soli-
citadas as costumeiras informações 
à Autoridade apontada como coa-
tora, sendo então as mesmas pres-
tadas argüindo como preliminares: 
a) a decadência da ação; b) im-
possibil idade de dilação probatória 
em sede de Mandado de Seguran-
ça , e falta de comprovação de e-
xercício efetivo do cargo que ocu-
pou. E no mérito, que lhe seja ne-
gada a segurança, uma vez que 
não há direito líquido e certo a re-
parar. 

Com vistas dos autos, o Exmo. 
Dr. Procurador de Justiça, Dr. An-
tonio da Silva Medeiros, em judi-
cioso parecer, rejeita as prelimina-
res argüidas e no mérito, é pela 
concessão da segurança. 

 
Voto    
Preliminar de decadência da 

ação suscitada pela digna Autori-
dade coatora. 

Os argumentos invocados no to-
cante a esta preliminar, de há mui-
to são rejeitados por estas Colen-
das Câmaras  Cíveis reunidas, eis 
que em se tratando de pagamen-
tos de vencimentos ou prestações 
periódicas, o prazo para requerer 
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Mandado de Segurança se renova 
a cada ato. Rejeito pois esta pre-
liminar. 

Preliminar de carência da ação 
mandamental , ainda suscitada pe-
la digna autoridade administrativa 
apontada como coatora.  

Igualmente "data venia”, não 
merece acatamento, eis que o 
tempo do exercício do impetrante, 
na função comissionada aludida, 
este perfeitamente comprovado, 
não somente pela certidão cons-
tante de fls. 07, mas também pelas 
portarias anexadas às fls. 08/10 de 
designação e dispensa, respecti-
vamente, da função que exerceu 
durante os 4 (quatro) anos, não se 
podendo falar, portanto, em dila-
ção probatória para comprovação. 
Rejeito. 

 
Mérito 
É de ser concedida a segurança 

pleiteada, pois em que pese a ar-
gumentação da digna autoridade 
impetrada, vislumbra-se que o di-
reito do postulante em ter integra-
do a seus vencimentos, o adicional 
de 40% (quarenta por cento), deve 
ser restaurado, ante a prova de ter 
exercido a função comissionada  
de Chefe de Divisão de Convênios 
da Secretaria de Estado de Traba-
lho e Promoção Social, pelo perí-
odo de 4(quatro) anos. 

É de ser observado, que a lei do 
Regime Jurídico Único, não impõe 
nenhum período para que seja 
considerado o exercício da função 
gratificada  ou cargo comissiona-
do, como bem realça o estudioso 
Procurador de Justiça, l imitando-se 
apenas em estabelecer a prestação 
de trabalho do servidor na função 
do cargo em referência, no tempo 
de 1 (um) ano para o percentual 
de 10% a ser incorporado. 

Constata-se igualmente que o 
impetrante, se viu destituído da 
função comissionada em 28 de fe-
vereiro de 1994,porém, ficou per-
cebendo tal gratificação até abril 
de 1995, vantagem esta já incor-
porada aos seus vencimentos e  
que foi abruptamente cortada em 
razão da edição de súmula admi-
nistrativa editada pela Consultoria 
Geral do Estado, que interpretou o 
art.130 da lei do Regime Jurídico 
Único, como sendo instituidor de 
vantagem nova, interpretação não  
acolhida à unanimidade por este 
Augusto Tribunal  em sede de 
Mandado de Segurança, conforme 
amplo conhecimento dos ilustres 
Desembargadores que o compõe. 

Assim é que temos, em Manda-
do de Segurança posterior, a e-
menta do V. Acórdão nº 26.020 
em que foi relator o eminente Des. 
Wilson de Jesus Marques da Silva, 
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e outro em que foi relator o não 
menos digno Desembargador João 
Alberto Castelo Branco de Paiva, 
em que se lê: 

     Mandado de Segurança - 
Objetivo - Incorporação de Adi-
cional    pelo exercício de cargo 
em comissão e função gratifica-
da - Inteligência do art. 130 da 
Lei nº 5.810/94 - Segurança 
concedida. 
Finalmente, ao argumento de 

que falta  a  previsão orçamentária 
com o pagamento da gratificação 
incorporada, não merece acolhida 
conforme já exposto em outros A-
córdãos sobre o assunto em foco. 

Ante o exposto, conheço da se-
gurança e a concedo ao impetran-
te, fazendo jus ao recebimento da 
gratificação já mencionada a partir 
do ajuizamento do "mandamus”, 
ficando as parcelas pretéritas a se-
rem pagas pela via ordinária. 

 
Belém,19 de novembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Pzesidente 

Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.299 - APELAÇÃO CÍVEL  DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:     Fundação de Telecomunicações do Pará - Funtelpa 
Apelada:      Primac - Projetos, Instalações e Manutenções de Ar Condicio-

nado  
                    Ltda. 
Relator:        Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recurso - Apelação cív el - Ação ordinária de 
cumprimento de obrigação contratual julgada pro-
cedente - Não sendo a Funtelpa pessoa jurídica 
de direito público não se beneficia ela do disposto 
no artigo 188, do Código de Processo Civ il - A do-
cumentação exibida pela apelada v eio de com-
prov ar, habilmente, a v erdade dos fatos por ela 
alegados - Sendo a ação proposta contra a ape-
lante, o requerimento, pela apelada, para a cita-
ção do Estado do Pará, não se justificaria - Re-
curso improv ido. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos, 
estes autos de Apelação Cível, da 
Comarca de Belém, sendo apelan-
te Fundação de Telecomunicações 
do Pará - Funtelpa e apelada Pri-
mac -Projetos, Instalações e Manu-
tenções de Ar Condicionado Ltda. 

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 de 

cumprimento de obrigação contra-    
tual, julgada procedente pela res-
peitável sentença de fls. 109/111, 
cujo relatório é adotado, condena-
da a ré ao pagamento do débito, 
no valor declarado na inicial, além 
de perdas e danos a ser apurado 
em liquidação de sentença; das 
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custas processuais e dos honorários 
advocaticios fixados em 15% do 
valor da condenação. 

Apelou a vencida, alegando, 
para a reforma da decisão recorri-
da, preliminarmente, que: 

1 - por ser uma Fundação, man-
tida pelos cofres do Governo do Es-
tado do Pará, sem fins lucrativos, 
fazendo parte, assim, da classifica-
ção legal de Fazenda Pública, 
mencionada pelos artigos 188 e 
730, do Código de Processo Civil, 
tem o prazo em quádruplo, para 
contestar, direito esse que não lhe 
foi reconhecido, pela magistrada 
sentenciante, razão porque a sua 
contestação, ajuizada no 59° dia, 
após a juntada do mandado de ci-
tação aos autos, portanto em tem-
po hábil deixou de ser aceita e 
considerada, sendo, em conse-
qüência, decretada a sua revelia, 
no feito; pede, assim, que o pro-
cesso retorne, ao juízo de origem, 
para instrução e julgamento; e 

2 - deve ser extinto o processo 
sem julgamento do mérito, eis que 
a petição inicial não foi instruída 
com os documentos indispensáveis 
à propositura da ação, valendo a 
pena salientar que não obstante 
ter sido a ação movida, também, 
contra o Estado do Pará, não hou-
ve requerimento para a citação 
dessa Unidade da Federação. 

Quanto ao mérito, afirma que 
improcede, totalmente, á presente 
ação ordinária porque, a um, se-
quer foi juntado aos autos, com a 
inicial ou em qualquer outro mo-
mento processual, o contrato dito 
descumprido; a dois, porque a au-
tora, ora apelada, em nenhum 
momento demonstrou. nos autos, 
haver cumprido sua parte no supos-
to contrato firmado com a apelan-
te. 

Recurso regularmente processa-
do, com preparo comprovado no 
ato de sua interposição e resposta. 

Nesta Superior Instância, mani-
festou-se a douta Procuradoria de 
Justiça pelo improvimento do re-
curso, sendo a revisão operada pe-
lo Excelentíssimo Senhor Desem-
bargados Humberto de Castro. 

 
Voto 
A respeitável decisão recorrida 

bem apreciou a questão debatida 
nos autos, merecendo, por isso, 
subsistir por seus próprios e jurídi-
cos fundamentos. 

Não merecem acolhimento as 
preliminares argüidas pela apelan-
te, pois: 

1 - Não sendo a Funtelpa pes-
soa jurídica de direito público, ha-
ja vista que o seu objetivo é a im-
plantação de um sistema estadual 
de repetição e retransmissão de si-
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nais de rádio e de televisão, de in-
teresse do Estado, pertencendo, 
logicamente, ao grupo de pessoas 
jurídicas de direito privado, não se 
beneficia ela do dispôsto no artigo 
188, do Código de Processo Civil, 
dispondo, apenas, de quinze dias, 
para em processo civil, contra si 
ajuizado, contestar;  

2 - Como se vê dos autos, a do-
cumentação exibida pela apelada 
veio de comprovar, habilmente, a 
verdade dos fatos por ela alegados 
e, sendo a ação proposta, a rigor, 
somente contra a apelante, o re-
querimento, pela acionante, para 
a citação, também, do Estado do 
Pará, não se justificaria. 

Rejeitam-se, assim, as prelimi-
nares em apreço. 

Quanto ao mérito, não resta 
melhor sorte à apelante, bastando 
para isso considerar-se que os do-
cumentos exibidos pela apelada, 
com a sua  inicial, como já foi a-
cima afirmado, são hábeis para a 
comprovação dos fatos por ela a-
legados. 

Realmente, como muito bem 
comenta, em seu parecer de fls. 

137/141, a culta Procuradora de 
Justiça que oficia no presente fei-
to, Doutora Wanda Luczynski, não 
poderia a apelada juntar um con-
trato que não chegou a ser for-
malmente celebrado entre as par-
tes, mesmo porque a relação, entre 
elas, se deu através de solicita-
ções, por parte da Funtelpa e, em 
resposta, propostas da Primac, as 
quais, sendo aprova 

das, eram supridas com pedidos 
de liberação de recursos, junto à 
Secretaria de Planejamento do Es-
tado do Pará, tudo isso bem de-
monstrado na documentação exi-
bida pela acionante. 

Igualmente improcede a alega-
ção de que a apelada não provou 
haver cumprido o contratado, bas-
tando, para isso, considerar-se que 
os documentos que integram os 
presentes autos provam a presta-
ção dos serviços e, por sua vez, a 
apelante, fazendo tal alegação, 
não exibe prova necessária em 
contrário. 

Isto posto, nega-se provimento 
ao recurso. 

 
Belém, 28 de novembro de 1996. 

 
Des. Humberto de Castro - Presidente  

Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.305 - AGRAVO DA COMARCA DA CAPITAL  
 
 
Agravante: Instituto de Resseguros do Brasil - IRB 
Agravada: Ruth Ester de Jesus Favacho 
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 

 
I - Agrav o. Ação de prestação de fato c/ preceito 
cominatório contra Seguradora. Agrav ante denun-
ciado como litisconsorte necessário. Pedido jul-
gado procedente. Apelação. Seguimento negado. 
Ausência dos presupostos de  tempestiv idade e 
legitimidade. Agrav o do despacho. II - Reconhe-
cendo-se a qualidade de Assistente litisconsorcial 
do Instituto de Resseguros do Brasil - IRB nas a-
ções contra seguradoras, mantendo relação jurí-
dica autônoma com o adv ersário da parte assisti-
da, e com procurador diferente, é de incidir-lhe, 
dentre outros, o benefício processual do prazo em 
dobro, com ampla legitimidade para recorrer. 

 
 

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

sembargadores componentes da 
Colenda 1ª Câmara Cível Isolada, 
do Egrégio TJE-Pa., em turma jul-
gadora, à unanimidade de votos, 
conhecer do presente Agravo e 
provê-lo, para ser declarada   tanto 
a legitimidade do ora Agravante 
para recorrer, quanto a  tempesti-
vidade da Apelação por si interpos-
ta. 

 
Relatório  
Na ação de prestação de fato 

com preceito cominatório em que 
é autora, a ora agravada, e ré, Sol 
de seguros S/A, figurando como li-
tisconsorte necessário a ora agra-
vante, tendo a MMª Dra. juíza da 
12ª Vara Cível de Belém julgado 
procedente a ação, da referida 
sentença interpôs recurso de Ape-
lação, a ré, Sol de Seguros S/A, 
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bem como o litisconsorte passivo 
necessário (Instituto de Resseguros 
do Brasil-IRB). 

O Dr. juiz em exercício ordenou 
que a Sra. escrivã do feito, certifi-
casse se o recebimento dos recur-
sos eram tempestivos, tendo então 
aquela escrivã assim certificado:  

     "Certifico em atendimento 
ao despacho de fls. 254, que a 
parte ré, Sol de Seguros S/A, in-
terpôs recurso de Apelação in-
tempestivamente, consideran-
do-se que a sentença foi publi-
cada no dia 12.06.95 (fls. 13.v) 
e apelou somente em 04.09.95 
(fls. 230 a 236). Certifico ainda 
que a parte, Instituto de Resse-
guros do Brasil-IRB, acolhida 
como Assistente da ré, apelou 
em 10.08.95 (fls.199/236), ale-
gando prazo recursal em dobro 
devido sua condição de Assis-
tente, com procuradores diferen-
tes, situação em que a lei é la-
cunosa e a jurisprudência diver-
gente. O referido é verdade e 
dou fé. Belém, 01.02.1996. (a) 
Maria Antonieta Machado, es-
crivã do cartório do 12º ofício". 
À vista desta certidão, o MMº 

Dr. juiz em exercício, exarou o se-
guinte despacho: "Com fundamen-
to no parágrafo único do art. 518 
do CPC, examinando os pressupos-
tos de tempestividade e legitimi-

dade, nego seguimento ao recur-
sos de fls. 199 a 229 e 230 a 253. 
Intimem-se. Belém, 08.02.96. (a) 
Dr. Francisco Sabino Vasconcelos 
da Costa. 

Contra este despacho, somente 
o IRB, na qualidade de Assistente 
listisconsorcial, agravou no prazo e 
forma da lei, aduzindo como suas 
razões, o seguinte: a) nulidade da 
decisão agravada, por falta de fun-
damentação; b) tempestividade da 
sua apelação-contagem em dobro 
do prazo recursal; c) Legitimidade 
para recorrer, pedindo ao final que 
seja atribuído o efeito suspensivo 
ao recurso, até o pronunciamento 
da Câmara Cível a que ele foi 
distribuído, quando então será 
reconhecida sua legitimidade e 
tempestividade do recurso de 
apelação, na condição de litis-
consorte ou assistente. 

Juntou com o agravo, toda do-
cumentação exigida pela nova sis-
temática processual, além de farta 
jurisprudência que alicerça seu 
pedido. 

Recebido  o agravo, lhe foi de-
ferido o efeito suspensivo, sendo o 
mesmo contraminutado pela agra-
vada que sustentou o acerto do 
despacho do magistrado. 

Com vistas dos autos, a i lustre 
Procuradora de Justiça, Dra. Wan-
da Luczyinski, em judicioso pare-
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cer, conclui seu trabalho conside-
rando que tanto a assistida Sol de 
Seguros Ltda., como o assistente 
Instituto de Resseguros do Brasil, 
possuindo procuradores diferentes, 
é de lhes ser aplicado o benefício 
do art.191 do CPC (contagem em 
dobro dos prazos para contestar, 
recorrer e de modo geral para falar 
nos autos), concluindo que a Ape-
lação do IRB foi interposta tempes-
tivamente, e assim seja declarada 
a tempestividade, como também 
sua legitimidade para apelar. 

 
Voto 
O judicioso parecer da  Procu-

radora de Justiça, Dra. Wanda 
Luczynski, bem retrata a real situa-
ção dos fatos a serem analisados e 
julgados, razão pela qual, o en-
dosso em sua integridade, solici-
tando aos Exmos. Desembargalo-
res da turma julgadora, lê-lo e ado-
tá-lo como razões de decidir. 

"O caso está a reclamar decla-
ração judicial para determinar-se: 

1) A real posição do Agravante 
no processo: se é de assistência 
simples, nos termos do art. 50, ou 
se é de assistência l itisconsorcial, 
com base no artigo 54, ambos do 
CPC, e, 

2) Se, em decorrência do item 
acima, o agravante tem direito a 
recorrer com o prazo em dobro. 

O art. 68, do Decreto-lei nº 
73/1966, dispõe: 

     "O IRB será considerado li-
tisconsorte necessário nas ações 
de seguro, sempre que tiver res-
ponsabilidade no pedido". 
Apreciando a classificação em-

prestada pelo citado decreto-lei, 
no julgado JTACSP, Ed. Saraiva, 
72/141, o Desembargador Oliveira 
Lima assim se manifestou:  

     "Apesar do rótulo legal de li-
tisconsorte necessário, o IRB 
tem possibil idade apenas de fi-
gurar na relação processual co-
mo assistente. O contrato de se-
guro é "res inter alios acta" para 
o ressegurador. E o contrato de 
resseguro é "res inter alios acta" 
para o segurado." 
No mesmo sentido, o Acórdão 

unânime da 5ª Câmara Cível do 
TJSP, na Ap. 42.651-1, RT 
606/57, citando Vera Helena de 
Mello Franco que assim se expres-
sa na RDM 28/532, 1977: 

    "O fato  da norma consubs-
tanciada no art. 68 do Dec. Lei 
73 impor a citação do IRB como 
litisconsorte necessário, estabe-
lecido naquele texto legal, de-
ve ser entendido em consonân-
cia com o que dispõe o art. 71, 
§ 1º, do Dec. 60.460/67; isto é, 
o l itisconsórcio estabelecido 
naquele texto legal deve ser 
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compreendido nos termos do 
atual CPC, em seu art. 54, a sa-
ber, como interveniência volun-
tária". 
De tais citações, conclui-se que 

o IRB assume no processo a figura 
de assistente litisconsorcial. 

Orlando Soares, em "Comentá-
rios ao Código de Processo Civil", 
vol.I, p.160/161, assim se expressa 
acerca da assistência l itisconsorci-
al: 

    "A norma em exame estabe-
lece o comando, no caso da as-
sistência qualificada ou litiscon-
sorcial, ou seja, a modalidade 
de assistência em que o assis-
tente tem uma pretensão pró-
pria, diversa daquela da parte 
principal, cuja sentença, porém, 
influirá na relação entre ele e  
     ...entre ele e o adversário do 
assistido, como lembra Edson 
Prata (obra e volume citados, 
pags. 203/209). 
O assistente litisconsorcial, por-

tanto, pode assumir, em face do 
pedido posição diversa da do assis-
tido, sendo facultado àquele, in-
clusive, que prossiga no processo 
para defender o seu direito, ainda 
que o assistido desista da ação, ha-
ja reconhecido a procedência do 
pedido ou transacionado com a 
parte adversa (CF. Helio Tornaghi, 
Obra e volume citados, p. 231). 

Vale dizer, dentre as prerrogati-
vas do assistente litisconsorcial se 
inclui a de recorrer da decisão fi-
nal, caso o assistido não o faça, 
até porque aquele se equipara ao 
terceiro prejudicado (art. 499 deste 
código). 

Em suma, o assistente litiscon-
sorcial é aquele que mantém rela-
ção jurídica própria com o adversá-
rio da parte assistida e que assim 
poderia, desde o início da causa, 
figurar como litisconsorte facultati-
vo. Seu ingresso posterior - em 
qualquer grau de jurisdição (art. 
50, parágrafo único) - como assis-
tente, assegura-lhe, assim, o status 
processual de litisconsorte (idem, 
p. 232, Humberto Theodoro Júnior, 
ob. e vol. cits. p.151). 

Em outras palavras, conclui-se 
que a assistência l itisconsorcial é 
um sucedâneo do litisconsorcio fa-
cultativo, com a vantagem de ser 
exercido o pedido em qualquer 
grau de jurisdição. 

Dessa forma, possui o Instituto 
de Resseguros do Brasil, legitimi-
dade para recorrer da sentença de 
primeiro grau. 

 No que se refere ao prazo 
em dobro, a jurisprudência assim 
se manifesta: 

     "Assistência Litisconsorcial - 
Como o Assistente Litisconsorci-
al (CPC, 54) é considerado litis-
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consorte do assistido, se ambos 
tiverem procuradores diferentes, 
incide o benefício do CPC, 191  
(RT TJSP 108/226)." 
Considerando que tanto a assis-

tida, Sol de Seguros Ltda., como o 
assistente, IRB, possuem procura-
dores diferentes, é de ser-lhes  a-

plicado o benefício do art.191 do 
CPC. Do que se conclui que a ape-
lação do IRB foi interposta tempes-
tivamente, motivo pelo qual opi-
namos pelo provimento do recurso, 
para que seja declarada a legiti-
midade da agravante para recorrer 
e a tempestividade da apelação. 

 
Belém,18 de novembro de 1996. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACORDÃO Nº 30.306 - APELAÇÃO CIVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:      Benjamin Joseph Israel 
Apelado:       Sebastião Rocha de Oliveira 
Relatora:      Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos 
 
 

Consignação em pagamento com ação de despejo 
por falta de pagamento - Preliminar de Impossibi-
lidade de reconv enção de despejo por falta de 
pagamento em ação de consignação em paga-
mento - Rejeitada à unanimidade. Preliminar de In-
tempestiv idade da reconv enção - Rejeitada à u-
nanimidade - Tendo o A. depositado a quantia de-
v ida total é de ser julgada procedente a ação de 
consignação em pagamento e improcedente a a-
ção 
de despejo por falta de pagamento - Decisão Unâ-
nime. 

 
 

Vistos, etc... 
Relatório 
Benjamin Joseph Israel propôs 

ação de consignação em paga-
mento contra Sebastião Rocha de 
Oliveira, alegando o seguinte: 

que celebrou, em 01/06/93, 
com o réu Sebastião Rocha de O-
liveira, contrato de locação do i-
móvel á Av. Conselheiro Furtado 
nº 736, a encerrar-se em 31/05/96, 
prazo de 3 anos, aluguel inicial de 
Cr$ 12.000.000,00 - padrão mone-

tário é época; que com as modifi-
cações decorrentes de reajustes 
contratuais e mudanças de política 
monetária está o presente aluguel 
fixado em R$ 139,15; que, no atu-
al momento, o réu pretende cobrar 
valores absurdos e recusa-se a re-
ceber o valor certo. 

Juntou documentos.  
Citado o réu e feito o depósito, 

foi apresentada contestação, na 
qual se diz que o aluguel ficou i-
nalterado por força do Plano Real; 
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que o autor se recusa a reajustar os 
alugueis; que a recusa de recebe-
los no valor atual é, por conseguin-
te, justa; que não houve apresen-
tação da Apólice do Seguro. Além 
disso, o réu propôs reconvenção 
em ação de despejo, por infração 
contratual alegando que o autor se 
recusa em negociar novo valor 
com base em reajuste legal, insis-
tindo em fazer o pagamento no va-
lor de R$ 139,15 e que o autor não 
cumpriu as exigências contratuais 
da locação pactuada, não reali-
zando a feitura do segura do imó-
vel. 

O Autor, falando sobre a contes-
tação, apresenta Preliminar de Nu-
lidade de Reconvenção por ex-
temporaneidade; insiste em que o 
réu apresentou propostas absurdas 
de majoração de aluguel; que 
descabe a reconvenção, pois o que 
se pretende discutir é o valor das 
prestações locaticias; que o Seguro 
já foi pago. 

Manifestação do réu às fls. 40. 
A Dra. juíza, após considera-

ções, prolatou sentença, na qual 
julgou improcedente a ação de 
consignação e procedente a re-
convenção, decretando o despejo 
do imóvel em que habita o autor. 

Inconformado, o autor apelou, 
alegando, preliminarmente, nuli-
dade da reconvenção por extem-

porânea; que foram efetuados os 
depósitos de todos os alugueis que 
a sentença diz não terem sido efe-
tuados. 

Contraminutando, o apelado 
repele a argumentação do apelan-
te quanto á reconvenção e, no mé-
rito, afirma que o consignante-
apelante não pagou a Conta no 
prazo legal e que também o depó-
sito dos alugueis foi intempestivo.  

Preliminar de impossibil idade 
de reconvenção de despejo por fal-
ta de pagamento em ação de con-
signação em pagamento. 

A primeira questão trazida co-
mo preliminar é examinar a vali-
dade processual legal da recon-
venção. A jurisprudência assim se 
manifestou: 

     "O cabimento é ponto paci-
fico, eis que depois da audiên-
cia de oblação, a consignatória 
toma o rito ordinário.” 
(R.J.T.J.S.P. - 111/315). 
E mais: 
     "A pretensão reconvencional 
de despejo por falta de paga-
mento em ação de consignação 
em pagamento tem sido admi-
tida na jurisprudência nos se-
guintes julgados: RT 623/130; 
636/140 JTA 124/207).” 
Sobre o assunto, o i lustre Juiz 

Batista Lopes prelecionou: 
     "Há, sem dúvida, não no 
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sentido restrito da definição do 
art. 103 do C.P.C. mas, "lato 
sensu" seguindo o que a mo-
derna doutrina denomina cone-
xão intelectual." (RT 665/133). 
"In casu” o fundamento da ação 

e da reconvenção é o mesmo: alu-
gueis do mesmo imóvel, ou seja, o 
mesmo contrato de elocação. 

A incompatibil idade de ritos é 
inexistente. Por conseguinte é ca-
bível. 

ACORDAM os Desembargadores 
membros da 1ª Câmara Cível Iso-
lada, em turma, á unanimidade de 
votos em rejeitar a preliminar de 
descabimento de reconvenção em 
Ação de Consignação em paga-
mento. 

Preliminar de intempestividade 
da reconvenção. 

Considerando que a reconven-
ção é cabível, vejamos a alegativa 
do autor-inquilino que ela está in-
tempestiva. 

O art. 299 do CPC estabelece: 
"Art. 299 - A contestação e a re-
convenção serão oferecidas si-
multaneamente em peças au-
tônomas; a exceção será pro-
cessada em apenso aos autos 
principais." 
A contestação foi apresentada 

no dia 11/09/95 e, no final da pe-
ça, o requerido pede "reconvenção 
á ação de despejo por infração 

contratual - com fundamento no 
art. 315 e seguintes do CPC, que o 
autor seja intimado a apresentar a 
apólice de seguro e comprovantes 
de apagamentos referente ao IPTU 
dos últimos 24 meses sob as penas 
do art. 359 do CPC." 

Realmente é discutível se se 
poderia admitir a reconvenção na 
própria contestação. Até aí estava 
a reconvenção duvidoso quanto a 
sua tempestividade. 

Entretanto, o Dr. Juiz, em des-
pacho ás fls. 31, datado de 
06/11/95 concedeu ao réu o prazo 
de 24 horas para apresentar recon-
venção, se assim o quiser, em pro-
cedimento próprio. Então, o reque-
rido ingressou com a reconvenção 
em 10/11/95, dois meses após a 
contestação, mas dentro do prazo 
concedido pelo Juiz. Por este mo-
tivo, considero a reconvenção 
tempestiva. 

ACORDAM os Desembargadores 
membros da 1ª Câmara Civel Iso-
lada em turma á unanimidade de 
votos em rejeitar a preliminar de 
intempestividade da reconvenção. 

 
Mérito 
Considerando que a reconven-

ção é cabível em Ação de despejo 
por falta de pagamento, examina-
remos se o Autor depositou real-
mente o valor do débito na con-
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signação em pagamento, que é a 
ação principal. 

A Dra. Juíza declara, em sua 
sentença, que o consignante não 
depositou os alugueis vencidos de 
agosto de 1995 a fevereiro de 
1996. O autor, por sua vez, assegu-
ra que os alugueis foram pagos. 
Examinando os autos, verifiquei 
que até a sentença constavam as 
seguintes certidões de 

depósito: às fls. 21v. Certidão 
de pagamento do mês de agosto 
em 04 de setembro de 1995; às fls. 
29v. Certidão do pagamento do 
mês de setembro em 05 de outu-
bro de 1995; quanto aos meses de 
outubro e novembro nenhuma cer-
tidão; dezembro recibo de Depósi-
to no Banpará (fls. 56) relativo ao 
mês de dezembro, feito em 15 de 
janeiro de 1996. Na apelação o 
Autor-consignante juntou recibos 
dos depósitos de alugueis, assina-
dos pelo representante do Cartório 
Fabiliano Lobato. Às fls. 71 depósi-
to do mês de janeiro de 1996, da-
tado de 09/02/96; às fls. 72 depósi-
to do mês de dezembro de 1995, 
datado de 05/01/96; às fls. 73 de-
pósito do mês de novembro de 
1995, datado de 06/12/95; às fls. 
74 depósito do mês de outubro de 
1995, datado de 07/11/95; às fls. 
75 depósito do mês de setembro 
de 1995, datado de 05/10/95; às 

fls. 76 depósito do mês de agosto 
de 1995, datado de 04/11/95. Veri-
fica-se, pois, que todos os meses 
foram pagos e que o depósito foi 
integral. 

O réu locador afirma ter sido 
justa a recusa porque o aluguel é 
ínfimo - R$ 139,15. Aduz que pre-
tendia o aumento, pois considera-
va insuficiente o aluguel e que vá-
rias reuniões foram realizadas sem 
que o autor consignante inquilino 
entrasse em acordo para majorar a 
verba locaticia. Ora, estas razões 
não configuram a justiça da recu-
sa. 

Quanto ao despejo por falta de 
pagamento não tem fundamento, 
desde que todos os alugueis foram 
pagos. 

A sentença fundamentou-se em 
fatos inexistentes, como a mora do 
inquilino, quando certidões e reci-
bos do pagamento constam dos 
autos. 

Assim, pelas razões acima ex-
postas, conheço do recurso e lhe 
dou provimento para julgar proce-
dente a ação de consignação em 
pagamento e improcedente a ação 
de despejo. 

ACORDAM os Desembargadores 
membros da 1ª câmara civel em 
turma á unanimidade de votos em 
conhecer do recurso para lhe dar 
provimento. 
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Belém,  25 de novembro de 1996. 

 
Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 

Desa. Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos - Relatora. 
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ACÓRDÃO Nº 30.307 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Agravantes:     Francisco Cid Malato Pinheiro Lopes e Maria Tereza Bace-

lar  
                       Lopes 
Agravada:       Banco do Estado do Pará S/A 
Relator:           Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Recurso - Agrav o de instrumento - Ação executiv a 
hipotecária - Penhora de um bem imóv el indicado 
pelos executados - Certidão do oficial de justiça 
encarregado das diligências do feito, dando conta 
de que, da penhora procedida. Foram, regularmen-
te, intimados os executados - Alegação dos exe-
cutados de que não é v erdadeira a certidão em re-
ferência, eis que eles, realmente, deixaram de 
opôr embargos, à execução, por que não foram in-
timados da penhora, como a lei determina - Ale-
gação aleatória e, como tal, inaceitáv el - Recurso 
não prov ido. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos de Agravo de Instrumen-
to, da Comarca de Belém, sendo 
agravantes Francisco Cid Malato 
Pinheiro Lopes e Maria Tereza 
Bacelar Lopes e agravada Banco 
do Estado do Pará S/A. 

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 
Cuida-se de agravo de instru-

mento tirado de ação executiva 
hipotecária, contra a respeitável 
decisão de fls. 21, destes autos, 
que determinou a avaliação do 
bem imóvel penhorado. 

Sustentam os recorrentes que 
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deixaram de opor embargos à exe-
cução porque, da penhora, não fo-
ram intimados pelo Oficial de Jus-
tiça encarregado das dil igências 
do feito. 

Recurso tempestivo, com prepa-
ro comprovado na data de sua in-
terposição, e não respondido. 

 
Voto 
Os agravantes exibiram, com a 

petição recursal, entre outros do-
cumentos, as cópias do respectivo 
auto de penhora e depósito e da 
certidão do Oficial de Justiça en-
carregado das dil igências do feito, 
de que os intimou, regularmente, 
da penhora procedida. 

Apesar disso, afirmam que, en-
tre outras irregularidades ocorridas, 
não foram, realmente, intimados 
da penhora do imóvel que oferece-
ram à garantia do Juízo, razão 
porque não opuseram embargos à 
execução, como pretendiam, sen-
do surpreendidos, assim, com a 
respeitável decisão interlocutória 

recorrida, pela qual foi determina-
da a avaliação do imóvel penho-
rado. 

A MMª Juíza do feito, prestando 
as informações que lhe foram soli-
citadas por este Relator, em o ofi-
cio de fls. 35/36, ressalta que os 
agravantes tomaram ciência da 
penhorado imóvel hipotecado, a-
pesar do que não embargaram a 
execução, o que bem demonstra a 
falta de credibil idade do que afir-
mam, em contrário, os recorrentes. 

Por outro lado, a cer|idão do 
escrivão ou do oficial de justiça 
tem fé pública, só podendo ser in-
firmada ou desfeita por prova ine-
quívoca em sentido contrário, atra-
vés de ação competente. A ação 
declaratória incidental, nesse caso, 
é perfeitamente cabível e, até 
mesmo o meio indicado para diri-
mir a questão, a qual, no entanto, 
os agravantes não vieram de pro-
por. 

Por tais razões, nega-se provi-
mento ao recurso. 

 
Belém, 28 de novembro de 1996 

 
Des. Humberto de Castro - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.311 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE RE-
DENÇÃO 
 
 
Apelante:     Geraldo Batista da Silva 
Apelado:      João José da Silva 
Relatora:     Desembargadora Climenie Bernadette de Araújo Pontes 

 
 

Contrato de promessa de compra e v enda - Res-
cisão - Bem pertecente a espólio - Prov a: o ato ju-
rídico perfeito além de outros requisitos, tem co-
mo elemento essencial a v ontade liv re e consci-
ente dos contratantes. Contudo, comprov ado que 
o bem não pertence ao alienante o ato jurídico 
não se consuma e, conseqüentemente, é suscetí-
v el de ser desfeito. Recurso conhecido e impro-
v ido. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes da Terceira Câ-
mara Cível Isolada, por unanimi-
dade de votos, conhecer do recur-
so, mas lhe negar provimento nos 
termos do voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
João José da Silva, devidamen-

te qualificado, propôs Ação Ordi-
nária de Rescisão Contratual cu-
mulada com perdas e danos contra 
Geraldo Batista da Silva, alegando 
que firmou com o mesmo contrato 
de compra e venda de um imóvel 

urbano pela importância de CR$ 
1.600.000,00 (um milhão e seis-
centos mil cruzeiros), sendo pago 
CR$ 800.000,00 (oitocentos mil 
cruzeiros) em espécie e o restante 
foi emitida uma nota promissória 
para ser resgatada posteriormente. 
Aduz que o imóvel objeto da tran-
sação encontra-se em nome de Jo-
sé Ferreira da Silva, falecido antes 
da celebração do aludido contrato, 
sendo que tal imóvel faz parte dos 
bens arrolados no inventário, em 
trâmite na comarca de Conceição 
do Araguaia, do qual é inventari-
ante a Sra. Clarice Silva Ramos 
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Araújo. Esclarece ainda que a dita 
senhora obrigou-se a transferir-lhe 
o domínio do referido imóvel no 
prazo de sessenta dias conforme 
declaração acostada aos autos (fls. 
19). Como a D. Clarice Silva Ra-
mos Araújo não cumpriu ao que se 
obrigou, ou seja, não transferiu o 
referido imóvel para o seu nome 
resolveu não efetuar o pagamento 
do restante do débito, representa-
da pela nota promissória, pois cor-
ria o risco de pagar e não receber 
a escritura do imóvel objeto do 
contrato. E acrescenta: tanto o re-
querente quanto a D. Clarice Silva 
Ramos Araújo, sabiam que jamais 
haveria expedição de Alvará judi-
cial para alienar o citado imóvel 
objeto do contrato, pois esta já ha-
via dilapidado quase todo o patri-
mônio arrolado no processo de in-
ventário. Assim ambos em conluio 
venderam-lhe um imóvel que não 
lhes pertencia, pois sabiam que se-
ria impossível a expedição do res-
pectivo Alvará judicial.  

Regularmente citado, o reque-
rido apresentou contestação ar-
güindo, preliminarmente, o defeito 
de representação - diz que o advo-
gado  subscritor da presente ação 
não tem procuração nos autos. Ar-
güi ainda a extinção o processo 
sem julgamento de mérito pelo fa-
to de não haver in casu  a outorga 

uxória, na forma do art. 10, do Có-
digo de Processo Civil. No mérito 
diz que o requerente por ser uma 
pessoa plenamente capaz tinha  
plena  consciência e aceitou que o 
imóvel objeto do contrato seria es-
criturado por terceiro ao final do 
pagamento das parcelas acorda-
das. E além do mais, por força de 
clausula contratual, ficaria total-
mente desvinculado de qualquer 
ônus obrigacional, restando-lhe tão 
somente o direito de receber o que 
lhe é devido pelo requerente. 

Em sentença de fls. 83/88 o 
MM. Juiz “a quo” julgou proceden-
te, em parte, o pedido para decla-
rar rescindido o contrato de compra 
e venda e, conseqüentemente, de-
clarar nula a nota promissória emi-
tida pelo requerente para garantia 
do pagamento, condenando o re-
querido a devolver todos os valores 
adiantados no contrato. 

Inconformado, o requerido in-
terpôs recurso de apelação repi-
sando os mesmos argumentos ex-
pendidos em sua contestação, 
pugnando pela reforma  in totum a 
respeitável decisão. 

O apelado apresentou suas con-
tra-razões sustentando o acerto da 
respeitável sentença.  

 
Voto 
Trata a espécie de Ação Ordi-
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nária de Rescisão de Contrato de 
Promessa de Compra e Venda cu-
mulada com Perdas e Danos a teor 
do art. 1.092 do Código Civil Brasi-
leiro. 

O apelado adquiriu do apelante 
o imóvel descrito no contrato, bem 
esse pertencente ao espólio de Jo-
sé Ferreira da Silva, comprome-
tendo-se a Sra. Clarice da Silva 
Ramos Araújo, inventariante da-
quele, a legalizá-lo no prazo de 
sessenta dias contado da data da 
assinatura do compromisso. Curio-
so notar, que o negócio não se fez 
diretamente com a inventariante 
do espólio, mas por terceira pessoa 
que se diz possuidora desse mes-
mo bem, mas nenhum documento 
apresenta como suporte a essa as-
sertiva. 

O comprador cumpriu sua obri-
gação relativamente ao preço ajus-
tado, retendo a metade - represen-
tado por um nota promissória no 
valor de Cr$ 800.000,00 (oitocen-
tos mil cruzeiros), padrão monetá-
ria da época, no aguardo da lega-
lização da venda que não aconte-
ceu até a presente data. 

Nota-se ainda que a Sra. Clari-
ce da Silva Ramos Araújo é soltei-
ra sem vinculo de parentesco com 
o de cujus, e se comprometera, por 
instrumento particular, a assinar a 
escritura e essa situação certamen-

te levou o magistrado a indeferir o 
pedido de Alvará. Fosse ela inven-
tariante, na qualidade de meeira 
certamente teria obtido o consen-
timento para a venda do bem do 
espólio. 

Os argumentos aduzidos no a-
pelo são pueris, que as partes são 
capazes ninguém duvida, mas que 
a venda tenha sido condicionada a 
expedição de alvará ad eterinitatis  
no  processo  orfanológico  não  é  
verídico, o compromisso assumido 
em documento ressalva que no 
prazo de 60 (sessenta) dias escritu-
rarei ao Sr. João José da Silva, 
brasileiro, casado, comerciante, 
portador da identidade RG 
169.474 GC.  e  CPF (MF)  nº  
125.591 481-53, residente e domi-
cil iado na Rua Geovane Queiroz 
s/nº no entrocamento de Redenção 
ou a quem ele indicar, um lote de 
Terreno Urbano, situado no Lote-
amento Novo Horizonte, nesta ci-
dade de Redenção-Pa, constituído 
pelo lote 04 da quadra nº 03, com 
área de 450m2 e onde se encontra 
edificado uma casa residencial, 
construída em alvenaria, coberta 
de telhas, com 07 cômodos e que 
cuja escritura de compra e venda 
se encontra em nome de José Fer-
reira da Silva (já falecido) devida-
mente registrada sob o nº 47.935, 
fls. 42 do livro protocolo 1 - D-
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Registrado sob o nº 3 na matrícula 
10.227,1 no livro (Ficha) 2 AL, de 
registro Geral de Conceição do A-
raguaia-Pa (fls.19). 

Quer essa declaração firmada 
por D. Clarice da Silva Ramos Ara-
újo, como a cláusula segunda do 
contrato de compra e venda aven-
çado entre as partes litigantes são 
insubsistentes e viciam a manifes-
tação da vontade tornando rescin-
dível o ato jurídico, a um, porque 
não há prova nos autos que D. Cla-
rice da Silva Ramos Araújo seja 
realmente inventariante do espólio 
de José Ferreira da Silva, proprie-
tário do imóvel transacionado, e, 
sem o consentimento judicial não 
poderia alienar nem prometer a 
venda qualquer dos bens da he-
rança, que ainda não lhe pertence 

e quiçá venha a pertencer, a dois, 
não há referência nos autos do pa-
rentesco entre a referida senhora e 
o de cujus. Diz a  decisão ser a 
cônjuge superstite, mas não há 
prova  desse fato.  

Assim, constatada que os ven-
dedores não sendo proprietários do 
bem alienado, transacionaram o 
mesmo com o Autor, sabendo que 
dificilmente essa venda se 
consumaria, viciariam o ato 
jurídico por não ser um ato de 
vontade consciente. Se essa 
vontade traz em seu bojo um 
defeito que a vicia o ato por ela 
oportunamente gerado é 
susceptível de ser desfeito. Ante o exposto conheço o recur-
so e lhe nego provimento para 
confirmar a sentença recorrida. 

 
Belém, 29 de novembro de 1996. 

 
Des. José Alberto Soares Maia - Presidente 

Desa. Climenie Bernadette de Araújo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.313 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante:       Osvaldo José Carepa Aliverti 
Apelado:        Alberto Toscano Pinheiro 
Relatora:       Desembargadora Climenie Bernadette de Araujo Pontes 
 
 

Desfazimento de obra - Desistência - Oposição de 
terceiro: se o caso de pluralidade de partes não 
se enquadra seja em v irtude de lei, seja pela na-
tureza jurídica litigiosa como litisconsórcio ne-
cessário, não há autonomia da parte que ingres-
sou na lide já em curso para opor-se à desistên-
cia do autor da ação com a anuência do réu, de-
v idamente homologada. Recurso conhecido, mas 
improv ido. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM, os Desembargado-

res componentes da terceira Câma-
ra Cível Isolada, por unanimidade 
de votos, conhecer do recurso mas 
lhe negar provimento nos termos 
do voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Condomínio do Edifício Cristo 

Rei, qualificado nos autos, interpôs 
ação ordinária de desfazimento de 
obra contra Alberto Toscano 
Pinheiro, também qualificado nos 
autos, alegando que o mesmo in-
fringiu o art. 10, inciso I, da Lei nº 

4.591 ao alterar a forma externa 
da fachada do prédio com a insta-
lação de 03 (três) caixas de concre-
to para ar condicionado e que fo-
ram infrutíferas todas as tentativas 
de solucionar amigavelmente a 
contenda. 

O requerido contestou solicitan-
do a juntada do contraprotesto ofe-
recido anteriormente, que em sín-
tese apresenta os seguintes argu-
mentos: instalação de ar condicio-
nado no prédio pelo próprio síndi-
co, inexistência no documento pú-
blico firmado entre a Construtora 
Guajará e o condomínio de cláusu-
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la impondo restrições a fachada do 
prédio e que a Assembléia Geral 
dos Condôminos ainda não delibe-
rou  sobre a matéria e nem refe-
rendou a Convenção. Protestou por 
todos os meios de prova em direito 
permitido, especialmente, perícia 
e oitiva de testemunhas. 

O autor manifestou-se aduzindo 
que a contestação limitou-se a ter-
giversar sobre o mérito do pedido, 
o contraprotesto juntado não tem o 
condão de substituir a resposta à 
ação, assim, deve ser aplicado o 
disposto no art. 302, “caput” do 
CPC. Ressaltou, que os outros apa-
relhos de ar condicionado foram 
instalados nos locais adequados e 
os colocados nas coberturas não fe-
rem a estética porque localizam-se 
nos fundos do imóvel, além disso, 
tiveram a autorização da Assem-
bléia Geral dos Condôminos. 

A sentença “a quo”, julgando 
antecipadamente a lide, deferiu o 
pleito da exordial. O réu apelou 
alegando cerceamento de defesa, 
o apelado contrarrazou e o Acór-
dão nº 19.013 da Segunda Câma-
ra Cível Isolada deu provimento ao 
apelo, determinado a realização 
da audiência de instrução da cau-
sa. 

Baixaram os autos e depois de 
efetivada a perícia, o autor peti-
cionou desistindo da ação, uma 

vez que a maioria dos condôminos 
permitiu a instalação de aparelhos 
de ar condicionado no local uti l i-
zado pelo requerido. 

Em seguida, o Sr. Osvaldo José 
Carepa Aliverti alegando que a 
decisão da Assembléia Geral Con-
dominial não teve a necessária 
unanimidade exigida pelo art. 10, 
inciso I, § 2º, da Lei nº 4591, re-
quereu sua admissão no processo 
como litisconsorte ativo, o juízo a 
quo deferiu o pleito e designou 
audiência de instrução e julga-
mento. O requerido agravou e a ju-
íza do feito tornou sem efeito os 
despachos posteriores ao pedido 
de desistência para homologar o 
acordo e consequentemente decla-
rar extinto o processo. 

Inconformado, o Sr. Osvaldo Jo-
sé Carepa Aliverti interpôs recurso 
de apelação aduzindo que a deci-
são guerreada violou, expressa-
mente, o art. 48 do CPC, pois ho-
mologou um acordo posterior a sua 
admissão no feito e ainda de for-
ma equivocada extinguiu o proces-
so sem ouvi-lo. O citado artigo, 
considera os litisconsortes como li-
tigantes distintos em relação à par-
te adversa, assim, poderia haver a 
homologação do acordo entre au-
tor e réu, mas sem a extinção do 
feito, que deveria prosseguir até 
decisão final. 
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O apelado impugnou o recurso 
afirmando que, quando o apelante 
efetuou seu ingresso na lide o a-
cordo já existia e contra a decisão 
da assembléia condominial já foi 
proposta ação própria, conforme 
confessou em juízo o recorrente, 
portanto, a relação jurídica proces-
sual estava extinta. 

 
Voto 
Não se confundem os institutos 

do litisconsórcio necessário e da in-
tervenção de terceiros. Respaldado 
na lição do mestre Humberto The-
odoro Júnior, pode-se afirmar que 
o primeiro é aquele sem cuja ob-
servância não será eficaz a senten-
ça, seja por exigência da própria 
lei, seja pela natureza jurídica liti-
giosa (fls. 109). Assim sendo, o l i-
tisconsórcio necessário somente se 
dará nos seguintes casos: 

a) quando a lei o determinar 
expressamente, podendo ser ativo 
ou passivo (exemplo: marido e mu-
lher, nos casos do art. 10); 

b) quando, frente a vários inte-
ressados, pela, natureza da relação 
jurídica, a l ide tiver de ser decidida 
de modo uniforme para todas as 
partes, caso que só ocorre com o li-
tisconsórcio passivo (exemplo: a-
ção de anulação promovida pelo 
prejudicado contra os contraentes 

de negócio jurídico fraudolento ou 
simulado)" (idem, fls. 109).  

Com fulcro nessa abalizada li-
ção e pela análise dos autos, o 
presente caso de pluralidade de 
partes não é litisconsórcio necessá-
rio, posto que não se enquadra em 
nenhum dos casos acima descritos. 
Não o sendo, não há autonomia 
da parte que integrou a lide já em 
curso para se opor à desistência do 
autor da ação. 

A intervenção de terceiro, por 
seu turno, pode ser classificada, de 
acordo com a ampliação ou modi-
ficação subjetiva da relação pro-
cessual em: ad coadjuvando - 
quando o terceiro procura prestar 
cooperação a uma das partes pri-
mitivas, como na assistência; ad 
excludendum - quando o terceiro 
procura excluir uma ou ambas as 
partes primitivas, como na oposi-
ção e na nomeação à autoria (i-
dem, fls. 114 e 115). 

O caso em tela é flagrantemen-
te de assistência. Em sendo assim, 
não há como conhecer da inten-
ção do assistente em requerer a 
continuidade da lide, quando hou-
ve desistência do autor-assistido 
com anuência do réu. 

Ante o exposto, conheço do re-
curso e nego provimento.

Belém, 29 de novembro de 1996. 
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ACÓRDÃO Nº 30.316 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:      Maria da Conceição Moraes da Costa 
Impetrado:       Excelentíssimo Senhor Deputado Presidente da Assembleia  
                        Legislativa do Estado do Pará 
Relator:            Desembargador Wilson de Jesus Marques da Silva 
 
 

Mandado de Segurança - Objetiv o - Reconheci-
mento de direito a tratamento isonômico em rela-
ção a funcionários que integram um outro quadro 
funcional - Ato almejado que configura percepção 
de gratificação de nív el superior - Direito líquido e 
certo inocorrente - Segurança denegada.  

 
Vistos, relatados e discutidos es-

tes autos de Mandado de Segu-
rança, da Comarca de Belém, em 
que é impetrante Maria da Con-
ceição Moraes da Costa e impetra-
do o Excelentíssimo Senhor Depu-
tado Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará. 

ACORDAM os Desembargadores 
que integram o Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, por unanimidade de votos, 
denegar a segurança. 

 
Relatório 
Trata-se de mandado de segu-

rança impetrado por Maria da 
Conceição Moraes da Costa, servi-
dora da Assembléia Legislativa do 

Estado do Pará, ocupante do cargo 
de Taquigrafo Legislativo - 
PL.AL.072, do Quadro Suplemen-
tar, a qual pretende agora, por ter 
concluído, na Universidade da 
Amazônia - Unama, o Curso de 
Serviço Social, perceber gratifica-
ção de nível superior, direito esse 
que não lhe foi reconhecido, pelo 
digno Deputado Presidente da As-
sembleia Legislativa deste Estado, 
apesar do parecer favorável emiti-
do pelo Procurador Legislativo que 
oficiou no processo postulatório 
correspondente, razão porque re-
solveu usar deste remédio constitu-
cional para a obtenção da vanta-
gem que, no seu entendimento, 
lhe é devida. 
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Explica que ingressou, nos qua-
dros do Poder Legislativo Estadual, 
através de concurso público, e foi 
nomeada, em 31 de agosto de 
1988, para o cargo de provimento 
efetivo de Taquigrafo Legislativo, 
cargo esse que, até dezembro de 
1990, não dispunha de regulamen-
tação especifica. Ocorre que, com 
o advento do Decreto Legislativo 
nº 70/90, que regulamentou o 
Plano de Cargos e Salários da As-
sembléia Legislativa do Estado do 
Pará, houve a criação de um qua-
dro principal de funcionários, em o 
qual foram colocados os servidores 
que preenchiam os requisitos pes-
soais à investidura do cargo respec-
tivo, e de um quadro suplementar, 
este integrado pelos servidores que 
não dispunham desses requisitos. 
Para o exercício do cargo de Ta-
quigrafo Legislativo do Quadro E-
fetivo era necessária a escolarida-
de de nível superior, qualidade es-
sa que não era exigida para os 
funcionários do Quadro Suplemen-
tar. Por tais motivos, a impetrante, 
que, à época, não possuía escola-
ridade de nível superior, foi guin-
dada para o Quadro Suplementar. 
Esse requisito, no entanto, já foi 
preenchido pela impetrante, o que 
implica no direito que a mesma 
tem de perceber gratificação de 
nível superior. 

A liminar, também postulada 
pela impetrante, foi negada. 

O impetrado, Senhor Deputado 
Presidente da Assembléia Legisla-
tiva leste Estado, nas suas informa-
ções, argüi a preliminar de carên-
cia da ação, entendendo que hou-
ve decadência do direito da impe-
trante à presente a-
ção(mandamental, eis que ela te-
ve expirado o prazo de 120 dias 
para recorrer da decisão da autori-
dade dita coatora, ao enquadrá-la 
como Taquigrafo no Quadro Su-
plementar de Pessoal da Assem-
bléia Legislativa deste Estado, jus-
tamente por não possuir o requisito 
estabelecido legalmente para ser 
guindada ao Quadro Efetivo, qual 
seja o diploma de nível superior 
(3º grau), no inicio de 1991. 

No mérito, alega que, se a im-
petrante está ocupando o cargo de 
Taquígrafo Legislativo - 
PL.AL.072, do Quadro Suplemen-
tar, pelo enquadramento feito pela 
Resolução nº 08/91, de 22-1-91, 
com os mesmos vencimentos dos 
demais ocupantes do mesmo car-
go, nenhuma ofensa houve a direi-
to adquirido seu à percepção de 
qualquer gratificação que não a-
quela que lhe é paga em contra-
cheque normal, conclui afirmando 
que o fato da impetrante, agora, 
vir a lograr a obtenção da escolari-
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dade de nível superior, não lhe 
confere o direito à percepção da 
vantagem pecuniária pretendida, 
pois que, como preleciona o sau-
doso administrativista Hely Lopes 
Meirelles, em sua consagrada obra 
de direito administrativo:  

     "...é de se observar que não 
basta seja o servidor titular de 
diploma de curso superior para 
o auferimento da vantagem de 
nível universitário; é necessário 
que esteja desempenhando fun-
ção ou exercendo cargo para o 
qual se exige o diploma de que 
é portador. O que a Admi-
nistração remunera não é a ha-
bil itação universitária em si 
mesma; é o trabalho profissio-
nal realizado em decorrência 
dessa habilitação, e da qual se 
presume maior perfeição técni-
ca e melhor rendimento admi-
nistrativo". 
A douta Procuradoria Geral de 

Justiça manifestou-se pelo acolhi-
mento da preliminar argüida pela 
digna autoridade impetrada e, no 
mérito, propôs a denegação da or-
dem rogada. 

 
Voto 
Não procede a preliminar susci-

tada pela autoridade dita coatora. 
É que a postulante, na realida-

de, impetrando a presente segu-

rança, não se insurge contra o seu 
enquadramento, ainda em janeiro 
de 1991, através da Resolução nº 
08/91, no Quadro Suplementar da 
Assembleia Legislativa do Estado, 
como Taquigrafo Legislativo - 
PL.AL.072. 

Critica, é bem verdade, esse a-
grupamento dos funcionários em 
dois quadros distintos, taxando até 
de irregular a situação, porém, a 
rigor não se volta, neste "manda-
mus", contra a sua situação funcio-
nal, pretendendo, isso sim, a iso-
nomia com os taquígrafos do Qua-
dro Efetivo, para perceber a gratifi-
cação de nível superior, já que, re-
centemente, concluiu o Curso de 
Serviço Social, o que postulou, à 
autoridade competente, não ob-
tendo, desta, qualquer posiciona-
mento a respeito. 

Ora, em assim sendo, não deca-
iu ela do direito à impetração, in-
clusive porque o prazo decadenci-
al não corre durante a omissão ou 
inércia da Administração em des-
pachar o requerido pelo interessa-
do. 

Em tais condições, rejeita-se a 
preliminar em apreço. 

Quanto ao mérito, no entanto, 
inocorre o direito l iquido e certo da 
impetrante, para que seja conce-
dida a segurança impetrada. 

A impetrante, que continua in-
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tegrando o Quadro Suplementar 
da Assembleia Legislativa do Es-
tado, como Taquígrafo Legislativo 
- PL.AL.072, exercendo, por tanto, 
cargo para o qual não se exige 
habilitação universitária, o que, na 
verdade, pretende, confessada-
mente, postulando a percepção de 
gratificação de nível superior, é o 
seu reenquadramento ou transpo-
sição para o Quadro Efetivo. 

A postulação, em nome da iso-
nomia de ordem vencimental, na 
espécie, é inadequada e obtusa, 
pois que a pretensão última é a 
que foi acima expressada.  

0corre que, por qualquer ângulo 
que se examine a presente impe-
tração, chega-se à exata conclusão 
de que carece ela de supedâneo 
jurídico, pois: 

1 - a vantagem pretendida pela 

impetrante, integrando ela, como 
integra, o Quadro Suplementar da 
Assembleia Legislativa, é indevi-
da, eis que, para o exercício do 
cargo de Taquigrafo Legislativo - 
PL.AL.072, não se exige habilita-
ção universitária; e  

2 - a velada pretensão da impe-
trante de ser reenquadrada ou 
transposta para o Quadro Efetivo 
da Assembleia, com o que adquiri-
ria ela o direito à percepção da 
gratificação de nível superior, não 
pode ser apreciada, em sede de 
mandado de segurança, pelo Po-
der Judiciário, por ser uma prerro-
gativa inconcussa da Administra-
ção do Poder Legislativo Estadual. 

Demonstrada, assim, a inocor-
rência do direito líquido e certo da 
impetrante, denega-se a seguran-
ça. 

 
Belém, 04 de dezembro de 1996 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.320 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Apelante: Telecomunicações do Pará S/A - Telepará 
Apelados: Rivaldo Souza Santos e Marileide M. Barros 
Relator: Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 
 

I - Apelação Cív el . Ação Ordinária de Indenização 
por ato ilícito . Criança que se acidenta ao mexer 
em extintor de incêndio numa das lojas da Telepa-
rá. Procedência em parte do pedido. Apelo; II - A-
grav o retido como preliminar de cerceamento de 
defesa, conhecido, porém, denegado por ter agido 
justificadamente o magistrado "ad quo" ao negar 
o pedido da ré, ora apelante. Mérito - Latente o 
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ati-
tude omissiv a do agente, afere-se objetiv amente 
sua  responsabilidade, gerando, em conseqüência 
a reparação correspondente. 

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

sembargadores componentes da 
colenda 1ª Câmara Cível Isolada 
do Egrégio TJE, em turma julga-
dora, à unanimidade de votos, a-
pós conhecer e denegar a prelimi-
nar do Agravo Retido, negar pro-
cedência à apelação interposta pe-
la ré, ora apelante, mantendo-se 
em conseqüência, os exatos termos 
da r. sentença "ad quo". 

 
Relatório 
Adoto e ratifico o relatório da r. 

sentença apelada de fls.161 a 170 
dos autos, do MM. Dr. Juiz da 21ª 
Vara Cível da capital, ao qual 
acrescento o seguinte: 

I - O MM. Juiz "ad quo", na pre-
sente ação ordinária de Indeniza-
ção por ato i lícito, julgou  proce-
dente em parte o pedido contido 
na inicial, para reconhecer a res-
ponsabilidade da ré pelo dano so-
frido pela vítima, condenando-a a 
continuar o tratamento da mesma 
,compreendendo todas as despesas 
necessárias  destinadas a suprir as 
deficiências causadas pela lesão, e 
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arbitrando em 50 (cinqüenta) salá-
rios mínimos vigentes a indeniza-
ção patrimonial, além das custas, 
despesas processuais e honorários 
advocatícios que arbitrou em 20% 
sobre o valor da condenação. 

II - Desta decisão, apelou a ré 
apresentando suas Razões 
(fls.173/179) onde requer, prelimi-
narmente, a apreciação do agravo 
retido interposto às fls. 122 a 125 
dos autos que atacou despacho 
exarado às fls.119, o qual saneou 
o processo e indeferiu as perícias 
documental, contábil e médica re-
queridas pela ora apelante. Quan-
to ao mérito, não houve a respon-
sabilidade da empresa-ré confir-
mada em 1º grau, recaindo a cul-
pa pelo evento na genitora da ví-
tima uma vez que o litígio se re-
solve sob a égide da teoria do risco 
administrativo, impondo-se a re-
forma total da sentença "ad quo". 

III - Em contra-razões, os apela-
dos, na representação legal da ví-
tima, menor de idade, historiam 
novamente os fatos presentes nos 
autos, reforçando a tese da respon-
sabilidade pelo evento da empre-
sa, ora apelante, requerendo ao fi-
nal a confirmação total da decisão. 

IV - Em judicioso parecer de fls. 
, o i lustre representante do Ministé-
rio Público opina pela manuten-
ção da r. sentença apelada. 

Voto 
Preliminar do Agravo retido em 

razão do indeferimento do pedido 
formulado pela ré, ora apelante, 
de realização de perícia documen-
tal, contábil e médica, por terem 
sido consideradas desnecessárias 
pelo juiz "ad quo". 

O acatamento das razões desse 
agravo, aqui apreciado como pre-
liminar, segundo a ré, ora apelan-
te, prende-se à necessidade da 
constatação da autenticidade de 
documentos trazidos aos autos com  
a contestação e que foram reputa-
dos de falsos pelos autores, ora 
apelados, e ainda de se verificar as 
somas dispendidas pela mesma e 
o estado de saúde da menor viti-
mada, pelo que, do contrário, ha-
verá o cerceamento de defesa. 

É de se ressaltar nesse ponto 
que o douto magistrado "ad quo" 
desacolheu tal pedido , como já 
dito, dada a sua desnecessidade e 
ainda por tratar-se de procedimen-
tos meramente procrastinatórios. E 
assim o fez, à vista de robusta do-
cumentação já nos autos acostada. 
Porém , não privou-se ao exame 
dos outros meios de provas reque-
rido pelas partes, como a oitiva de 
testemunhas. Agiu, portanto, den-
tro de critérios objetivos ao decidir 
pela desnecessidade das perícias 
e, por conseqüência, aplicou o 
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comando normativo do art. 420, 
p.único,inciso II, c/c o art. 427 do 
CPC que lhe manda indeferir tais 
providências quando desnecessá-
rias à vista de outras provas produ-
zidas e que por si só são elucidati-
vas. 

A jurisprudência pátria tem rei-
teradamente decidido, e com o 
cuidado necessário, acerca do des-
critério do juiz que deixa de aco-
lher a prova pericial sem fundada 
justificativa. O arresto que se segue 
dá prova disso: 

     "A realização de prova peri-   
cial, é direito da parte, que so-
mente pode ser negado se con-
figurada qualquer das hipóteses 
referidas no p. único do art.420 
do CPC, do que decorre a im-
possibil idade de ser indeferida 
sem qualquer justificativa. 
(RTFR 164/39. In CPC anotado. 
Theotônio Negrão, Malheiros 
editores, p.314)." 
"In casu", não agiu sem justifi-

cativa o magistrado "ad quo", que 
ainda pela l ição de Antonio Cláu-
dio da Costa Machado, citado com 
propriedade pelo i lustre Procurador 
de justiça em seu bem lançado pa-
recer, Dr. Geraldo Magela, atesta 
que "o atual art. 427, alterado que 
foi pela lei nº 4.455/92, permite ao 
juiz dispensar  a prova pericial 
quando as partes apresentarem es-

pontaneamente pareceres técnicos 
ou documentos que lhe pareçam 
suficientemente elucidativos. (CPC 
Interpretado. Ed.Saraiva, p. 358)." 

Por todo o exposto, conheço do 
Agravo retido como preliminar des-
te recurso, porém, nego-lhe provi-
mento. 

Mérito 
A questão central que emerge 

da presente demanda, cinge-se à 
conclusão da responsabilidade, ou 
não, da Telepará, ora apelante, 
pelos fatos acontecidos no dia 
16.11.92, e que provocaram danos 
físicos e estéticos na criança, víti-
ma daquele infortúnio. A constata-
ção portanto do nexo causal, ou da 
relação de causalidade é decisiva 
para tal aferição. 

Por nexo ou relação de causali-
dade, segundo a melhor doutrina, 
compreenda-se o liame objetivo 
necessário à consecução de de-
terminado evento, unindo um da-
do agente, ao resultado apresen-
tado.  

Concretizando esse conceito 
com o que nos apresenta os autos, 
vê-se que a vítima, criança de 3 
anos de idade à época, acidentou-
se , mexendo em extintor colocado 
erroneamente e sem atenção às 
regras de segurança, sobre rodas e 
encostado numa parede, numa das 
lojas da ré, ora apelante. 



370   REVISTA DO TJE 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

Ora, é evidente, e a conclusão 
é lógica, que apesar da desaten-
ção momentânea da mãe da me-
nor, jamais se poderá aferir sua 
culpa  pelo evento da forma como 
deseja a ré, ora apelante. Antes, 
do contrário, a empresa que é 
quem presta serviços à população 
,que acorre para as     suas deze-
nas de lojas na busca dos diversos 
serviços de telefonia, é quem de-
veria na verdade preocupar-se com 
a segurança interna, não expondo, 
como no caso, um extintor de in-
cêndio que fora facilmente mexido 
por uma criança de 3 anos de ida-
de sem a compreensível percepção 
do perigo. 

Essa colocação errônea e por-
tanto ilegal do extintor ,foi inclusi-
ve atestada pelo próprio corpo de 
bombeiros em laudo de vistoria de 
fls.10/11 dos autos que em certo 
trecho é enfático: "O extintor en-
contra-se apenas encostado junto à 
parede sem nenhum tipo de dispo-
sitivo que evite o seu tombamento 
caso  impulsionado"; pelo que se 
conclui que a negligência da mãe 
da menor, não pode chegar ao 
ponto de desfazer a responsabili-
dade da Telepará pelo evento, 
tendo inclusive a jurisprudência já 
se manifestado sobre o assunto na 
forma seguinte: 

     "Qualquer demonstração de 
culpa, ainda que levíssima, im-
plica na condenação civil e 
conseqüente obrigatoriedade 
de ressarcimento dos danos. (Ju-
risprudência Brasileira, Vol. I, 2ª 
ed., p. 140)." 
Destarte, há inevitavelmente o 

nexo causal entre o dano e a ré 
Telepará, prevendo-se inevitavel-
mente sua responsabilidade, que é 
objetiva, devendo-se cumprir a su-
premacia do social da forma como 
nos ensina Caio Mário da Silva Pe-
reira quando assevera que:  

     "...a teoria objetiva é uma 
teoria social que considera o 
homem como fazendo parte de 
uma coletividade e que o trata 
como uma atividade em con-
fronto com as individualidades 
que o cercam. (Responsabilida-
de Civil, Forense, 1995, p.17).". 
 Portanto, houve o dano que 

materialmente se relacionou com 
os atos omissivos da ré, ora apelan-
te, que agora deve assumir os ris-
cos de sua atividade. 

Ante o exposto, conheço da pre-
sente Apelação Cível, porém, 
nego-lhe provimento, mantendo-se 
em conseqüência , os exatos ter-
mos da r. sentença "ad quo" que 
não merece qualquer reparo. 

Belém,18 de  novembro de 1996. 
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Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 
Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.328 - RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO 
DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
 
 
Recorrente:     Pedro Vieira de Castro 
Recorrida:       A Justiça Pública 
Relatora:         Desembargadora  Maria de Nazareth Brabo de Souza 
 
 

Recurso Penal em Sentido Estrito. Div ergência na 
classificaçâo do delito. A classificaçâo do delito 
como lesâo corporal seguida de morte, está con-
dicionada a que o contexto das circunstâncias do 
fato acontecido, ev idencie que o querer do agente 
não incluiu o resultado produzido, embora assu-
mindo o risco de produzí-lo. Recurso prov ido. De-
cisâo unânime. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Recurso Penal 
Em Sentido Estrito da Comarca de 
São Sebastião da Boa Vista, em 
que é Recorrente Pedro Vieira de 
Castro e Recorrida a Justiça Públi-
ca.  

ACORDAM, os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes da 
Primeira Câmara Criminal Isolada 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, adotado o relatório de 
fls.152/153, como parte integrante 
deste aresto, à unanimidade de vo-
tos, conhecer do recurso para dar-
lhe provimento nos termo da rela-
tora 

 
Relatório 
Pedro Vieira de Castro, ora re-

corrente, foi denunciado pelo re-
presentante do Ministério Público 
perante o Juízo da Comarca de 
São Sebastião da Boa Vista, pelo 
Crime de Lesão Corporal seguida 
de morte, praticado contra Leonar-
do Ferreira Lopes. 

Consta nos autos, que no dia 11 
de Abril de 1983, o acusado após 
discutir com a vítima, uti l izando-se 
de uma faca aplicou-lhe um golpe, 
atingindo-lhe a região abdominal, 
e embora recebendo assistência 
médica-hospitalar, veio a falecer 
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sete dias após a ocorrência do fato. 
O fulcro da questão, objeto do 

presente recurso, consiste na diver-
gência ocorrida entre o enquadra-
mento do delito efetuado pelo re-
presentante do Ministério Público 
quando ofereceu a denúncia, e o 
enquadramento aplicado pelo 
MM. Magistrado "a quo" ao proferir 
sua decisão. Com efeito. O MM Ju-
iz de Primeiro Grau, ao prolatar 
sua r. decisão, deu outra classifica-
ção ao delito, ou seja de Lesão 
Corporal seguida de morte (previs-
to no § 3º do art. 129 do CP) para 
Homicídio (capitulado no Caput do 
artigo 121 do mesmo diploma Le-
gal), fundamentando sua convic-
ção ao fato de que:  

     "é condição sine qua non 
para a caracterização do crime 
de lesão corporal seguida de 
morte, não só a ausência do a-
nimus necandi(intenção de ma-
tar), mas que o agente com o 
seu procedimento também não 
assuma o risco de produzir o re-
sulta do letal (dolo eventual). 
Ou seja, se o agente não deseja 
diretamente o resultado mas as-
sume o risco de produzi-lo, age 
com dolo eventual, que segun-
do o douto Magistrado, é equi-
parado por nossa lei penal ao 
dolo direto, e assim o crime pra-
ticado pelo acusado no presen-

te caso seria o de homicídio e 
não de lesão corporal seguida 
de morte". 
A respeito do assunto Celso Del-

manto em sua festejada obra 
Código Penal Comentado, leciona 
que é importante não confundir o 
dolo eventual com a culpa consci-
ente. No dolo eventual não é sufi-
ciente que o agente se tenha con-
duzido de maneira a assumir o ris-
co de produzir o resultado, exige-
se, ainda, que ele haja consentido 
no resultado. 

Nesse sentido vale ressaltar o 
seguinte julgado: 

"A intitulação do delito como le 
são corporal seguida de morte 
es 
tá condicionada a que o contex-
to 
das circunstâncias do fato acon- 
tecido, evidencie que o querer 
do agente não inclui o resulta-
do 
morte produzido por ato daque-
le" 
(TJSP-AC-Rel. Onei Raphael -
RT 
592/325). 
Ainda sobre o tema, o Tribunal 

de Justiça do Estado de São Pau-
lo, proferindo decisão, que teve 
como relator o Exmo. Des. Hoeper 
Dutra, manifestou o seguinte en-
tendimento:  
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     "... se o evento letal era per-
feitamente previsível, diante da 
agressão violenta cometida con-
tra a vítima, embora não fosse 
desejado, o delito cometido é o 
de lesão corporal seguida de 
morte. Não há de falar-se em 
homicídio preterintencional por-
que o nosso Código Penal, ao 
contrário do modelo italiano, 
não conhece a figura da prete-
intenção ou preterdolo, que se-
ria a forma intermediária de 
culpabilidade entre o dolo e a 
culpa '”stricto sensu”, incompos-
sível diante da noção de dolo 
inserta no artigo 51, inciso I, 
que traz em si, ínsito, dolo e-
ventual" (RT 434/349). 
Por estes fundamentos, discordo 
do entendimento do MM. Juiz 

"a quo", e entendo que no caso 
em exame uma vez demonstrado 
um liame causal certo, entre o ato 
do agente e o resultado deste ato, 
que embora não desejado(haja vis-
ta que atingira a vítima com um 
único golpe), culminou com a a-
ção praticada; e assim, a figura do 
§ 3º do artigo 129 do Código Pe-
nal, enquadrar-se ao delito prati-
cado pelo acusado, ora recorrente, 
uma vez que focaliza o caso de le-
são corporal seguida de morte, ou 
seja, uma lesão corporal qualifica-
da pelo resultado.  

Dessa forma, conheço do recur-
so e dou-lhe provimento, para re-
formar a decisão recorrida, e con-
sequentemente desclassificar o 
crime definido como Homicídio 
Simples para Lesão Corporal se-
guida de morte, uma vez ser a 
classificação compatível com as 
provas inseridas  nos presentes au-
tos. 

 
Voto 
Trata-se de Recurso em Sentido 

Estrito objetivando a reforma da 
decisão que pronunciou Pedro Vi-
eira de Castro, qualificado às fls. 
02, como incurso nas sanções do 
“caput” do Artigo 121, do Código 
Penal. 

Alega o recorrente, que a r. sen-
tença merece ser reformada, em 
virtude do MM. Juiz "a quo" haver 
classificado o crime como homicí-
dio simples (artigo 121 “caput”), 
quando a realidade processual ex-
pressa prova em contrário, ou seja, 
o delito praticado pelo réu estaria 
tipificado no § 3º do artigo 129 do 
Código Penal, como consta da 
Denúncia (lesão corporal seguida 
de morte), que é o chamado delito 
preterdoloso ou preterintencional. 

Argumenta que a lesão que pro-
vocou a morte da vítima foi em 
conseqüência da luta corporal en-
tre esta e o acusado que na ocasi-
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ão encontrava-se em situação de 
desvantagem em relação a vítima, 
como comprova o Laudo de Corpo 
de Delito, ao relatar que os feri-
mentos causados na vítima foram 
na região mesogástrica e não no 
peito, evidenciando o nexo de 
causalidade entre ato e dano, de-
monstrando não haver qualquer in-
tenção do agente em produzir o 
resultado morte, mas tão somente 
a intenção de defender-se em legí-
tima defesa, não justificando a tipi-
ficação do ato delituoso como 
Homicídio Simples, como enten-
deu o MM. Juízo "a quo" ao pro-
nunciar o acusado. 

Alega, ainda, a ocorrência de 
prescrição processual nos termos 
dos artigos 109 e 65, inciso I do 
Código Penal, desde 

Alega, ainda, a ocorrência de 
prescrição nos termos dos artigos 
109 e 65, inciso I do Código Pe-
nal, desde 23 de abril de 1993, 
uma vez que quando cometera o 
delito, o réu era menor de 21 anos, 
portanto relativamente incapaz, 
condição redutora da pena, escla-
recendo já haver o acusado cum-

prido quase 1/3 da pena. 
Em contra-razões, a Promotoria 

de Justiça requer a classificação do 
delito nos termos do § 3º do Artigo 
129 do Código Penal (Lesões Cor-
porais seguida de Morte), e a 
conseqüente condenação do 
acusado nos termos da denúncia 
oferecida. Nesta Superior Instância, o e-
minente Procurador de Justiça o-
pinou pela extinção da punibil ida-
de do recorrente, face a ocorrência 
de prescrição. 

Analisando os autos verificou-se 
não haver quaisquer documentos 
comprovando a idade do acusado, 
(indispensável para verificação da 
ocorrência da prescrição argüida), 
impondo-se que o julgamento fos-
se convertido em dil igência para 
juntada da Certidão de Nascimen-
to do recorrente. 

Efetuada a juntada do referido 
documento, os autos foram nova-
mente submetidos à apreciação da 
douta Procuradoria de Justiça, que 
retificando o parecer de 
fls.131/133, manifestou-se pelo 
conhecimento e provimento do re-
curso. 

 
Belém, 11 de setembro de 1996. 

 
Desa. Yv onne Santiago Marinho - Presidente 

Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.331 - RECURSO PENAL EX-OFFÌCIO DE 
HABEAS CORPUS PREVENTIVO DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente:      MM. Juiz da 17ª Vara Penal da Capital 
Recorridos:      Marcos Natalino Araújo Santos e Antonio Carlos Araújo Fer-

reira 
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 - Interpretaçáo do art. 
129, 1, da C.F., cabendo priv ativ amente ao Minis-
tério Público a iniciativ a da ação penal pública, 
dev e-se-lhe também atribuir a(iniciativ a recursal, 
como prolongamento do princípio da legalidade. 
Recurso não conhecido. Decisão por maioria. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos de Recurso Penal 
Ex-Offício de Habeas Corpus Pre-
ventivo da Comarca da Capital, 
em que é Recorrente MM. Juiz da 
17ª Vara Penal e recorridos Marcos 
Natalino Araújo Santos e Antonio 
Carlos Araújo Ferreira. 

ACORDAM, Os Excelentíssimos 
Desembargadores componentes da 
Primeira Câmara Criminal Isolada 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, por maioria de votos , em 
não conhecer o presente recurso 
por não mais cabível na espécie. 

 
Relatório 

Trata-se de Recurso Ex-Offício 
Habeas Corpus  proveniente do Ju-
ízo da 17ª Vara Criminal da Co-
marca da Capital, por haver con-
cedido  Ordem de Habeas Corpus 
Preventivo, em favor de Marcos 
Natalino Araújo dos Santos e An-
tonio Carlos Araújo Ferreira, quali-
ficados às fls. 02, que encontra-
vam-se ameaçados de sofrer vio-
lência em suas integridades física 
e moral, por parte do  Investigador 
de Polícia de nome Dirceu, o qual 
alegava  estar cumprindo ordem 
do delegado da Seccional Urbana 
da Marambaia. 

Solicitadas informações à Auto-
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ridade indicada como Coatora, es-
ta  deixou de prestá-las, conforme 
certidão de fls.06 dos presentes au-
tos.  

Proferindo sua decisão, a MMª 
Juíza recorrente julgando proce-
dente o pedido, determinou a ex-
pedição do competente Salvo-
Conduto em favor dos pacientes , 
para o fim de evitar que estes vies-
sem a sofrer coação ilegal por par-
te da referida autoridade policial. 

Nesta Superior Instância, o e-
minente Procurador de Justiça o-
pinou 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 E. Câmara vem se 

posicionando no sentido de não 
conhecer dos Recursos Ex-Offício 
de Habeas Corpus, por serem os 
mesmos uma forma de iniciativa 
de Ação Penal Pública, que de 
acordo com a Constituição Fede-
ral, é privativa do Ministério Públi-
co. 

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 1.521/51). 

Assim sendo, deixo de conhecer 
do presente recurso pôr incabível 
na espécie, e determino a remessa 
dos presentes autos ao Juízo de o-
rigem , para que  seja dado ciên-
cia ao representante do Ministério, 
para os fins de direito. 

 
Belém, 03 de dezembro de 1996. 

                             
Desa. Maria de Nazareth Brabo de Souza - Presidente e Relatora 
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ACORDÃO N° 30.335 - HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO DA 
COMARCA DE ANANINDEUA 
 
 
Impetrante:       Dr. Samuel Nystron de Almeida Brito 
Paciente:          José Raimundo Garcia dos Santos 
Relator:            Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 
 

Penal. Habeas corpus liberatório. Paciente preso 
prev entiv amente, atrav és de decreto dev idamen-
te fundamentado. Os indícios da co-autoria cons-
tam do depoimento do outro acusado, réu confes-
so. O artigo 312 do CPP não exige prov a plena da 
existência do crime. O exame de corpo de delito 
pode ser prov ado mediante testemunhas, confor-
me o artigo 158 do CPP. Ordem negada. Decisão 
unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de vo-
tos, em negar a ordem, nos termos 
do voto do Des. Relator. 

 
Relatório 
José Raimundo Garcia dos San-

tos, já qualificado nos autos, atra-
vés de seu advogado, impetra Or-
dem de Habeas Corpus Liberatório, 
com fundamento no art. 5º, inciso 
LXVIII da Constituição Federal c/c 
o art. 647 do Código de Processo 

Penal , com base nas razões de fa-
to e de direito a seguir aduzidas. 

Alegou o impetrante, em sínte-
se, que o paciente, no dia 
26.06.96 , foi preso, sem que hou-
vesse flagrante delito ou ordem ju-
dicial, tendo sido impetrada a pri-
meira ordem de habeas corpus, em 
02.07.96, cujo pedido foi negado 
pela MMa. Juíza da Comarca de 
Ananindeua. 

Prosseguiu o impetrante, 
relatando alguns dados que 
levaram a autoridade policial 
suspeitar do réu, ora paciente, é o 
autor do bárbaro homicídio da 
jovem Darliete Ferreira da Silva, os 
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ete Ferreira da Silva, os quais, 
considera insuficientes para susten-
tar o pedido e a custódia do mes-
mo. 

Aduziu ainda que o requeri-
mento e a concessão da prisão 
preventiva do paciente, carecem 
das formalidades legais, haja vista 
que não foi juntada pela autorida-
de policial a prova da existência 
do crime, ou seja, o exame de cor-
po de delito, o que torna nula a 
representação policial. 

Relatou ainda que o decreto 
preventivo não contém a necessá-
ria fundamentação, quanto aos 
motivos que a sustentam, no que 
se refere a ameaça da ordem pú-
blica, da aplicação da lei penal. 
Pois, ao contrário, o paciente é 
possuidor de bons antecedentes, é 
primário e em nenhum momento 
nos autos se verifica qualquer ten-
tativa do paciente em tumultuar a 
instrução criminal, muito menos, 
de evadir-se do distrito da culpa. 

Pediu, afinal, a concessão da 
ordem. 

Ao prestar informações, disse a 
Juíza "a quo” que o paciente jun-
tamente com Dino Cezar Pinheiro, 
assassinaram Darliete Ferreira da 
Silva, após premeditarem sua mor-
te, pois foi a vítima convidada pe-
los dois para ser levada até sua ca-
sa e no meio do percurso a leva-

ram para um matagal e depois en-
rolaram o cinto em seu pescoço 
até a morte; que o decreto preven-
tivo justifica-se, considerando a 
gravidade do crime e a frieza com 
que agiram os algozes, fatos que 
demonstraram a periculosidade 
dos mesmos, causando repúdio da 
sociedade; que outra medida não 
poderia deixar de ser adotada, pa-
ra se resguardar a ordem pública e 
social; a instrução do processo e a 
aplicação da lei, como forma de 
reprimir a violência e a impunida-
de. 

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

 
Voto 
O impetrante, José Raimundo 

Garcia dos Santos, diz que sua pri-
são é ilegal, pois não há indícios 
de sua co-autoria no crime de ho-
micídio praticado contra a vítima, 
Darliete Ferreira da Silva; e a sua 
prisão preventiva foi decretada, 
sem constar dos autos, o exame de 
corpo de delito, sendo o mesmo 
recolhido à Seccional Urbana local 
antes de ser emanado o decreto da 
custódia, em apreço. 

passo a decidir: 
Por mais que o paciente, José 

Raimundo, negue que tenha 
participado do referido crime, o 
outro acusado, Dino Cesar Pinheiro 
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acusado, Dino Cesar Pinheiro da 
Costa, réu confesso, diz em seu 
depoimento que no dia 22 do cor-
rente, por volta de zero horas, o 
depoente encontrou-se com Darlie-
te no interior do Bar Signus, neste 
Conjunto; e na oportunidade ame-
açou-o de morte; que na ocasião, 
encontrava-se com o depoente, o 
elemento, José Raimundo Garcia 
dos Santos, que disse: "Tu vai ficar 
assim? Não vai fazer nada?", a-
crescentando: "Tu queres?" (textu-
ais), no sentido de assassinar Darli-
ete, tendo o depoente respondido 
que queria; que em seguida foi 
combinado que o depoente levaria 
Darliete para o matagal existente 
nas proximidades do Conjunto Sa-
int Clair Passarinho, onde o serviço 
seria feito; que então, o depoente 
se aproximou de Darliete e disse 
que iria levá-la para casa, quando 
então pegariam um caminho que 
os levaria à residência de Dar-   l ie-
te; que tal caminho fica localizado 
ao lado da invasão Nova Esperan-
ça; que às proximidades de um sí-
tio e onde já se encontrava José 
Raimundo, o de poente tomou a 
bolsa a tiracolo da mesma, e com 
a alça passou pelo pescoço da ví-
tima que veio falecer por asfixia 
mecânica, isso por volta das 3:30 
horas, do dia 23 de junho; que o 
depoente ao notar que Darliete 

não mais apresentava sinais de vi-
da afastou-se, correndo do local, 
ficando ali José Raimundo; que 
junto à vítima ficou José Raimun-
do, que possivelmente teria sevici-
ado Darliete que o depoente nega 
que tenha seviciado sexualmente 
a vítima, pois como foi dito antes, 
logo após a morte de Darliete afas-
tou-se do local dirigindo-se para a 
sua residência. 

Diz o Sr. Delegado de Polícia, 
Dr. João de Deus Damasceno Fi-
lho, da Seccional Urbana de Ana-
nindeua, que ambos acusados, Jo-
sé Raimundo Garcia e Dino Cezar 
da Costa apresentavam escoria-
ções pelo corpo, assim como na 
parte posterior do pescoço de José 
Raimundo, produzidas provavel-
mente pelas unhas de Darliete, ao 
tentar defender-se. 

No concernente à ausência do 
laudo do exame de corpo de deli-
to, podemos dizer que o artigo 312 
do CPP, não exige prova plena da 
materialidade do delito, e, sim, 
prova de existência do crime, cujos 
indícios constam dos depoimentos 
das testemunhas, uma das quais 
viu a vítima, Darliete passar na rua 
acompanhada de um dos acusa-
dos, de madrugada, e de manhã, 
viu o corpo da mesma estendida 
no chão da mata local, o que sig-
nifica dizer, havia exame de corpo 
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de delito indireto, conforme o arti-
go 158 do CPP. 

Ocorre que a prisão preventiva 
foi decretada em 04 de julho, oito 
dias após a instauração do inquéri-
to. É provável que o Sr. Delegado 
terminou o inquérito e o enviou à 
Justiça, já fizera a juntada aos au-
tos do laudo remetido pelo IML 
Renato Chaves. 

Por mais que o decreto da cus-

tódia preventiva, seja sucinto a 
MMª Juíza Odete Carvalho enfati-
zou a periculosidade do paciente, 
José Raimundo, revelada pelos re-
quintes de perversidade, na execu-
ção do crime, bem como o repúdio 
da comunidade, exigindo a segre-
gação de tais infratores e afastan-
do a possiblidade dos acusados di-
ficultarem a instrução processual. 

Ex-positis, nego a ordem. 
 

Belém, 09 de setembro de 1996. 
 

Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
Des. Werther Benedito Coêlho - Relator 
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ACORDÃO Nº 30.336 - HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO DA 
COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA 
 
Impetrante:      Raimundo Nonato Varão  
Paciente:         Raimundo Nonato Varão 
Relator:           Desembargador Werther Benedito Coêlho 
 

Penal. Habeas Corpus Prev entiv o. Inexiste crime 
de desobediência, descrito no artigo 330 do Códi-
go Penal, se o Sr. Oficial do Registro de Imóv eis, 
não é acionado atrav és de Mandado específico, 
exarado pelo Juiz de Direito, para sustar "initio li-
tis'’ os efeitos de cancelamento de av erbação an-
terior. Medida liminar de Habeas Corpus prev en-
tiv o designado, em razão de ameaça de autuação 
em flagrante delito, quando a culpa era da escre-
v ente judicial, Maria do Socorro, irmã do coacto, 
que estav a procrastinando a expedição do man-
dado específico. Ordem concedida, em definitiv o, 
mantendo a decisão "initio litis”. 

 
 

Vistos,etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores com-
ponentes das Câmaras Criminais 
Reunidas, à unanimidade de vo-
tos, em conceder a ordem impe-
trada, confirmando a liminar ante-
riormente concedida pelo Des. Re-
lator. 

Relatório 
Raimundo Nonato Varão, já 

qualificado nos autos, impetra Or-
dem de Habeas Corpus Preventivo, 
com fundamento no art. 5º, inciso 

LXVIII da Constituição Federal c/c 
o art. 647 e seguintes do Código 
de Processo penal, pelos motivos 
que passa a expor: 

Alega, em síntese, o impetrante 
que está sendo ameaçado de pri-
são pelo MM. Juiz de Direito da 
Comarca de Santana do Araguaia, 
pelo fato de não ter promovido a 
suspensão dos efeitos da Carta 
Precatória oriunda da 6ª Vara Cí-
vel de São Bernardo do Campo-
SP, em razão de tal pedido do 
MM. Juiz a quo, não ter sido efeti-



JURISPRUDÊNCIA   sssssssssssssss 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

vado via Mandado Judicial especí-
fico para o Cartório de Registro de 
Imóveis, determinando a suspen-
são das averbações antes efetua-
das, conforme determina o art. 
250, I, da Lei nº 6015/73, tendo 
somente determinado ao Sr. Ofici-
al de Justiça que cumprisse sua 
decisão de imissão de posse. Tal 
atitude foi entendida pelo Magis-
trado como descumprimento à or-
dem judicial, que o levou a amea-
ça-lo de prisão, caso não suspen-
desse referidas averbações. 

Aduz ainda o impetrante que a 
matrícula de um imóvel só pode 
ser alterada a requerimento do 
proprietário ou por determinação 
judicial, o que não é o caso, não 
estando, nem sendo observado o 
estabelecido no art. 259 da Lei nº 
6.015/73 que se refere a impossibi-
l idade de cancelamento, quando a 
sentença ainda comporta recurso. 

Pede, afinal, a concessão da 
ordem, liminarmente. 

O Des. Elzaman C. Bittencourt, 
relator à época, concedeu a limi-
nar, determinando a expedição do 
competente Salvo conduto. 

Ao prestar informações, disse o 
magistrado que o paciente é ser-
ventuário do Cartório Extrajudicial 
de sua Comarca, do único ofício e 
nesta qualidade recebeu de seu 
Juízo um mandado determinando 

a suspensão das averbações, ante-     
riormente efetuadas, em razão de 
ter sido suscitado pela parte inte-
ressada, o conflito de competência 
entre aquela comarca e a sua. 

Prossegue o Magistrado, infor-
mando que além de determinar a 
suspensão das averbações, oriunda 
da carta precatória, determinou 
também a remessa imediata dos 
autos ao Exmo. Sr. Presidente do 
T.J.E, caso se assim entendesse, 
encaminhasse referidos autos ao 
S.T.J, que seria competente para 
julgar o conflito. 

Afirma o MM. Juiz que nenhu-
ma das determinações haviam sido 
cumpridas, por entender o escrivão 
que o mandado deveria estar ex-
presso como mandado de averba-
ção, levando inclusive a suspeitar 
do escrivão e da irmã deste, que 
mesmo após ter sido confecciona-
do um novo mandado, sugerido 
pelo paciente, a serventuária se 
negava a atender seus telefone-
mas, culminando com a ameaça 
desse Juízo que iria proceder a pri-
são dos dois. 

Nesta Instância Superior, o dig-
no Procurador de Justiça, opinou 
pela concessão da “writ”, manten-
do-se em definitivo o salvo condu-
to, por entender que o próprio ma-
gistrado reconheceu que o man-
dado deveria ser específico, no 
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sentido de determinar a suspensão 
das averbações, assim o fazendo. 

Voto 
Da leitura dos autos, vislumbra-

se que a relutância do paciente, 
Raimundo Nonato Varão, Oficial 
do Registro de Imóveis da Comar-
ca de Santana do Araguaia, em 
cumprir a sustação dos efeitos das 
averbações realizadas anterior-
mente, em decorrência de carta 
precatória deprecada pelo Juiz de 
Direito da 6ª Vara da Comarca de 
São Bernardo do Campo, do Esta-
do de São Paulo, resultou de que 
o MM. Juiz Paulo César Pedreira 
Amorim ordenou aquela sustação 
através de mandado ao Oficial de 
Justiça, para suspender a imissão 
de posse de imóvel local, penho-
rado à Volkswagen, em processo 
de ação cível, movida na Comarca 
do Juiz deprecante, e não o man-
dado específico ao Sr. Oficial do 
Registro de Imóveis, pois o art. 
250, 1, da Lei nº 6.015, de 1973, 
exige que o cancelamento de de-
claração de indisponibil idade de 
bens se faça em cumprimento de 
ordem judicial transita da em jul-
gado. 

"A posteriori", a averbação da 
sustação dos efeitos do cancela-
mento do registro do contrato de 
arrendamento, que gravava o bem 
penhorado à Volkswagen, devia ser 

também realizada através de man-
dado específico. 

Como o Juiz Paulo Cesar modi-
ficasse a ordem e autorizasse a Es-
crevente Judicial, Sra. Maria do 
Socorro Varão, irmã do paciente, 
Raimundo Nonato, a expedir o 
mandado específico e esta procras-
tinasse, referido Juiz ameaçou 
prender em flagrante aqueles ser-
ventuários, dando origem a este 
Habeas Corpus, cuja medida limi-
nar foi concedida pelo Des. Elza-
man Bittencourt, como membro da 
Câmara de Férias, em 25 de julho 
de 1996,ao Sr. Raimundo Nonato. 

Assim, restou a coação legal à 
Sra. Maria do Socorro, Escrevente 
Judicial, que cessou vez que a 
mesma expediu o mandado espe-
cífico e deu seguimento ao conflito 
positivo de competência suscitado 
pelo Juiz de Santana do Araguaia 
em relação ao Juiz da Comarca de 
São Bernardo do Campo, do Esta-
do de São Paulo, nos autos de in-
terdito proibitório requerido pelo 
Sr. José Marcos Monteiro, proprie-
tário do imóvel penhorado, sendo 
os autos remetidos ao Exmo. Sr. 
Presidente deste TJE. 

Concordando este signatário 
com a medida liminar de Habeas 
Corpus em favor do cartorário, Sr. 
Raimundo Nonato, designo o 
"mandamus" em definitivo, man-
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tendo a medida "initio l itis” . 
Belém, 23 de setembro de 1996. 

Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
Des. Werther Benedito Coêlho - Relator 

ACÓRDÃO Nº 30.342 - RECURSO PENAL EX-OFFÍCIO DA  
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Recorrente:     Juízo de Direito da 1ª Vara Penal 
Recorrido:       Maurício Pimentel da Silva 
Relatora:         Desembargadora Yvonne Santiago Marinho 
 
 

Recurso Penal Ex-Offício. Absolv ição Sumária -  
Artigo  129,  inciso  I  da   Constituição Federal - 
No caso de decisão absolutória, legitimado para 
recorrer é o Ministério Público, titular da preten-
são acusatória. Ilegalidade não v islumbrada pelo 
Representante do Ministério Público na decisão 
proferida. Recurso  não conhecido.  

 
 

 Vistos, relatados e discuti-
dos estes autos em que são partes 
as acima indicadas. 

ACORDAM, em 1ª Câmara Cri-
minal Isolada, por votação unâni-
me, não conhecer do recurso, nos 
termos do voto da Desa. Relatora. 

 
Relatório 
Cuida-se de recurso de ofício 

manifestado pela MMª Juíza de Di-
reito da 1ª Vara Penal desta Co-
marca, que pela respeitável sen-
tença de fls. 105/107, absolveu li-

minarmente o réu Maurício Pimen-
tel Gomes da Silva, acusado do 
crime previsto no artigo 121, pará-
grafo 2º, II do Código Penal, com 
base no artigo 411 do Código de 
Processo Penal. 

A douta Procuradoria de Justiça 
, em parecer da lavra da Dra. A-
layde Teixeira Correa, argüi preli-
minarmente o não conhecimento 
de recurso em questão, por enten-
der que a promoção do recurso de 
ofício pelo magistrado que tem a 
incumbência de julgar a ação pe-
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nal, descaracteriza a sua posição 
no processo, qual seja a de estar 
acima das partes litigantes. 

No mérito, é pelo conhecimento 
do recurso, para confirmar a sen-
tença recorrida. 

 
Voto 
Motivação 
Trata-se de Recurso Ex-Offício, 

através do qual a Exma. Sr.ª Juíza 
de Direito da 1ª Vara Penal da 
Comarca da Capital, submete a 
Superior Instância, o reexame da 
sua decisão, proferida nos autos da 
ação penal por crime de homicídio 
qualificado (art. 121, § 2º, II, do 
Código Penal), que com base no 
art. 411, do Código de Processo 
Penal, absolveu sumariamente o 
réu Maurício Pimentel Gomes da 
Silva, diante das provas de ter agi-
do em legítima defesa. 

É requisito do recurso, o prejuí-
zo, como conseqüência de sucum-
bência. 

É o que se infere do art. 129, I 
da Constituição Federal, quando 
estabelece constituir função do 
Ministério Público promover priva-
tivamente a ação penal. 

Portanto, legitimado para recor-
rer, no caso de decisão absolutória 
é o Ministério Público, titular da 
pretensão acusatória. 

Aliás, a culta Representante do 
Ministério Público - Dra. Alayde 
Teixeira Corrêa, não vislumbrou 
qualquer i legalidade na decisão 
proferida, manifestando-se pela 
sua manutenção, deixou patente a 
inocorrência do prejuízo para legi-
timar um recurso. 

Conclusão  
Pelo exposto, não conheço do 

recurso, por incabível na espécie. 
 

Belém, 03 de dezembro de 1996. 
 

Des. Ary da Motta Silv eira - Presidente  
Desa. Yv onne Santiago Marinho - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.346 - HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO DA 
COMARCA DE ALENQUER  
 
 
Impetrante: Bel. Raimundo Oeiras Freire 
Paciente: Jorge Alex Feitosa de Carvalho 
Relator: Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 
 

Habeas Corpus Liberatório. Crime de latrocínio 
(art. 157, § 3º, “in fine” do CPB). Em que pese o 
caráter hediondo do delito a que se encontra de-
nunciado o paciente, a sobrelev ação em muito do 
prazo da “persecutio criminis” autoriza a conces-
são do “writ”, ante o manifesto constrangimento 
ilegal. Ordem concedida à unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Senhores De-

sembargadores integrantes às Câ-
maras Criminais Reunidas deste E. 
Tribunal de Justiça do Estado, à 
unanimidade de votos, em conce-
der a ordem de Habeas Corpus im-
petrada, com base no relatório e 
voto deste Relator, que passam a 
fazer parte integrante do presente 
aresto. 

 
Relatório 
O Defensor Público Raimundo 

Oeiras Freire,  brasileiro, casado, 
advogado inscrito na OAB/PA, sob 
o nº R-210, pertencente ao Núcleo 
Regional de Santarém, com fun-

damento no art. 5º,  Inciso LXVIII 
da Constituição Federal e artigos 
647, 648 e 654,  do Código de 
Processo Penal,  impetra  Ordem 
de Habeas Corpus - Liberatório em 
favor de Jorge Alex Feitosa de 
Carvalho, brasileiro, solteiro,  ope-
rário, que se encontra encarcerado 
no Presídio de Santarém,  neste 
Estado. 

Aduz o Impetrante, que o Paci-
ente encontra-se preso desde o dia 
13.01.94,  totalizando cerca de 02 
(dois) anos e  06 (seis) meses de 
recolhimento ao cárcere por força 
de medida cautelar decretada pelo 
MM. Juiz de Direito da Comarca 
de Alenquer,  nos autos de Inquéri-
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to Policial instaurado para apura-
ção da prática de delito tipificado 
no art. 157, § 3º, "in fine", do Có-
digo Penal,  no qual figuram como 
indiciados Orivaldo Valente de 
Melo;  o ora  Paciente;  Aldrin A-
raújo Gazel  e  Flávio Policarpo de 
Melo,  sendo os dois últimos pela 
prática de delito previsto no artigo 
180,  do mesmo Diploma Legal. 

Que, em  26.12.94,  estas Co-
lendas Câmaras concederam or-
dem de Habeas Corpus em favor 
do denunciado Arivaldo Valente 
de Melo (que seria o mandante da 
prática delitiva) por excesso de 
prazo na formação da culpa,  à  
unanimidade de votos,  no julga-
mento em que tiveram  como Re-
lator  o eminente  Desembargador  
Wilson Marques de Jesus. 

O Impetrante,  em seu petitório 
evidencia a isonomia  que milita 
em favor do Paciente, reproduzin-
do as disposições constantes do art. 
5º "caput", da Constituição Federal 
que expende: 

     "todos são iguais perante a 
lei,  sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos bra-
sileiros  e  aos estrangeiros resi-
dentes no país a inviolabil idade 
do direito à vida, à l iberdade, à 
segurança e  à propriedade...". 
A exordial, sem esconder o fato 

de o Paciente responder a 02 

(dois) procedimentos penais na 
Comarca de Alenquer (sendo o 
primeiro por haver pisado no  nú-
cleo penal do art. 155), ressalta 
não ser o mesmo reincidente, con-
forme demonstra a certidão em 
anexo, vez que nenhum dos pro-
cessos logrou chegar ao seu final. 
Voltando a ressaltar que em decor-
rência da medida cautelar que lhe 
foi imposta, já se encontra encar-
cerado há dois anos e meio,  ou 
seja 30 (trinta) meses sem que te-
nha sido alcançado o término da 
oitiva das testemunhas arroladas 
pelo "parquet ". 

A final requer o Impetrante con-
cessão de medida liminar,  o que 
cautelosamente lhe foi denegada. 

A autoridade dita coatora,  ou 
seja  o MM. Juiz da Comarca de 
Alenquer, em suas informações, 
dentre outras coisas,  expende : 

     "2. O processo encontra-se 
ainda em fase de instrução,  por 
circunstâncias alheias a vontade 
deste Magistrado,  primeiro por-
que algumas testemunhas  de 
acusação não foram encontra-
das e precisaram ser substituídas 
pelo Órgão Ministerial,  depois 
porque são quatro os réus cons-
tantes do processo e todos indi-
caram várias testemunhas de 
defesa". 
O douto Representante    Minis-
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te-   rial nesta Instância "ad  
quem”, Pro- curador de Justiça 
Américo Duarte Monteiro, em pa-
recer circunstanciado, opina ex-
pendendo o seguinte: 

     "Ex-positis, manifesta-se o 
Órgão Ministerial pela conces-
são da ordem impetrada, reco-
mendando-se urgência na con-
clusão da Ação Penal ". 
 
Voto 
Mesmo em se tratando de latro-

cínio a imputação atribuída ao Pa-
ciente envolvendo mais três de-
nunciados,  o excesso de prazo na 
formação da culpa se mostra per-
feitamente caracterizado,  sem que 
o paciente tenha concorrido para 

tal. Pois,  a própria autoridade dita 
coatora dá conta de que o proces-
so encontra-se em fase de instru-
ção e que pelo fato de serem qua-
tro Réus,  onde todos indicaram vá-
rias testemunhas de defesa. 

Isto posto,  acolho integralmen-
te o parecer ministerial e concedo 
o "writ" requerido, para que o Pa-
ciente Jorge Alex Feitosa de Car-
valho, seja restituído incontinente 
à liberdade,  se por  "al" não esti-
ver preso. 

Recomendando-se ao MM. Juiz 
informante que retorne a condução 
do processo que versa sobre delito 
de natureza hedionda para que 
chegue ao seu final. 

 
Belém, 22 de outubro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des.  Jaime dos Santos Rocha - Relator  
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ACÓRDÃO Nº 30.355 - REVISÃO CRIMINAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 
 
 
Requerente: Ana Nogueira de Araújo 
Requerido: MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Penal da Capital 
Relatora: Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes 
 
 

I) Rev isão criminal. Homicídio. Julgamento pelo 
tribunal do juri. Nulidade. Alegação de defeitos na 
formulação dos quesitos, por omissão dos obriga-
tórios à legitima defesa - Inocorrência, a tese es-
posada pelo ilustre defensor foi a de v iolenta e-
moção, logo em seguida a injusta prov ocação da 
v ítima, a qual foi questionada, corretamente, no 3º 
quesito, e não aceita pelo juri. Incompatibilidade 
da mesma com a tese da legítima defesa, a qual 
foi abandonada, expressamente na tréplica. Im-
procedência da nulidade inv ocada tendo em v ista 
a fomulação e apreciação correta dos quesitos. II) 
Fixação da pena de conformidade com os parâme-
tros legais. Dosemetria branda por juíza bondosa, 
hoje emérita Desa. Yv onne Santiago Marinho, em 
14 anos de reclusão. Homicídio cometido com 
nov e facadas reconhecendo os senhores jurados 
corretamente, pelas prov as dos autos, as qualifi-
cativ as de motiv o fútil e o uso de meio que dificul-
tou ou tornou impossív el a defesa da v itima. Ine-
xiste qualquer possibilidade de diminuição da pe-
na. Recurso conhecido, porém não prov ido. Deci-
são unânime. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Excelentíssimos, 

Senhores Desembargadores, Com-
ponentes das Egrégias Câmaras 
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Criminais Reunidas, à unanimida-
de de votos, em conhecer do recur-
so, porém, negar-lhe provimento. 

 
Relatório 
Ana Nogueira de Araújo, quali-

ficada nos autos, inconformada 
com o V. Acórdão nº 13.450 da 
Primeira Câmara Criminal Isolada, 
publicado no Diário da Justiça, do 
dia 09.12.87, já transitado livre-
mente em julgado, interpos Recur-
so de Revisão Criminal, com fun-
damento no art. 621, inciso I, do 
Código de Processo Penal Brasilei-
ro, pelas razões a seguir expostas: 

Alega a revisionada, que após 
ter sido pronunciada pela prática 
de crime de homicídio qualificado 
- Art. 121, § 2º, II e IV, do Código 
Penal Brasileiro, foi submetido a 
julgamento pelo Tribunal do Júri e 
condenada à pena definitiva de 
quatorze anos (14) de reclusão, a 
ser cumprida em regime fechado, 
na penitenciária “Fernando Gui-
lhon”, condenação esta mantida, 
em grau de apelação, pela colen-
da Primeira Câmara Criminal, ten-
do o v. decisório transitado em jul-
gado. 

Aduz que durante o julgamento 
pelo Tribunal Popular não foi a-
preciada a tese da defesa, ou seja, 
a legitima defesa, que não foi ob-
jeto de quesito, e portanto, de vo-

tação, o que é obrigatório, consti-
tuindo cerceamento de defesa que 
anula o ato, de forma absoluta. 

Alegou ainda que, foi prejudi-
cada de maneira inrreparável, por 
terem sido os quesitos mal formu-
lados, não seguindo os preceitos 
do inciso VI do art. 484 do Código 
de Processo Penal Brasileiro, de 
vez que houve erro na formulação 
do quesito relativo ao homicídio 
privilegiado, dizendo que a agres-
são injusta ou injusta agressão é 
requisito exigido para caracteriza-
ção da legítima defesa, e não para 
a configuração do privilégio de ter 
o agente agido sob o domínio de 
violenta emoção, pois, para este, 
basta a simples injusta provocação. 

Inconformada com a pena que 
lhe foi atribuida, de 14 anos de re-
clusão, e confirmada pela Egrégia 
Câmara Criminal, alega que a pe-
na-base foi aplicada acima do mí-
nimo legal, sem exame fundamen-
tado das circunstâncias judiciais, 
tendo sido feito apenas referência 
genérica ao art. 59, do Código Pe-
nal Brasileiro, principalmente le-
vando-se em consideração que é 
ré primária, de bons antecedentes 
e que teve reconhecida a seu favor 
circunstância atenuante. 

Assim, entende ser a sentença 
condenatória totalmente contraria 
a lei penal. 
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Na Superior Instância o Digno 
representante do Ministério Públi-
co, em brilhante parecer, entende 
que a formulação dos quesitos está 
correta e a pena também, logo a 
respeitável sentença condenatória 
e o venerando Acórdão que a con-
firmou não merecem reparo nem 
revisão, pois julgaram com bom 
senso, retidão e, principalmente, 
fizeram justiça. Opinando, assim, 
pelo improvimento do recurso. 

 
Voto 
O presente recurso tem por ob-

jetivo a revisão da decisão do Tri-
bunal do Juri, mantida em grau de 
apelação pela Egrégia 1ª Câmara 
Criminal, deste Tribunal, em acór-
dão da lavra do eminente e saudo-
so Des. Pojucam Tavares, sendo a 
sentença da lavra da hoje eminen-
te Desa. Ivone Santiago Marinho. 

Fulcra-se o pedido sob a seguin-
te fundamentação: 

1) Nulidade absoluta do julga-
mento, pela preterição de quesito 
obrigatório, sobre ter havido ou 
não, a legítima defesa. 

2) Erro na quesitação pertinente 
à tese de homicídio privilegiado. 

3) Por ter sido a sentença con-
denatória totalmente contrária ao 
texto expresso da lei penal. 

Passo a analisa-las: 
A primeira, por não ter sido 

submetida à apreciação do conse-
lho a tese da legítima defesa pró-
pria, que conforme o advogado, foi 
sustentada na contrariedade ao li-
belo e nos debates em Plenário, o 
que consta na ata do julgamento. 

De fato, consta da ata, que o 
defensor da Ré sustentou tal tese. 
Porém, na tréplica, ao voltar à Tri-
buna, cingiu-se apenas à tese da 
violenta emoção, isto é, do privilé-
gio, não insistindo mais na tese da 
legítima defesa, desprezando-a, 
pois. Presume-se que assim o fez, 
por serem as referidas teses incom-
patíveis entre si. 

Com efeito, quem pratica o ato 
em legítima defesa própria, pres-
supõe-se esteja na plenitude de 
sua capacidade intelectiva, e as-
sim, no controle de seus freios ini-
bitórios. E se mata, o faz para não 
morrer. 

A contrário sensu, quem age 
sob o estado de violenta emoção, 
logo em seguida a injusta provo-
cação da vítima, encontra-se do-
minado por uma violenta e súbita 
descarga nervosa no instante da 
consumação, e, portanto, alheia 
aos plexos superiores que coorde-
nam a conduta, consoante Patrizi, 
mencionado pelo saudoso Nelson 
Hungria. De tal sorte que essa e-
moção, que se traduz por um esta-
do de animo ou consciência, 



JURISPRUDÊNCIA   cccccccccccccccc 
 
 

 

Rev. Trib. Justiça Estado Pará Belém v.42 nº70 1997 

quando em seu auge, subtrae 
momentaneamente a capacidade 
intelectiva do agente, descontro-
lando seus freios inibitórios. 

Por certo que, ao cingir-se tão 
somente à tese do homicídio privi-
legiado, assim o fez o digno de-
fensor da Ré, dando-se conta da 
incompatibil idade entre as duas 
teses, evitando assim fosse o jul-
gamento anulado. 

Dest’arte, agiu corretamente a 
magistrada, formulando o quesito 
relativo ao privilégio. 

Quanto a 2ª fundamentação, 
também não procede, por quanto 
a simples troca da expressão - “in-
justa provocação”, por “injusta a-
gressão”, em nada influiu no deci-
sum dos Srs. jurados, sendo efeti-
vamente tal alegação de somenos 
importância, no contexto do jul-
gamento. 

Quanto a 3ª fundamentação, re-
lativa à fixação da pena, também 
não procede, posto que a MMª Ju-
íza que presidiu o feito, hoje a 
emérita Desa. Yvonne Santiago 
Marinho, o fez corretamente, obe-
decendo o previsto no art. 59, do 
Código Penal Brasileiro, pois po-
deria aplicar a pena entre 12 a 30 
anos. E no mais, obedeceu a 
mesma o previsto no art. 68, do re-
ferido estatuto. 

Considerando que o crime foi 
bárbaro, 9 facadas, por motivo fú-
ti l, e de tal sorte agiu, a Ré, vê-se 
do contexto dos autos, sem dar 
chance de defesa à vítima, que a 
ilustre magistrada foi bastante hu-
mana, não podendo ser revista a 
pena imposta. 

Conheço da revisão, mas julgo-
a improcedente. 

 
Belém, 11 de novembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Desa. Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.357 - MANDADO DE SEGURANÇA DA  
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:          Cristina Peixoto Pontes 
Impetrada:           MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Belém 
Relator originário:Desembargador Calistrato Alves de Mattos 
Relator designado para lavrar o Acórdão:Desembargador Wilson de Jesus  
                                                                Marques da Silva 
 
 

Mandado de Segurança - Ato judicial - Impetração 
objetiv ando a anulação de decisão, proferida em 
processo de inv entário, pela qual foi deferida, em 
fav or do inv entariante, a imissão do mesmo na 
posse de um imóv el que já não integra mais o 
monte partív el - Decisão ev identemente teratoló-
gica e adotada com indisfarçáv el abuso de poder 
- Segurança concedida. 

 
 

Vistos, relatados e discutidos es-
tes autos de Mandado de Segu-
rança, da Comarca de Belém, sen-
do impetrante Cristina Peixoto 
Pontes e impetrada a MMª Juíza 
de Direito da 2ª Vara Cível da Co-
marca de Belém. 

ACORDAM os Desembargadores 
que integram as Câmaras Cíveis 
Reunidas do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, por maioria de 
votos, vencido o Relator originário, 
Desembargador Calistrato Alves de 
Mattos, conceder a segurança 
impetrada. 

petrada. 
 
Relatório 
Cristina Peixoto Pontes, brasilei-

ra, casada, pecuarista, residente na 
Travessa Dom Romualdo de Sei-
xas, nº 913, bairro do Umarizal, 
nesta cidade, impetrou Mandado 
de Segurança, com pedido de li-
minar, contra ato da Exma. Sra. 
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Belém que, nos 
autos de inventário de Heráclito de 
Almeida Cavalcante acatou pedi-
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do de imissão, em favor do Espó-
lio, sobre as fazendas denomina-
das Sanaúma, São João e Bela 
Vista, situadas em Soure, neste Es-
tado, e ordenou a expedição de 
carta precatória para aquele muni-
cípio. 

Sustenta que é proprietária das 
citadas Fazendas, adquiridas por 
compra, em processo de liquida-
ção da Fazenda Uberaba S/A, em 
tudo observadas as mais rigorosas 
normas. Dez anos após a aquisição 
da área pela impetrante, o novo 
inventariante dos bens deixados 
por Heráclito de Almeida Caval-
cante, reconhecido fi lho adulterino 
do “de cujus”, que havia substituído 
a viúva legatária, requereu a anu-
lação das vendas por esta efetiva-
das a MMª Juíza da 2º Vara Cível 
da Comarca de Capital, que aco-
lheu, tendo inclusive ordenado o 
seqüestro dos bens do “de cujus”, 
com alcance às propriedades das 
Empresas extintas mesmo que ali-
enadas. Esta decisão foi objeto de 
Mandado de Segurança visando a 
suspensão de seus efeitos, que foi 
concedido pelo Acórdão nº 
22.698, de 28/06/93, da lavra do 
Exmº. Sr. Desembargador Almir de 
Lima Pereira, tendo transitado li-
vremente em julgado. 

Esclarece que os investimentos 
“após inúmeros atos atentatórios 

contra as suas vítimas, foi favoreci-
do com o chamado “acordo de me-
ra liberalidade”, que se constituiu 
em uma compensação em dinhei-
ro para em contrapartida, desistir 
do questionamento sobre as ven-
das, declarando convalidados os 
atos que pugnara como inválidos 
e, assim, reconheceu serem as ali-
enações atos jurídicos perfeitos e 
legais”. Acordo este homologado 
pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível 
da Comarca  de Belém e que tran-
sitou livremente em julgado. 

Com o não pagamento das úl-
timas parcelas do mencionado a-
cordo, por motivo alheio a vontade 
da impetrante, o inventariante re-
quereu nos autos do inventário 
com a execução da sentença ho-
mologatória, pelo que a MMª Juí-
za ordenou a citação da impetran-
te para pagar o débito em atraso, 
no prazo de 24 horas, sob pena de 
serem penhorados bens para ga-
rantia da execução, fazendo cons-
tar do mandado a incidência de 
multa sobre o valor, ainda que i-
nexigível por falta do pressuposto 
da anterioridade da obrigação que 
não foi prevista no acordo homo-
logado. Como não foram encon-
trados bens da executada para as-
segurar o juízo, foi o mandado re-
colhido. 

Sabedor que a impetrante ha-
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via vendido a Fazenda Bela Vista 
para o senhor Antônio Marcelino L. 
R. Coutinho, antes mesmo da rea-
lização do acordo de “mera libera-
lidade”, para pagamento deste, pe-
ticionou o inventariante ao juízo, 
para vê-la declarada litigante de 
má-fé, o que, de plano, foi deferi-
do. Anota que este pedido foi com 
a intenção de encobrir o “pedido 
de imissão na posse das áreas da 
impetrante cumulado com pedido 
de cancelamento e registro das 
matrículas referentes aos imóveis”. 

Sobre essa decisão, não foi da-
da qualquer ciência à impetrante 
que, na ocasião, encontrava-se em 
sua residência, em Belém, e so-
mente veio inteirar-se dos fatos e 
irregularidades praticadas contra 
seus direitos, em 17/6/96, quando 
os empregados da referida fazenda 
foram expulsos da mesma, por or-
dem da MMª Juíza, conforme ver-
são do Oficial de Justiça, designa-
do para cumprir a precatória para 
imissão na posse  de Paulo Marce-
lo e certidão expedida pela senho-
ra titular do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Soure. 

O mandado de imissão na pos-
se, por constatar erro na ordem de 
intimação, eis que determinava a 
intimação dos senhor Antônio Pei-
xoto Pontes e  da senhora Maria 
auxil iadora Barra Martins, alheios 

a relação processual, deixou de ser 
cumprido. 

Acrescenta que o ato impugna-
do, além de constituir-se “em deci-
são teratológica e não fundamen-
tada, desconsiderou ato jurídico 
perfeito, ou seja, o acordo que 
homologou”. Também “inovou a 
MMª Juíza matéria de ordem pro-
cessual, inaugurando a transforma-
ção do processo de execução de tí-
tulo judicial, em “sui generis”, Ação 
de Emissão na Posse, cumulada 
com Anulação de Registro Público, 
sem obedecer o rito (ordinário ou 
sumário)”. 

E, por fim, que impõe-se a ne-
cessidade da concessão do presen-
te Mandado de Segurança, como 
único remédio legal capaz de ga-
rantir direito líquido e certo da im-
petrante como prevê a Constitui-
ção Federal em seu artigo 5º, item 
LXIX. 

O pedido (fls. 02/12), veio a-
companhado do instrumento de 
mandato (fls.13) e documentos ne-
cessários à impetração (fls.14/58).  

Às fls. 59/63, o Espólio de Herá-
clito de Almeida Cavalcante e 
Paulo Marcelo dos Santos Caval-
cante apresentaram a peça que ro-
tularam memorial. Em seguida (fls. 
109/117), ingressaram com pedido 
de litisconsorte passivo necessário. 

O “mandamus”, foi inicialmente 
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distribuído ao Ilustre Desembarga-
dor Pedro Paulo Martins, que dei-
xou de pronto de conceder a l imi-
nar pleiteada, reservando-se para 
apreciação deste pedido depois de 
prestadas as informações pela au-
toridade coatora (fls. 108), as quais 
foram apresentadas às fls. 128. 

Ao Ministério público para emi-
tir parecer, o Procurador de Justiça, 
Dr. Luiz Ismaelino Valente, opinou 
pela concessão da segurança, “pa-
ra o fim de ser declarado nulo e de 
nenhum efeito o despacho que 
decretou, em favor do espólio, a 
imissão na posse das terras regis-
tradas em nome da impetrante, 
bem como nulos e de nenhum e-
feito os eventuais registros imobili-
ários decorrentes do referido des-
pacho”. 

Voto v encedor 
A concessão da segurança im-

petrada se impõe.  
Pelo que consta dos autos, ape-

sar da norma legal constante do ar-
tigo 984, do Código de Processo 
Civil, pela qual deverão ser reme-
tidas, para os meios ordinários, as 
questões de direito e de fato que 
demandarem alta indagação ou 
que dependerem de provas não 
produzidas, regularmente, no pro-
cesso de inventário, a magistrada, 
ora impetrada, com um simples 
despacho de poucas palavras, a-

tendendo a pedido formulado pelo 
novo inventariante, mesmo em se 
tratando de matéria de perquirição 
complexa, porque depende de 
provas logicamente não produzi-
das no inventário, que é processo 
sumário e rápido, deferiu, distorci-
damente, em favor do requerente, 
a imissão na posse de um imóvel 
que fora vendido, na fase primeira 
do processo de inventário, regu-
larmente, à impetrante.  

Além dessa indiscutível deso-
bediência à norma expressa em 
lei, a decisão atacada por este 
“mandamus”, se caracteriza como 
teratológica e adotada com evi-
dente abuso de poder, também, 
porque o imóvel, cuja imissão foi 
deferida, em favor do inventarian-
te, em ação executiva, proposta 
pelo mesmo inventariante, contra 
a impetrante, fora penhorado, para 
a garantia do Juízo, ainda não 
tendo ocorrido a finalização do 
processo de execução em referên-
cia, valendo a pena salientar que, 
se, na verdade, como alega o in-
ventariante-exequente, a impetran-
te tivesse operado a venda do tal 
imóvel a terceiro, caberia a ele, 
inventariante, na qualidade de e-
xequente, denunciar, na mesma 
ação executiva, a fraude à execu-
ção e não postular, como o fez, no 
processo de inventário, talvez por 
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esse motivo, a sua imissão na pos-
se do imóvel.  

Por tais motivos, concedo a 
segurança. 

 
Belém, 03 de dezembro de 1996. 

 
Des. Wilson de Jesus Marques da Silv a - Relator Designado 

Voto   v encido 
O presente mandado de segu-

rança foi impetrado contra ato ju-
dicial, mais precisamente contra 
uma decisão proferida, nos autos 
de inventário de Heráclito de Al-
meida Cavalcante, pela MMª Juíza 
de Direito da 2ª Vara Cível da Co-
marca de Belém. Para se ter a no-
ção exata do ato atacado, cumpre 
fazer um breve relato do tumulto e 
das irregularidades que ocorreram 
no citado inventário, em detrimen-
to do único e universal herdeiro, 
Paulo Marcelo dos Santos Caval-
cante, tomando-se por base o rela-
to feito por este, na qualidade de 
litisconsorte e com base nos docu-
mentos que instruem o presente 
feito. 

Considerando que vários bens 
do espólio haviam sido alienados 
indevidamente, sem a devida au-
torização judicial, sem a oitiva dos 
interessados e sem a intervenção 
do Ministério Público, em prejuízo 
do único e universal herdeiro, Pau-
lo Marcelo dos Santos Cavalcante, 
então menor impúbere, a Doutora 
Juíza da 2ª Vara pronunciou a nu-

lidade de todas essas alienações 
(fls. 83). Diante desse pronuncia-
mento, as pessoas jurídicas e físi-
cas que haviam se beneficiado 
com as alienações indevidas, for-
malizaram um acordo com o espó-
lio e seu representante, ora litis-
consorte, re-ratificando as vendas 
mediante o acerto de pagamento 
de certa e determinada quantia 
(fls. 68/74), em razão de que os 
compradores desistiram dos agra-
vos e mandado de segurança que 
haviam oferecidos (fls. 76), com a 
devida homologação da desistên-
cia (fls. 77). No entanto, como uma 
das compradoras, no caso, a ora 
impetrante Cristina Peixoto Pontes, 
não efetuou o pagamento integral 
do acordo, os litisconsortes reque-
reram a rescisão da venda relativa 
às Fazendas Samaúma, São João 
e Bela Vista, pedindo a expedição 
de mandado de imissão na posse 
(fls. 80/81), petitório que fora defe-
rido pela Dra. Juíza de Direito da 
2ª Vara Cível, conforme decisão 
que consta anexada às fls. 82, a 
qual é atacada pelo “writ”. Contra 
essa decisão a senhora Cristina 
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Peixoto Pontes não interpôs recur-
so algum, conforme prova a certi-
dão anexada às fls. 152, precluin-
do livremente o decisório; mesmo 
não tendo pago o preço do acordo, 
o que redundou na rescisão do ne-
gócio e o retorno dos bens impa-
gos ao acervo do espólio. 

A senhora Cristina Peixoto Pon-
tes “vendeu” uma das fazendas, a 
Bela Vista, em favor de Antônio 
Marcelino de Lima Reis Coutinho 
e Mônica Terezinha Jesus Dantas 
Coutinho, os quais impetraram 
mandado de segurança contra a 
mesma decisão que é atacada nes-
te processo; cumprindo destacar 
que aquele mandado é anterior a 
este, tendo sido Relatora, a Exce-
lentíssima Desembargadora Maria 
Lúcia Gomes Marcos dos Santos, 
cuja segurança foi negada por u-
nanimidade de votos, pelo Acór-
dão nº 29.599, que tem a seguinte 
conclusão: 

     “Como se vê, trata-se de 
Mandado de Segurança inter-
posto diretamente contra deci-
são judicial, da qual, evidente-
mente, caberia recurso de agra-
vo. Sabe-se que é princípio as-
sente na jurisprudência pátria 
que “não cabe Mandado de 
Segurança, quando da decisão 
cabe recurso”, excepcionalmen-
te, em casos de decisão terato-

lógica, se concede o remédio 
heróico. Mas não é o caso dos 
autos. Com esta motivação, po-
deríamos dar fim ao Mandado 
de Segurança por incabível. 
Mas iremos mais adiante, para 
dizer que os impetrantes tam-
bém não têm direito líquido e 
certo a proteger, eis que não fo-
ram pagas, pela devedora, do-
na Cristina, as parcelas do acor-
do e se D. Cristina não pagou, 
não podia vender. Esse tipo de 
discussão não cabe no âmbito 
do Mandado de Segurança. as-
sim, pelas razões acima expos-
tas, denego a ordem”. 
Assim, preliminarmente, enten-

do que a matéria já foi objeto de 
julgamento, aplicando-se, a este 
processo, o mesmo voto preferido 
pela Desembargadora Maria Lúcia 
Marcos dos Santos. 

Consequentemente, voto pelo 
descabimento do “mandamus” con-
tra o ato judicial atacado, o qual 
era passível de recurso, e, como a 
ora impetrante não interpôs o re-
curso hábil, o ato judicial atacado 
na segurança já se acha precluso. 
Porém, da mesma forma como vo-
tou a Desa. Maria Lúcia, naquele 
mandado anterior, entendo que se 
a impetrante não pagou integral-
mente o preço da re-ratificação da 
compra e venda dos imóveis que 
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questiona o presente mandado, su-
jeitou-se à rescisão do negócio, 
matéria que evidentemente não 
cabe ser discutida no âmbito da 

segurança. 
Por tais razões, denego a segu-

rança. 

Belém, 03 de dezembro de 1996. 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Des. Calistrato Alv es de Mattos - Relator originário 
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ACÓRDÃO 30.358 - HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO DA 
COMARCA DE ITAITUBA 
 
 
Paciente:      Márcio Raiol da Silva, Wilson da Silva Moraes, Antonio Car-

los  
                    Monteiro Costa e Alain Xavier Pedroso 
Impetrantes: Bel. Luciel da Costa Caxiado e Américo Lins da Silva Leal 
Relator:        Desembargador Jaime dos Santos Rocha 
 
 

Habeas Corpus Liberatório. Pacientes policiais 
militares presos prev entiv amente mediante. De-
creto de lav ra da Auditoria Militar, por se acharem 
indiciados nos arts, 205, § 2°, incisos I, II, III, e IV 
c/c art. 53, todos do Código Penal Militar, que com 
o adv ento da Publicação da Lei 9.299/96, passa-
ram a ser julgados pela Justiça Comum. Se por-
v entura não ratificados pelo juízo monocrático os 
atos anteriormente praticados naquela Justiça 
castrense, hão de ser considerados como inexis-
tentes, fatoesse que somado à condição de prima-
riedade e bons antecedentes apresentada pelos 
pacientes, autoriza a concessão do "writ". Ordem 
concedida à unanimidade. 

 
 

Vistos, etc... 
ACORDAM os Senhores De-

sembargadores integrantes às câ-
maras Criminais Reunidas deste E. 
Tribunal de Justiça do Estado, à 
unanimidade de votos, em conce-
der a ordem de Habeas Corpus im-
petrada, com base no relatório e 
voto deste Relator, que passam a 

fazer parte integrante do presente 
aresto. 

 
Relatório 
Tratam os presentes autos de 

pedido de Habeas Corpus Liberató-
rio impetrado pelos Bacharéis Lu-
ciel da Costa Caxiado e Américo 
Lins da Silva Leal, brasileiros, sol-
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teiros, advogados regularmente 
inscritos na OAB/Pa, sob os núme-
ros 4753 e A-259, respectivamente, 
em face dos nacionais Márcio Rai-
ol da Silva, Wilson da Silva Mora-
es, Antonio Carlos Monteiro da 
Costa e Alain Xavier Pedroso, to-
dos devidamente qualificados, 
com fulcro no art. 5º, incisos 
LXVIII, LXI, LIII, LIV e LXV da 
Constituição Brasileira c/c os arts. 
466 e 467, alínea "1" do Código 
de Processo Penal Militar e Regi-
mento Interno deste Tribunal de 
Justiça do Estado. 

Em síntese aduzem os Impe-
trantes na exordial de impetração, 
que os Pacientes são policiais mili-
tares servindo atualmente em dife-
rentes Batalhões deste Estado, sen-
do que, no dia 07 de agosto 
próximo passado, foram informa-
dos por seus superiores que deveri-
am comparecer à Auditoria Militar 
Estadual na presença do Juiz  Au-
ditor. 

Que, com efeito, os pacientes 
estavam ciosos que deveriam com-
parecer naquela Auditoria, pois ti-
nham pleno conhecimento que, no 
ano de 1995, foi instaurado um in-
quérito policial militar em desfavor 
dos mesmos, quando serviam no  
Batalhão de Itaituba-Pa, no afã de 
apurar a morte de 03 (três) pessoas 
naquele município. 

Que, comparecendo os pacien-
tes perante o supradito Auditor Mi-
l itar na data aprazada, veio este 
por comunicar-lhes que haviam si-
do denun-   ciados pelo Promotor 
Militar como incursos nos arts. 205, 
§ 2º, incisos I, II, III e IV c/c art. 53 
do Código Penal Militar (Homicí-
dio Qualificado em co-autoria). 

Que, para maior espanto dos 
Pacientes, após tal conversa preli-
minar, o MM. Juiz Auditor retirou 
de uma de suas gavetas 04 (qua-
tro) Mandados de Prisão para em 
seguida dar voz de prisão aos Pa-
cientes, que imediatamente foram 
levados presos para o Quartel do 
2º BPM, nesta capital, pelo que lá 
permanecem até a presente data. 

Que, em sendo primários, de 
bons antecedentes criminais, além 
de possuírem domicílio e residên-
cia fixos, a prisão cautelar dos Pa-
cientes fora precipitada, haja vista, 
pelo fato de terem atendido mansa 
e pacificamente ao  chamamento 
judicial, oportunidade na qual vie-
ram a ser presos, é de presumir-se 
que em nada atrapalharão a ação 
da Justiça. 

Fazem ainda os impetrantes, 
severo ataque ao despacho que 
decretou a Medida Extrema contra 
os Pacientes, por entenderem co-
mo insuficientemente fundamen-
tado, haja vista que segundo aque-
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les, a prova material do ilícito se 
faz incompleta, em se tratando o 
fato de há época, somente um 
Laudo Necroscópico das vítimas 
haver sido encaminhado ao Juízo. 

Por fim, argüem os impetrantes 
a nulidade do ato que decretou a 
prisão cautelar dos Pacientes, em 
se tratando o fato de segundo a-
queles, ter advindo tal ato de auto-
ridade incompetente, haja vista a 
recente alteração no Código Penal 
Militar, através da Lei nº 9.299, de 
07 de agosto de 1996, que transfe-
riu a competência para processar e 
julgar os crimes dolosos contra a 
vida cometidos por militares contra 
civil, para a órbita da Justiça Co-
mum. 

Os Impetrantes pugnaram pela 
concessão de liminar que fora ne-
gada por este Relator através do 
despacho de fls. 24, dos autos. 

Trazendo à colação ementário 
jurisprudencial de outros tribunais, 
dentre os quais o Colendo STF, 
pugnam ao final pela concessão 
do mandamus, para o fim de virem 
a ser os Pacientes postos em liber-
dade, bem como, assim possam 
responder aos termos da ação pe-
nal contra os mesmos intentada. 

Solicitadas as devidas informa-
ções à autoridade tida como Coa-
tora, esta nos dá conta através do 
Oficio de nº 608, datado de 

27.08.96, juntado aos autos às fls. 
26 e 27, que as prisões preventivas 
dos Pacientes foram decretadas 
pelo 

Exmo. Juiz-Auditor Substituto, 
em data de 31 de julho de 1996, 
sendo expedidos os competentes 
Mandados de Prisão. Que, apre-
sentada a denúncia e o pedido de 
prisão preventiva pelo Represen-
tante do Ministério Público Militar, 
anteriormente à vigência da Lei nº 
9.299/96, foi a mesma (denúncia) 
devidamente rejeitada de confor-
midade com o disposto na alínea 
"b" do art. 78, do Código de Pro-
cesso Penal Militar, tendo em vista 
a eficácia imediata da retrocitada 
Lei nº 9.299/96, sendo posterior-
mente determinada a remessa dos 
autos à Justiça Penal do distrito da 
culpa (Comarca de Itaituba/Pa). 

Ante o teor das informações 
prestadas, determinou este Relator 
fossem solicitadas novas informa-
ções ao MM. Juiz da comarca de 
ltaituba, a quem coube a condu-
ção do feito, através do competen-
te Oficio nº 620/96, ás fls. 29 dos 
autos. 

Através do Oficio nº 27/96 do 
MM. Juiz de Direito da Comarca 
de Rurópolis, que se encontra a 
responder pela 2ª Vara Penal da 
Comarca de Itaituba, foram presta-
das as seguintes informações em 
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síntese: 
1. Que os Pacientes se encon-

tram indiciados no IPM nº 024/96, 
pela suposta prática de homicídio 
em que figuram como vítimas Juca 
dos Santos Magalhães, Edmar Luiz 
Mota e Luiz Rocha Gomes, fato 
ocorrido no dia 10.11.95 na altura 
do Km 220 da Rodovia Tranzama-
zônica, município de Itaituba, nes-
te Estado. 

2. Segundo o aludido IPM, o fa-
to se deu com requintes de covar-
dia e perversidade, tendo os indi-
ciados, ora Pacientes, torturado as 
três vítimas e em seguida as execu-
tado a tiros. 

3. Que o fato, na ocasião tipifi-
cado como crime militar, pois pra-
ticado por policiais militares e em 
serviço, saiu da órbita de compe-
tência da Justiça Militar para a Jus-
tiça Comum, por força da recente 
Lei nº 9.299/96, que desloca para 
esta última a responsabilidade pa-
ra processar e julgar os crimes co-
metidos por militares em serviço 
contra civis. Por essa razão, segun-
do aquele Magistrado, com acerto 
determinou o Juiz Auditor Militar a 
remessa dos autos aquele Juízo, 
atento também, ao fato de que o 
crime fora praticado naquela juris-
dição, de acordo com o que pre-
ceitua o art. 70, caput, do CPP. 

4. Que, chegando o inquérito 

aquela 2ª Vara Penal de Itaituba, 
determinou a autoridade informan-
te fosse aberta vista ao Ministério 
Público para os fins de direito, na-
da esclarecendo acerca da ratifica-
ção ou não por aquele Juízo de-
clinado de competência, dos atos 
anteriormente praticados no aludi-
do processo pelo Juízo declinante, 
dentre os quais a custódia preven-
tiva dos ora Pacientes. 

O ilustre Procurador de Justiça 
instado a opinar sobre o pleito dos 
Impetrantes, foi de parecer contrá-
rio à concessão do "writ”. 

 
Voto 
Revelam os presentes autos o 

fato de os Pacientes se encontra-
rem com suas prisões preventivas 
decretadas pelo Juiz-Auditor Mili-
tar deste Estado, tendo sido presos 
ao atenderem à solicitação de 
comparecimento à presença da-
quela autoridade, em data de 
07.08.96 próximo passado, perma-
necendo até a presente data reco-
lhidos ao Quartel do 2º BPM nesta 
cidade. 

Pesa contra os Pacientes a acu-
sação da prática em co-autoria do 
ilícito capitulado no art. 205, § 2º, 
incisos I, II, III e IV c/c. art. 53 do 
Código Penal Militar.'' 

Com o advento da recente pu-
blicação da Lei nº 9.299, de 07 de 
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agosto de 1996, que deslocou a 
competência para processar e jul-
gar os crimes dolosos contra a vida 
praticados contra civil por policiais 
militares, para a órbita da Justiça 
Comum, o que determinou a re-
messa dos autos de IPM para a 
Comarca de ltaituba, local onde 
teria ocorrido o evento criminoso, 
insurgem-se os impetrantes contra 
o ato de decretação de preventiva, 
que segundo os mesmos, falece de 
legalidade em razão da incompe-
tência ratione materiae. 

A liminar requerida em favor 
dos Pacientes fora inicialmente 
negada por este Relator, em se tra-
tando o declínio de incompetência 
ao Juízo de Itaituba, o qual, em 
nosso entendimento deveria ratifi-
car ou não o decreto cautelar, o 
que não ocorreu até a presente da-
ta, segundo se extrai das informa-
ções prestadas por aquele Juízo, 
quando assevera "ter encaminhado 
os autos ao Ministério Público para 
oferecimento de denúncia” (textu-
ais). 

Os Pacientes, em que pese a 
primariedade, bons antecedentes 
criminais, profissões definidas, do-
micíl io e residência fixos, padecem 
destarte, por cerca de 60dias 
ininterruptos privados de sua 

terruptos privados de sua liberdade 
de "ir e vir", sem que lhes tenha si-
do dada oportunidade de verem 
atendidos os pedidos de revogação 
de preventiva em seu favor, isto 
porque, a autoridade que decretou 
suas custódias (Juiz-Auditor) mos-
trou-se incompetente ratione mate-
riae, para apreciar e julgar o pedi-
do por força de lei. 

Por outro lado o Juízo declina-
do de competência, ao que tudo 
indica, já na primeira oportunida-
de a que analisou os iutos, despre-
zou a apreciação da conveniência 
ou não da medida cautelar impos-
ta aos Pacientes, deixando assim 
de ratificá-la ou não.  

Estas Colendas Câmaras Crimi-
nais, reiteradamente têm decidido 
que, em sendo o Paciente, policial 
militar, primário e de bons antece-
dentes criminais, ainda na ativa, 
não há porque submetê-lo à se-
gregação prévia, para a garantia 
da instrução criminal e ordem pú-
blica. 

Por tais razões, somos de voto 
favorável à concessão do "writ" em 
favor dos Pacientes para que se-
jam restituídos incontinenti à l iber-
dade, se por "al " não estiverem 
presos. 

 
Belém, 07 de outubro de 1996. 
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Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 
Des. Jaime dos Santos Rocha - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.361 - APELAÇÃO CÍVEL DA COMARCA DE 
ANANINDEUA 
 
 
Apelante:      Varejão Pantoja Ltda 
Apelado:       Ocrim S/A - Produtos Alimentícios 
Relator:         Desembargador Stéleo Bruno dos Santos Menezes 

 
 

I - Apelação Cív el. Embargos de Terceiro em exe-
cução. Embargante Pessoa Jurídica distinta em 
relação a Firma executada . Reintegração de pos-
se sobre os direitos relativ os às mercadorias ar-
restadas e suspensão do processo principal 
.liminar deferida. Mérito: Improcedência . Valida-
ção do arresto e ineficácia  da liminar e da cau-
ção prestada . Prosseguimento da ação. Apelo. II - 
Preliminar de intempestiv idade da apelação, re-
jeitada ,dada a  interposição no prazo legal.  Pre-
liminar de Mérito de nulidade da sentença, igual-
mente rejeitada. A existência de CGC’s diferentes, 
de firmas que possuem os mesmos sócios e ex-
ploram o mesmo ramo de ativ idade, sendo de fato 
una, não elide o prosseguimento da execução, 
desconsiderando-se a personalidade jurídica ante 
o escopo jurídico-social do processo.  

 
  

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

sembargadores componentes da 
Colenda 1ª Câmara Cível Isolada 
do Egrégio TJE-Pa., em turma jul-
gadora, à unanimidade de votos, 
conhecer da presente Apelação 
Cível, porém, negar-lhe provimen-

to, mantendo-se assim a sentença 
"ad quo" em todos os seus termos. 

 
Relatório 
Adoto e ratifico o relatório da R. 

sentença de fls. 88 dos autos de 
Embargos de Terceiros, ao qual 
acrescento o seguinte: 
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1. O Exmº Sr. Juiz de Direito da 
1ª Vara Cível da Comarca de Ana-
nindeua julgou improcedente o 
pedido contido nos Embargos de 
Terceiros ajuizados por Varejão 
Pantoja Ltda. contra Ocrim S/A - 
Produtos Alimentícios, validando 
assim o arresto efetuado na ação 
de Execução movida pela supra 
embargante contra Armazéns Pan-
toja Ltda. e mandando sustar a 
medida liminar e caução prestadas 
por esta, dando-se continuação ao 
processo executivo. Julgou tam-
bém prejudicado o Agravo de Ins-
trumento contra aludida liminar de 
fls. 66 dos autos e condenou a 
embargante ao pagamento das 
custas e honorários que arbitrou 
em R$ 140,00 (cento e quarenta      
reais) com fulcro no artigo 20, § 4º 
do CPC. 

2. Inconformada, a embargante 
apelou no prazo e forma da lei, 
aduzindo em preliminar, nulidade 
da R. sentença "a quo" por erro  
flagrante no processo, eis que a 
ação de Execução que originou os 
Embargos de Terceiros foi na ver-
dade movida pela ora apelada 
contra Armazéns Pantoja Ltda., 
empresa distinta da ora apelante, 
Varejão Pantoja Ltda., que é pes-
soa jurídica de CGC e Inscrição Es-
tadual diversos e que funciona nes-
te Estado, ao contrário daquela, 

que funciona no Município de La-
ranjal do Jari, Estado do Amapá, 
consoante fls. 58/64 dos Embargos, 
residindo a única identidade entre 
as empresas  nos sócios, que são os 
mesmos. Salienta, no entanto que 
a sociedade deve ser considerada 
ser autônomo, com existência e 
obrigações existentes distintas de 
seus sócios e, no mérito, deve ser 
reformada a "decisum a quo" que 
representa incorreta aplicação dos 
princípios processuais de Direito. 

Recebida a Apelação em seus 
efeitos legais, foi intimada a ape-
lada, que também suscitou preli-
minar de ser considerado "deserto" 
o recurso por infringência do artigo 
195 do CPC., por que, muito em-
bora tenha o recurso cumprido o 
prazo de lei, foram os autos devol-
vidos a destempo (dezenove dias 
depois) e, no mérito, contesta a te-
se da apelante de ser pessoa jurí-
dica distinta da executada Arma-
zéns Pantoja Ltda, pedindo ao fi-
nal a manutenção da sentença 
monocrática que andou bem ao 
adotar a "Teoria da Desconsidera-
ção da Personalidade Jurídica 
consagrada pelo Direito do Con-
sumidor e pelo Direito do Traba-
lho". 

Assim sendo, foi  baseada den-
tro da lei que rege a espécie a E-
xecução movida contra Miguel 
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Tourão Pantoja, Maria do Carmo 
Souza Pantoja e Francisco Victor 
Souza Pantoja, pessoas físicas que 
figuram como sócios de ambas as 
empresas em questão e que pos-
suem o mesmo ramo de atividade 
comercial, o comércio varejista e 
atacadista em geral, fato a desqua-
lificar  quaisquer terceiros que pu-
dessem embargar a penhora dos 
autos 

 
Voto 
Preliminar de ser considerada 

intempestiva a presente Apelação; 
fato este alegado pela exequente, 
ora apelada. 

Diz o art. 195 do CPC:  
    "O advogado deve restituir os 
autos no prazo legal. Não o fa-
zendo, mandará o Juiz, de ofí-
cio, riscar o que neles houver 
escrito e desentranhar as alega-
ções e documentos que apre-
sentar". 
Todavia, há nos autos, às 

fls.103, certidão da Sra. escrivã do 
feito de que o recurso foi apresen-
tado dentro do prazo legal, fato es-
te corroborado pela Dra.juíza "ad 
quo" em seu despacho, recebendo-
a e mandando processá-la na for-
ma legal , o que aliás é também 
corroborado pela própria apelada 
às fls.105.  

Rejeito, pois, esta preliminar.  

Preliminar de nulidade da r. 
sentença suscitada pela Embar-
gante, ora apelante, por erro fla-
grante de processo, eis que a ação 
executiva foi ajuizada contra Ar-
mazéns Pantoja , empresa distinta 
da apelante que é Varejão Panto-
ja Ltda. Como esta preliminar en-
volve o mérito, será julgada jun-
tamente com o mesmo. 

 
Mérito 
Sustenta a Embargante ,ora 

apelante, de que foi comprovado 
no decorrer da instrução processual 
dos Embargos de Terceiro, de que 
a ora Embargante, Varejão Panto-
ja, é completamente distinta de 
Armazéns Pantoja, ou seja, é pes-
soa jurídica distinta, tanto que ao 
serem arrestados seus bens ilegal-
mente, posteriormente a MMª Juí-
za titular da Comarca, ao lhe ser 
requerida a sua reintegração "initio 
l itis" das mercadorias arrestadas, 
deferiu o pedido mediante caução 
através de Nota Promissória no va-
lor da Execução.  

Por sua vez, a Embargada , O-
crim S/A, ora apelada, sustenta o 
acerto da r. sentença ora "sub-
judice", que foi decalcada na tese 
das Personalidades Jurídicas distin-
tas, ou a Teoria da Identidade, 
"segundo a qual , pessoas físicas 
podem empreender negócios con-
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fl i tantes ou escusos, desde que 
estejam ocultos através de pessoas 
jurídicas diversas". 

O que aconteceu segundo ain-
da proclama a ora apelante, é  
que, sendo a execução movida 
contra Armazéns Pantoja, e como 
o meirinho entendeu que Varejão 
Pantoja seria a mesma empresa, 
fez a citação e penhora na mesma, 
quando a executada tem seu en-
dereço e fi l ial no Estado do Ama-
pá - Laranjal do Jari - o que seria 
mais cômodo.  

A tese na qual se alicerçou o 
digno magistrado prolator da sen-
tença ,ou seja, das Personalidades 
Jurídicas distintas ou a Teoria da 
Identidade, é tese moderna , inse-
rida no art.28 da Lei nº 8.078/90 
que trata da defesa do consumidor 
quando assim dispõe:  

    "O juiz poderá desconsiderar 
a personalidade jurídica da so-
ciedade,quando em detrimento 
do consumidor, houver abuso 
de direito, excesso de poder, in-
fração da lei, fato ou ato ilícito, 
ou violação dos estatutos ou 
contrato social."  
Nos autos consta, afirmado pela 

própria Embargante,que os sócios 
da executada, Armazéns Pantoja, 
são rigorosamente as mesmas pes-
soas, o endereço de ambas é o 

mesmo, o ramo de atividade co-
mercial é o mesmo,ou seja, co-
mércio varejista e atacadista em 
geral.  

O digno magistrado prolator da 
r. sentença,assim se expressa em 
certo trecho da mesma:  

    "Ademais, todo mundo sabe 
em Belém e em Ananindeua, 
que essas duas empresas são na 
verdade uma só. Tudo é igual, 
até mesmo os nomes são prati-
camente os mesmos. Em outras 
palavras, á única coisa que as 
diferencia, é o CGC". 
Já se disse com muita proprie-

dade, que o direito é dinâmico e a 
nossa jurisprudência também deve 
ser dinâmica, de modo a se ajustar 
ao desenvolvimento dos fatos mo-
dernos e a eles ser aplicada, de 
forma a não ficar superada, mor-
mente quando trata de dispositivos 
anacrônicos de nosso velho Código 
Civil.  

Além do mais o magistrado, na 
aplicação da lei, deve sempre a-
tender aos fins sociais a que ela se 
dirige e às exigências do bem co-
mum.  

Ante o exposto, conheço da 
Apelação, porém, lhe nego provi-
mento,mantendo-se assim a 
r.sentença apelada em todos os 
seus termos.  
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Belém, 11 de novembro de 1996. 
 

Des. Nelson Silv estre Rodrigues Amorim - Presidente 
Des. Stéleo Bruno dos Santos Menezes - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.363 - AGRAVO DA COMARCA DE ALTAMIRA 
 
 
Agravantes:     Maurício Bastazina e Wanderlan de Oliveira Cruz 
Agravado:       Ministério Público - Altamira 
Relator:           Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva 
 
 

Ação Civ il Pública. Decisão concessiv a de limi-
nar, in limine. Na espécie não se diagnostica inte-
resses difusos e coletiv os com as características 
definidas pelo entendimento doutrinário mais a-
creditado; mera questão patrimonial, de pretenso 
direito ao ressarcimento de dano ao patrimônio 
público municipal, com pedido de reparação aos 
cofres do Município, entregam juízo de procedên-
cia ao recurso. Agrav o prov ido. 

 
 

ACORDAM, os Senhores De-
sembargadores componentes da 
Turma Julgadora da 3ª Câmara 
Cível Isolada, à unanimidade de 
votos, dar provimento ao agravo. 

 
Relatório 
O Ministério Público estadual 

propôs a presente ação civil públi-
ca contra os ora agravantes, res-
pectivamente, Prefeito e Vice-
Prefeito do Município de Altamira, 
para compeli-los ao cumprimento 
de obrigação de fazer, consistente 
na retirada de toda propaganda 
que indique promoção pessoal, e-
xistentes em placas de obras públi-

cas, veículos do município, facha-
das de prédios, meios de comuni-
cação (rádio e televisão), e de res-
sarcimento ao erário dos valores 
gastos com essa promoção pessoal 
(fls. 20). Pediu, depois de expor 
argumentos de ordem jurídica, que 
aos réus fosse imposto a obrigação 
de não mais promoverem pesso-
almente, através de dinheiro pú-
blico, tal propaganda, sob pena de 
aplicação de multa diária equiva-
lente ao da liminar requerida (dez 
mil reais diários, para cada um, por 
dia de descumprimento), além de 
serem responsabilizados pelo cri-
me de desobediência. 
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O Dr. Juiz a quo concedeu a li-
minar vindicada, e é em face des-
se despacho que se volta a irresig-
nação dos agravantes, ao preten-
derem através da via recursal que 
elegeram, desconstituí-lo, sob o 
argumento central de que a limi-
nar foi concedida ao arrepio da lei, 
contrariando o disposto no art. 1º, 
incisos I, II e III, da Lei 7.347/85, 
que disciplina a ação civil pública, 
e ainda porque ausentes o fumus 
boni iuris e o periculum in mora, 
capazes de viabil izar o deferimen-
to da cautela antecipada. 

Apontaram várias distorções, 
pleiteando, afinal, o provimento 
do recurso. 

Juntaram documentos de fls. 13 
e ss. Intimado o Ministério  Público 
contra-arrazoou o agravo interpos-
to, requerendo a sua deserção por-
que não cumprido o art. 526, do 
CPC. E no mérito, defende a ma-
nutenção da r, decisão agravada. 
De seu turno o MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara da Comarca de Altami-
ra prestou as informações que lhes 
foram requisitadas por este relator, 
as quais se acham acostadas às fls. 
62 e ss. 

Oficiou nos autos a douta Pro-
curadoria Geral de Justiça  por sua 
culta Procuradora Dra. Ester de 
Moraes Neves, que opinou pela 
manutenção do r. despacho agra-

vado, por considerá-lo incensurá-
vel. 

 
Voto 
Parece-me assistir razão aos re-

correntes. 
Com efeito, a finalidade da a-

ção civil pública está definida em 
lei: as ações de responsabilidade 
por danos morais e patrimoniais 
causados:  

     "I) ao meio ambiente; II) ao 
consumidor; III) a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histó-
rico, turístico e paisagístico; IV) 
qualquer outro interesse difuso, 
ou coletivo; e V) por infração da 
ordem econômica" (CF, incisos 
do art. 1º da Lei 7.347/85). 
Está evidenciado que, in casu, 

não estão em jogo quaisquer dos 
interesses retro referidos, mesmo 
aqueles que a lei, de forma mais 
ampla e abrangente, denominou 
de outros interesses difusos e cole-
tivos. 

De acordo com entendimento 
doutrinário mais acreditado, “inte-
resses difusos são os transindividu-
ais, de natureza indivisível, de que 
sejam titulares pessoas indetermi-
nadas e ligadas por circunstâncias 
de fato (CDC, art. 81, parágrafo ú-
nico, I), como os moradores de 
uma região, dos consumidores de 
um produto, dos turistas que fre-
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qüentam um lugar de veraneio e 
dos usuários de uma linha de ôni-
bus. 

     "Interesses coletivos são os 
transindividuais de natureza in-
divisível, de que seja titular 
grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si, ou com 
parte contrária por uma relação 
base (CDC, art. 81, parágrafo 
único, II), como os dos condô-
minos de um edifício, dos acio-
nistas de uma empresa, dos a-
tletas de uma equipe esportiva, 
dos empregados de um mesmo 
patrão, dos integrantes de um 
grupo consorcial, dão direitos 
individuais homogêneos os de-
correntes de origem comum 
(CDC, art. 81, parágrafo único, 
III), como os direitos de indeni-
zação por danos pessoais, dos 
passageiros vítimas de um 
mesmo acidente de trânsito, ter-
restre, marítimo ou aeronáutico 
(cf. Ac. TA do RGS/Rel. Juiz Jo-
sé Maria Rosa Tesheiner/RT-
715/111). 
Logo, se a CF (art. 129, III) con-

feriu ao Ministério Público a legi-
timação para intentar a ação civil 
pública, não há dúvida que a de-
marrou aos interesses sociais e in-
dividuais por ele defendidos - uma 
das atribuições institucionais estri-
tas da instituição (art. 127, caput). 

E de acordo com a melhor exige-
se, a Lei Maior, ao referir interesses 
difusos e coletivos, teve por escopo 
dizer: a proteção do patrimônio 
público e social, além do meio 
ambiente, e de outros interesses di-
fusos e coletivos. 

Na espécie não se diagnostica 
os interesses difusos e coletivos 
com aquelas características; mera 
questão patrimonial, de pretenso 
direito ao ressarcimento de dano 
ao patrimônio público municipal, 
com pedido de reparação aos co-
fres do Município de Altamira. 

De outra sorte, o Ministério Pú-
blico, ao propor esta ação, para a 
anulação ou declaração de nuli-
dade de atos lesivos ao patrimônio 
público ou ã moralidade adminis-
trativa do Estado ou do Município, 
de suas administrações indiretas ou 
fundacionais, ou de entidades pri-
vadas de que participem tomou 
para si a titularidade da ação po-
pular (art. 25, IV, "e" da Lei 
8.625/93), aliás outro aspecto para 
impedir a caracterização dos inte-
resses anteriormente julgados, na-
queles moldes. 

Assim, a prosperar a pretensão 
deduzida na inicial, estar-se-ia de-
ferindo ao Ministério Público legi-
timação ativa, para espécie gênero 
ação popular, e ao mesmo tempo 
sufragando a possibil idade de a-
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ção popular do Promotor de Justi-
ça, criada pela Lei orgânica do 
Ministério Público Federal, intei-
ramente à margem da Constitui-
ção, ferindo-a, quando a ação po-
pular é o meio constitucional posto 
ã disposição de qualquer cidadão 
para obter a invalidação de atos 
ou contratos administrativos - ou a 
estes equiparados - i legais e lesi-
vos do patrimônio federal, estadual 
e municipal, ou suas autarquias, 
entidades paraestatais e pessoas 
jurídicas subvencionadas com di-
nheiros públicos (Hely Lopes Mei-
reles, Mandado de Segurança, A-
ção Popular, etc...p. 87/88 - 16ª 
ed. 1995); sem falar que a repara-
ção do dano, nos termos do pedi-
do, teve o condão de trazer mais 
incerteza à petição inicial, a afas-
tar a existência da fumaça do bom 

direito e do periculum in mora a-
vocados. 

Embora louváveis os objetivos 
do decisum atacado, tendo em vis-
ta a questão de fundo, os aspectos 
do processo que nortearam a con-
cessão da liminar aqui malsinada, 
entregam juízo de procedência ao 
recurso, mesmo porque não evi-
denciada a sexta e nova finalidade 
aos números fechados de que trata 
o art.1° da Lei nº 7.437/85, confe-
rindo ao Ministério Público legiti-
mação para propor a ação popular. 
Hipótese inviável, pois a lei antes 
citada é a única que rege a maté-
ria e, como dela se infere, não co-
gita do caso vertente. 

Por tais motivos, dou provimen-
to ao recurso, para reformar a deci-
são concessiva de liminar, in l imi-
ne da ação civil pública. 

 
Belém, 22 de novembro de 1996. 

 
Desa. Climenie Bernidette de Araujo Pontes - Presidente 

Des. João Alberto Castello Branco de Paiv a - Relator 
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ACÓRDÃO Nº 30.369 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:    Brastex Comercial Ltda. 
Impetrado:     Sr. Presidente da Comissão de Licitação designado pela Por-

taria 3.006/96-GS de 09.08.96 do Secretário de Estado de 
Educação 

Relatora:        Desembargadora Climenie Bernadette de Araújo Pontes 
 
 

Mandado de Segurança - Licitação - Furto da pro-
posta - Princípio da isonomia - Não se pode atribu-
ir ao Poder Público a responsabilidade pelo su-
posto furto do env elope contendo a proposta de 
um licitante, quando esta foi entregue pelo Presi-
dente da Comissão de Licitação para dev olução 
após a fase de habilitação. Princípio da isonomia 
não desrespeitado. 

 
 

ACORDAM, os Desembargores 
componentes das Egrégias Câma-
ras Cíveis Reunidas, por unanimi-
dade de votos, denega-se a ordem, 
cassando-se a liminar concedida 
nos termos do voto da Desa. Rela-
tora. 

 
Relatório 
Brastex Comercial Ltda. impetra 

Mandado de Segurança com pe-
dido de liminar contra ato do Ex-
mo. Sr. Secretário de Estado de 
Educação e do Presidente da Co-
missão Especial de Licitação de-

signado pela Portaria 3.006/96-GS 
alegando que ao participar do pro-
cedimento licitatório de tomada de 
preços para aquisição de central 
de água gelada junto à Secretaria 
de Estado de Educação, sua pro-
posta foi furtada das dependên-  
cias da Secretaria após ser devol-
vida pela Prersidente da Comissão 
de Licitação. 

Apesar de ter sido registrado o 
fato na ata da sessão, a impetrante 
foi eliminada pela não apresenta-
ção da proposta - causa petendi 
desta lide. 
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Esta relatora, analisando os fun-
damentos do pedido, concedeu a 
liminar. 

Nas informações do Exmo. Se-
cretário de Estado de Educação, 
ratificadas pelo Presidente da Co-
missão Especial de Licitação, hou-
ve alegação de que há apenas su-
posição da ocorrência do fato e, 
ainda, da necessidade de provas, 
procedimento incompatível com o 
presente rito, o que traz, como 
conseqüência, a inexistência de di-
reito líquido e certo. 

Alega, ainda, não ter existido 
certeza da existência do fato deli-
tuoso, mas tão-somente sua supo-
sição e, conseqüentemente, inexis-
te direito líqüido e certo do impe-
trante. 

Manifestando-se nos autos, o 
Ministério Público entende que 
houve perda de objeto, uma vez 
que a referida licitação já ocorreu, 
opinando seja declarado prejudi-
cado. 

 
Voto 
Estamos diante de um inusitado 

incidente: um suposto furto ocorri-
do em procedimento licitatório. 
Não é necessário, como poderia 
parecer a primeira vista, que se te-
nha como verdadeiro a ocorrência 
do furto para que se possa compor 
o presente conflito de interesses. 

Basta que se indague de quem se-
ria a responsabilidade pela propos-
ta "furtada"? 

Nesse sentido, tanto a exordial 
como as informações das autorida-
des coatoras são categóricas ao in-
dicar que houve a devolução das 
propostas aos prepostos das empre-
sas concorrentes na fase de habili-
tação destas. A impetrante assim 
declara ao se pronunciar sobre o 
fato: 

Iniciada a abertura dos envelo-
pes contendo os documentos de 
habilitação, o Presidente da Co-
missão devolveu aos concorrentes 
os envelopes com as propostas, 
enquanto se processava a fase de 
verificação da idoneidade econô-
mica, fiscal, jurídica e técnica de 
cada uma das concorrentes. 

Em conseqüência da devolução 
do seu envelope com proposta, o 
representante da empresa ficou 
com a mesma, no entanto, em fa-
ce da solicitação da Presidência 
da Comissão licitatória para que 
todos os participantes rubricassem 
os documentos de habilitação, o 
impetrante deixou sua proposta 
sobre a cadeira na qual estava sen-
tado, para assinar os documentos 
solicitados. Ao retornar ao seu as-
sento, e em face da solicitação do 
Presidente da Comissão para en-
trega dos envelopes com as pro-
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postas, verificou o representante 
legal da impetrante que o seu en-
velope com proposta não mais es-
tava no local em que deixou (...) 
(fls. 03). 

Constata-se, assim, que não se 
pode atribuir à Secretaria de Esta-
do de Educação a responsabilida-
de por tal fato. O envelope furtado 
não se encontrava em poder da 
Comissão de Licitação quando do 
fato. 

Não seria lógico querer o so-
brestamento do procedimento lici-
tatório por ato que não se pode a-
tribuir ao Poder Público a respon-
sabilidade. Não há qualquer indi-
cação de que a impetrante tenha 
acionado a Polícia para, pelo me-
nos, iniciar a apuração penal. 

Toda e qualquer razão que pos-

sa ser apontada pela impetrante 
parte do falso pressuposto de que a 
responsabilidade pelo sumisso da 
proposta seria do Poder Público. 
Assim, não há como sustentar a te-
se de que houve infringência aos 
Princípios da Licitação como o da 
Isonomia, por exemplo, se o fato 
não demonstra desigualdade de 
tratamento entre os licitantes. 

Não se trata, também, de perda 
do objeto. Em primeiro lugar por-
que não há indicação nos autos de 
que a licitação já se realizou e, em 
segundo lugar, ainda que já reali-
zada, o presente feito poderia a-
carretar sua anulação. 

Diante do exposto, denega-se a 
ordem, cassando-se a liminar con-
cedida. 

 
Belém, 10 de dezembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Desa. Climenie Bernadette de Araujo Pontes - Relatora 
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ACÓRDÃO Nº 30.371 - MANDADO DE SEGURANÇA DA 
COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Impetrante:    Banco Mercantil de São Paulo S/A 
Impetrado:     MMª Juíza de Direito da 20ª Vara Cível da Capital 
Relatora:       Desembargadora Albanira Lobato Bemerguy 
 
 

Mandado de Segurança objetiv ando emprestar 
efeito suspensiv o ao recurso de agrav o - impe-
tração anterior à v igência da Lei nº 9.139/95. Ev i-
denciada a caracterização do periculum in mora e 
fumus boni juris é de ser conferida a segurança 
impetrada no sentido de assegurar efeito suspen-
siv o ao recurso. Segurança concedida. 

 
 

ACORDAM os Exmos. Srs. De-
sembargadores componentes das 
Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, 
à unânimidade de votos, conceder 
a Segurança requerida nos termos 
do voto da Exmª Desª Relatora. 

 
Relatório 
Tratam os autos de Mandado 

de Segurança, impetrado por Ban-
co Mercantil de São Paulo S/A, 
contra ato praticado pela MMª Juí-
za de Direito da 20ª Vara Cível 
desta Comarca, consoante fatos, 
fundamentos e documentos de fls 
02/41.  

Alegou o Impetrante que em 
25/02/94, ajuizou uma Ação de 

Busca e Apreensão, contra Rodrigo 
de Almeida Bertozzi e, deferida a 
medida liminar, o veículo objeto 
da Ação foi apreendido e entregue 
ao representante legal do Impe-
trante, entretanto, requerida a pur-
gação da mora fora do prazo legal, 
a autoridade impetrada autorizou 
o ato, elaborada a conta embora 
sem oportunidade de manifestação 
o impetrante, formalizou sua im-
pugnação ao cálculo vez que não 
fora incluida prestação vencida.  

Esclarece, que antes  do paga-
mento  integral da obrigação, a 
MMª Juíza  determinou a devolu-
ção do veículo em face do que, o 
Impetrante interpôs Agravo de 
Instrumento e também mandado 
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trumento e também mandado de 
segurança, objetivando efeito sus-
pensivo ao Agravo tendo sido con-
cedida a liminar, e mantida na de-
cisão final em consequência, pas-
sou a ser legítima  a retenção do 
veículo  em poder do impetrante.  

Ressalta, que julgando o Agra-
vo  que ora encontra-se pendente 
de apreciação perante o Superior 
Tribunal de Justiça incontinente, 
peticionou ao juízo em 14/07/95, 
colocando o veículo à disposição 
da autoridade Impetrada, tendo si-
do os autos conclusos em 
29/08/95, devolvidos somente em 
21/11/95, determinando  o paga-
mento da conta desatualizada 
desde 31/05/95, a devolução do 
veículo e o pagamento da multa 
onerando injustamente o Impetran-
te.  

Diante dessa nova investida, 
houve por bem, interpor novo re-
curso de Agravo e ajuizou o pre-
sente mandamus, para emprestar-
lhe efeito suspensivo justificando 
que, embora com o advento da lei 
9.139/95, possibil ite a concessão 
de efeito suspensivo no próprio re-
curso de Agravo, levou em conta 
os atos de violência processual pra-
ticados e tendo prejuízo irrepará-
vel, ajuizou o presente mandamus 
pleiteando concessão de liminar.  

Recebido o pedido C. Câmara 

de Férias, tendo sido deferida me-
dida liminar, foi ordenada a notifi-
cação da autoridade impetrada e 
citação do litisconsorte - fls. 43.  

Não houve manifestação da au-
toridade Impetrada, e o l itisconsor-
te não foi encontrado, conforme 
certidão  expedida as fls. 56 e 57.  

Em parecer bem elaborado às 
fls. 60/63, o eminente Procurador 
de Justiça Dr. Jaime Nunes Lama-
rão, demonstrando a inexistência 
de preparo prévio e comprovação 
do Agravo interposto, como tam-
bém de lesão a direito líquido e 
certo, nem ocorrência  de dificil e 
incerta reparação, vez que a impe-
tração fora formalizada já sob a vi-
gência da Lei 9.139/95,  manifes-
tou-se pela denegação da segu-
rança impetrada.  

 
Voto 
Consoante relatado o manda-

mus impetrado tem por objetivo 
emprestar efeito suspensivo ao Re-
curso de Agravo de Instrumento, in-
terposto contra a decisão da MMª 
Juíza da 20ª Vara Cível, à fls. 111 
dos autos de Ação de Busca e A-
preensão, no qual determina que o 
Agravante deposite o valor da mul-
ta anteriormente arbitrada e a de-
volução do veículo, objeto da A-
ção, ao devedor.  

O despacho impugnado, data 
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de 21.11.95 e o “writ” foi impetrado  
em 12.01.96, portanto anterior à 
vigência da Lei nº 9.139 de 
30.11.95, eis que efetivada somen-
te em 01.02.96, ou seja, 60 (ses-
senta) dias após sua publicação, 
conforme se vê do art. 3º do men-
cionado diploma legal.  

Evidenciado que a hipótese sub 
judice não pode agasalhar-se sob 
a égide da Lei nº 9.139/95, deixo 
de considerar a fundamentação do 
Órgão Ministerial baseada no novo 
diploma legal.  

Alegou, também, o Exmo. Pro-
curador de Justiça, não haver sido 
procedida a juntada de compro-
vante do recurso de Agravo inter-
posto, entretanto, S. Exa. também 
equivocou-se, vez que as razões do 
Recurso, formalizado perante o 
MM. Juízo a quo encontram-se a-
costadas às fls. 37/40.  

Passando a análise da Ação 
Mandamental, observa-se que a 
medida liminar foi deferida pelo 
Exmo. Sr. Des. Elzaman Bitten-
court no período de exercício da 
Câmara. de Férias e ordenada a  
citação do litisconsorte Sr. Rodrigo 
de Almeida Bertozzi, este não foi 
encontrado, conforme certidão ex-
pedida à fls. 56.  

A autoridade Impetrada notifi-
cada omitiu-se em prestar as in-
formações solicitadas, conforme 

certidão lavrada à fls. 57.  Tratan-
do-se entretanto, de litisconsorte 
voluntário já que o ato impugnado 
foi determinado ex officio pelo 
MM. Juízo “a quo”, e não especifi-
cado o novo endereço do R., de-
terminei o prosseguimento da tra-
mitação da Ação.  

Verifica-se que a Ação de Busca 
e Apreensão envolve aquisição de 
um veículo com alienação fiduciá-
ria, tendo o Agravado incorrido em 
mora, entretanto, por ter pago 40% 
do preço lhe foi concedido o direi-
to de purgação da mora.  Elabora-
do o cálculo pelo contador, não foi 
incluída a totalidade do débito, à 
despeito do que foi ordenada a li-
beração do veículo.  

Dessa decisão foi interposto o 1º 
recurso de Agravo e concedido o 
Mandado de Segurança empres-
tando-lhe efeito suspensivo na con-
formidade do V. Acórdão 25.734 
cujo relator foi o Exmo. Sr. Des. 
Carlos Gonçalves - fls. 32/34.  

Julgado o 1º Agravo, o agravan-
te peticionou em 14.07.95, colo-
cando o veículo, objeto da Ação à 
disposição do Juízo, entretanto, 
somente em 21.11.95 a MMª Juíza 
despachou o feito determinando 
ao R. o depósito do valor apurado 
em 48 horas, e, se efetuado o de-
pósito, o Banco Autor deveria de-
volver o veículo depositando a 
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multa arbitrada pela retenção in-
justa, despacho esse que ensejou 
novo Agravo, face a desatualiza-
ção da conta e a injustificada mul-
ta contra si arbitrada.  

Ficando evidenciado o pericu-
lum in mora e o fumus boni juris, 
vez que não decidida a impugna-
ção permanece presente o risco de 
entrega do veículo sem o efetivo 

pagamento de mora merece ser 
considerada a segurança impetra-
da possibil itando através do Recur-
so de Agravo interposto a análise e 
preservação dos direitos invocados 
pelo Banco credor.  

Isto posto, concedo a segurança 
impetrada no sentido de assegurar 
efeito suspensivo ao Agravo inter-
posto.  

 
Belém, 10 de dezembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto - Presidente 

Desa. Albanira Lobato Bemerguy - Relatora 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ -  
COSANPA 
RECORRIDA: COMPANHIA METALÚRGICA BARBARÁ 
 
 

Vistos, etc... 
Companhia de Saneamento do 

Pará-COSANPA, interpõe Recurso 
Extraordinário com fundamento no 
artigo 102, inciso III, alínea "a" da 
Constituição Federal, ante sua in-
conformação com o v. Acórdão nº 
29.085, proferido pelas Câmaras 
Cíveis Reunidas nos autos da Ação 
Rescisória em que contende com 
Companhia Metalúrgica Barbará. 

Houve contra-razões. 
Diz o recorrente, que o Aresto 

objurgado gerou ofensa ao artigo 
5º, incisos II e LIV da Constituição 
Federal ao manter o julgamento 
"ultra petita", que importou em o-
brigá-lo a pagar quantidade de 
"res debita" muito superior à reque-
rida. 

A invocação de ofensa ao inciso 
LIV, do artigo 5º da Carta Magna, 
redunda em abordagem de ques-
tão nova, não suscitada até o mo-
mento, estando ausente o pressu-
posto indispensável para a admis-
sibil idade do apelo extremo que é 

o prequestionamento. 
Quanto à ofensa ao inciso II, do 

artigo 5º da mencionada Carta 
Maior, também invocada como 
fundamento da Ação Rescisória, o 
S.T.J. já decidiu que: 

     "A boa ou má interpretação 
de norma infraconstitucional 
não enseja o Recurso Extraordi-
nário, sob o color de ofensa ao 
Princípio da Legalidade. (CF - 
art. 5º, II- RTJ-144/962). 
Ademais, convém esclarecer 

que a Jurisprudência de nossos 
Tribunais já consagrou o princípio 
que  

    "não constitui decisão "ultra 
petita", a que admite o valor 
superior do débito declarado 
pelo acionante na Ação de Co-
brança, com a concessão da 
correção monetária e inclusão 
dos juros legais, na condena-
ção.” 
Pelo exposto, nego seguimento 

ao recurso. 
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Belém, 20 de outubro de 1996. 
Des.  Manoel de Christo Alv es Filho 

Presidente do TJE - Pa. 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
RECORRENTE: SÉRGIO AUGUSTIN NAVARRO ARAYA 
RECORRIDA: TOCANTINS RENOVADORA DE PNEUS LTDA. 
 
 

Vistos, etc... 
Sérgio Augustin Navarro Araya, 

interpõe Recurso Extraordinário 
com fundamento no artigo 102, in-
ciso III, alínea "a" e artigo 105, in-
ciso III, alíneas "a" e "c" da Consti-
tuição Federal, ante sua irresigna-
ção com o v. Acórdão nº 28.612, 
proferido pela Colenda 2ª Câmara 
Cível Isolada na Ação de Presta-
ção de Contas em que contende 
com Tocantins Renovadora de 
Pneus Ltda. 

Sem contra-razões. 
O recorrente argüi violação do 

artigo 914 do C.P.P. e artigo 5º, 
inciso II, da Constituição Federal. 

O recurso não prospera. 
Inicialmente observa-se que o 

recorrente confunde-se ao indicar a 
fundamentação do recurso extraor-
dinário. Aponta simultaneamente 
os artigos 102 e 105 da Carta Polí-
tica, quando o correto seria apenas 

o artigo102, pois o outro artigo re-
fere-se ao recurso especial. 

Todavia, ultrapassado este óbi-
ce, verifica-se ainda que o recor-
rente argui violação ao C.P.C. em 
sede extraordinária; que, no caso, 
não pode ser analisada por ser ma-
téria de natureza infraconstitucio-
nal, tratada via apelo especial. 

Por derradeiro, de igual modo 
não pode ser analisada a arguição 
de ofensa ao artigo 5º, inciso II da 
Constituição Federal, eis que a 
matéria não foi prequestionada. 

O Supremo Tribunal Federal já 
posicionou-se no sentido de que:  

     "A ofensa à Constituição não 
dispensa o requisito do preques-
tionamento" (RTJ 
76/937,83/777, 87/619 e ou-
tros). 
Por todo o exposto, nego se-

guimento ao recurso. 

 
Belém, 27 de novembro de 1996. 

 
Des. Manoel de Christo Alv es Filho 

Presidente do TJE - Pa. 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
RECORRENTE: UNICAR - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE                             
CONSÓRCIOS LTDA. 
RECORRIDO: ANTÔNIO PEREIRA BRITO 

Vistos, etc... 
UNICAR-Administradora Nacio-

nal de Consórcios Ltda., interpõe 
Recurso Estraordinário com fun-
damento no artigo 102, inciso III, 
alínea "a" da Constituição Federal, 
ante seu inconformismo com os vv. 
Acórdãos nºs 28.178 e 28.553, pro-
feridos pela Egrégia 2ª Câmara Cí-
vel Ioslada, na Ação Ordinária de 
Inexistência de Débito com precei-
to cominatório, cumulada com de-
volução de fundo de reserva inten-
tada por Antônio Pereira Brito. 

Irresignada com os Acórdãos 
guerreados que lhes foram desfa-
voráveis a ré ingressa com apelo 
extraordinário, alegando base na 
alínea "a" do permissivo constitu-
cional, por ter o Aresto contrariado 
a Portaria Ministerial 377/86, a Lei 
nº 5.768/71, artigos 7º e 8º e ain-
da, artigo 5º, inciso II, XXXVI e LV 
da Constituição Federal. 

A ofensa a preceito constitucio-
nal para que autorize o recurso ex-
traordinário há de ser direta e fron-
tal. A ofensa oblíqua da Carta 
Magna inferida de prévia vulnera-
ção da Lei, não oferece trânsito ao 

apelo extremo. Neste sentido, a 
arguição de ofensa à Portaria Mi-
nisterial 377/86 e à Lei 5.768/71, 
artigo 7º e 8º, equivale à amplia-
ção dos pressupostos e fundamen-
tos constitucionais de admissibil i-
dade do recurso extraordinário, o 
que não é possível a teor do artigo 
102, inciso III, da atual Carta Polí-
tica. 

Quanto à alegação de ofensa 
ao artigo 5º, incisos II, XXXVI e LV 
da Constituição, à exceção do inci-
so XXXVI, os demais não foram 
prequestionados, obstando sua a-
nálise. 

De outro lado,  o inciso XXVI do 
artigo 5º da Lei Maior, apesar de 
devidamente prequestionado, põe 
em evidência do desejo do recor-
rente em reexaminar o conjunto fá-
tico em que se fundamenta o Ares-
to hostil izado, transformando o Re-
curso Extraordinário numa segunda 
apelação, o que é expressamente 
vedado pela Súmula 279 do 
S.T.F. 

Por todo o exposto, nego se-
guimento ao recurso. 

Belém, 27 de novembro de 1996. 
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Des. Manoel de Christo Alv es Filho 
      Presidente do TJE - Pa. 
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RECURSO ESPECIAL 
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ 
RECORRIDA: MAGNÓLIA AGNES MOREIRA ZALUTH 
 
 

Vistos, etc... 
Estado do Pará, através de sua 

Procuradoria Geral, interpõe Re-
curso Especial com fundamento no 
artigo 105, inciso III, alíneas "a" e 
"c"  da Constituição Federal, ante 
sua irresignação com o v. Acórdão 
nº 27.895, das Colendas Câmaras 
Cíveis Reunidas no Mandado de 
Segurança impetrado por Magnó-
lia Agnes Moreira Zaluth. 

Aduz ofensa ao artigo 537 do 
C.P.C., violação ao artigo 1º da 
Lei nº 1.533/51, e artigos 2º e 6º 
da L.I.C.C., artigos 169 e 212 da 
Constituição Federal e ainda di-
vergência com a Súmula 269 do 
S.T.F. 

Houve contra-razões. 
Observa-se nos autos, que as 

Câmaras Cíveis Reunidas  conce-
deram a Segurança impetrada pe-
la ora recorrida, garantindo-lhe o 
direito à incorporação do adicional 
previsto no artigo 130 do Regime 
Jurídico Único. 

Contra esta decisão, a Procura-
doria Geral do Estado interpõe 
Embargos Declaratórios, objeti-
vando suprir as omissões que apon-

tou no V. Aresto, de sorte a pre-
questionar a matéria. 

O apelo especial aduz ofensa 
ao artigo 537 do C.P.C. em virtude 
do indeferimento dos Declaratórios 
pelo Des. Relator do Processo. A-
lega o Estado, negativa de presta-
ção jurisdicional. 

Trata-se de indeferimento "in 
l imine" dos Embargos e, neste ca-
so, o recurso cabível é o Agravo 
Regimental nos precisos termos do 
artigo 258 do R.I.S.T.J. Assim, a 
via eleita pelo recorrente é inade-
quada; pois é impossível o acesso 
ao recurso especial, se o tema nele 
inserto não foi objeto de debate na 
Corte de Origem. 

Os demais artigos infraconstitu-
cionais tidos por violados, não po-
dem ser analisados ante a inocor-
rência do prequestionamento dos 
temas ventilados na irresignação. 

Quanto a ofensa aos artigos 169 
e 212 Carta Política, por ser maté-
ria de natureza constitucional, não 
pode ser conhecida em sede de 
recurso especial, mas somente em 
recurso extraordinário dirigido ao 
S.T.F. 
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Finalmente, a alegação de di-
vergência com a Súmula 269 do 
S.T.F., não se configura; eis que o 
"writ" não foi uti l izado como Ação 
de Cobrança, mas sim com intuito 
de obter o reconhecimento do di-

reito líquido e certo de incorporar a 
seus vencimentos determinadas 
vantagens asseguradas por Lei. 

Isto posto, nego seguimento ao 
recurso.

 
Belém, 10 de dezembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto 

Vice-Presidente do TJE - Pa, com poderes delegados. 
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RECURSO ESPECIAL 
RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA DE NAZARÉ TEIXEIRA SILVA 
RECORRIDOS: RAIMUNDO RODRIGUES DA CUNHA FILHO E       
JUVÊNCIO RODRIGUES DA CUNHA 

 
 

Vistos, etc... 
Trata-se de Recurso Especial, 

interposto por Espólio de Maria de 
Nazaré Teixeira Silva, com fulcro 
no art. 105, inciso III, alínea "a" e 
"c" da Constituição Federal, diante 
de seu inconformismo aos Vs. A-
córdãos nº 28.469, que por unani-
midade de votos, acolheu a preli-
minar de nulidade do acórdão nº 
27.746, e nº 29.070 que rejeitou 
os Embargos de Declaração, profe-
ridos pela Egrégia 2ª Câmara Cível 
Isolada, tendo como recorridos Ra-
imundo Rodrigues da Cunha Filho 
e Juvêncio Rodrigues da Cunha.  

O recurso foi contra-arrazoado. 
É intenção do recorrente refor-

mar decisão unânime proferida em 
Embargos de Declaração, que aco-
lheu preliminar de nulidade, do 
acórdão nº 27.746 que julgou Ape-
lação, por falecimento da autora-
apelante e pela não habilitação 
dos herdeiros nos autos. 

O apelo aponta violação dos ar-
tigos 249, § 1º; 250, parágrafo úni-
co; 265, inciso I, § 1º; 535, incisos I 
e II do Código de Processo Civil; e 

art. 1.308 do Código Civil Brasilei-
ro. 

O acórdão nº 28.469, assim se 
encontra ementado: 

     "Embargos de declaração - 
preliminar de nulidade do acór-
dão embargado, face a não ha-
bil itação, nos autos, dos herdei-
ros, após o falecimento da auto-
ra-apelante, acolhida, à unani-
midade de votos". 
Com base no art. 535 do Códi-

go de Processo Civil, é posição dos 
Tribunais Pátrios, que cabem Em-
bargos de Declaração para suscitar 
nulidade de julgamento quando 
constar alguma iregularidade na 
publicação da pauta. Aplica-se isto 
ao caso em estudo, pois a parte in-
timada do julgamento foi a recor-
rente, já falecida, e não o Espólio, 
com os herdeiros, devidamente, 
habilitados. Corroborando este 
pensamento, transcreve-se a deci-
são abaixo: 

    "É nulo o julgamento prece-
dido de publicação irregular da 
pauta. A nulidade pode ser de-
clarada mediante embargos de 
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declaração". (TFR-1ª Turma, AC 
62.940-MG-EDcl, rel. Min. Car-
los Thibau, j. 13.11.87, v.u., 
DJU 4.2.88, p. 1.209, 2ª col., 
em) 
De acordo com o art. 265 do 

CPC. o processo deverá ser suspen-
so quando ocorre o falecimento de 
qualquer das partres, gerando efei-
to "ex tunc". Neste sentido assim se 
posicionam nossos Tribunais: 

     "A suspensão do processo, 
em razão da morte de uma das 
partes, é automática e se inicia 
no momento em que se dá a 
ocorrência do fato, tendo a de-
cisão que a declara efeito "ex 
tunc" e sendo nulos os atos pra-
ticados após o falecimento". 
(RT 606/90). 

 Pelo que foi demonstrado, veri-
fica-se que a decisão recorrida en-
contra-se amparada pelo disposto 
nos artigos do Código de Processo 
Civil e em conformidade com o 
posicionamento dos demais Tribu-
nais. 

Pelo exposto, não se pode ad-
mitir o apelo sob as citadas alega-
ções, uma vez que é evidente o 
reexame da prova, o que contraria 
a Súmula 7 do STJ. 

E por fim, quanto o dissídio ju-
risprudencial é inadimissível o pre-
sente recurso por não preencher os 
requisitos formais exigidos pelo art. 
255 do Regimento Interno do Su-
perior Tribunal de Justiça. 

 Isto posto, nego seguimento ao 
recurso. 

 
Belém,    de dezembro de 1996. 

 
Des. Romão Amoêdo Neto 

Vice-Presidente do TJE - Pa., com poderes delegados. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 329/96 
 
 
Requerente: Banco do Brasil S/A 
Requeridos: Cartórios de Protestos de Títulos, Registros de Imóveis,    
                   Registros de Títulos e Documentos, Notas e Marítimo 
 

DECISÃO: 
 
Tratam-se os presentes autos de 

Pedido de Providências em que é 
requerente Banco do Brasil S/A., já 
qualificado, com supedâneo no ar-
tigo 166, alínea "g", do Código 
Judiciário do Estado, alegando em 
resumo, o seguinte: 

Que a inexistência de regula-
mento pertinente as custas e emo-
lumentos devidos pelos serviços 
notariais e de Registros de Imóveis, 
dos cartórios de Protesto de Títu-
los, cartórios de Registros de Títu-
los e Documentos, cartórios de No-
tas e cartório Marítimo, enseja o 
emprego por tais escrívanias de al-
tos e abusivos preços ao procede-
rem a cobrança pelos serviços que 
lhe são afetos, requerendo, final-
mente, que seja oficiado a Asses-
soria Jurídica do Banco do Brasil 
S.A, a posição da corregedoria, 
como se observa no pedido de 
fls.02 ã 05. 

Foi determinado através de r. 

despacho de fls. 08, que os cartó-
rios mencionados informassem a 
respeito do pedido. 

Houve resposta particularizada 
dos Cartórios Vale Veiga, cartório 
Marítimo e do Cartório Moura Pa-
lha. Os demais cartórios elencados 
no pedido, a resposta ocorreu atra-
vés da Associação dos Notários e 
Registradores do Pará - ANOREG-
Pa, que em petitório de fls. 35 a 
37, informando que  

"uti l iza-se do expediente para 
acusar de forma ampla e irrestri-
ta que todos os Ofícios Nota ri-
ais e Registrais, uti l izando-se de 
tabelas elaboradas ao livre al-
vedrio da classe, cobram preços 
altos e abusivos pelos serviços 
que lhe são afetos... a solução 
do problema está presa exclusi-
vamente ao envide do esforço 
responsável. e conjunto de to-
dos nós para encontrar um texto 
legal que viabil ize a prática no-
tarial e registral de forma justa e 
acessível ao usuário." 
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O tema do Pedido de 
Providências, sempre foi uma 
preocupação da Corregedoria 
Geral da Justiça, tanto que, devido 
a diversas reclamações a respeito 
de custas, que elaborou, 
juntamente com a ANOREG e 
OAB um anteprojeto de tabela de 
custas e que ainda está em 
discussão naquelas entidades, face 
a complexidade do assunto e que 
infelizmente ainda não chegou em 

não chegou em sua reta final. A 
posição da Corregedoria a respeito 
do pedido, é que se aguarde a pu-
blicação da tabela, o que, todavia, 
não autoriza a cobrança de custas 
abusivas, sendo tal prática repudi-
ada por este Órgão e caso se con-
cretize, o abuso da cobrança deve-
rá ser apreciado pelo juízo compe-
tente. oficie-se nos termos do pe-
dido.

 
Belém, 04 de novembro de 1996. 

 
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão   

Corregedora Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº  641/95 
 
 
Requerentes: Nelson Pereira Medrado e Estevam Alves Sampaio Filho,  
                      Promotores de Justiça 
 
 

DECISÃO: 
 
Tratam-se os autos de Pedido 

de Providências, em que são re-
querentes Nelson Pereira Medrado 
e Estevam Alves Sampaio Filho, 
Promotores de Justiça, em relação 
ao auto de flagrante do nacional, 
Sharley Saraiva Silva, conforme 
consta do pedido de fls. 02 e 03 
dos autos. 

Através do r. despacho de fls. 
04, foram pedidas informações aos 
Juízos da 8ª e 16ª Varas Penais, 
no prazo de 5 (cinco) dias, obtendo 
resposta da Juíza da 8ª Vara, fls. 
08. A Assessoria Jurídica da Corre-
gedoria, em parecer de fls. l l e 12, 
manifestou-se no sentido do arqui-
vamento, por haver pago a fiança 
arbitrada, dai encontra-se em li-
berdade.  

Corregedor em exercício requisi-
tou certidão do processamento e 

pagamento da fiança, o que foi 
efetivado as fls. 15, 16 e 17. 

Manuseando os autos, observa-
se que ao ser elaborado o auto 
flagrancial, o mesmo foi encami-
nhado ao Juízo de Plantão, na 
época o da 8ª Vara, sendo entre-
gue no dia 18.12.95, distribuído a 
16ª Vara e que no dia 20.12.95, a 
Titular da Vara arbitrou fiança no 
valor de 30 (trinta) salários Míni-
mos, cuja decisão e recolhimento 
se comprovam as fls. 16 e 17, uma 
vez que, o i lícito penal não se con-
figurava. nas hipóteses dos artigos 
323 e 324, do Código de Processo 
Penal. 

Entende que o ato de soltura foi 
legal, mediante o Instituto da Fi-
ança e que a decisão foi. devida-
mente motivada. Indefiro o presen-
te pedido por falta de amparo le-
gal e em conseqüência determino 
o seu Arquivamento.

 
Belém, 05 de novembro de 1996. 
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Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão    
Corregedora Geral de Justiça do Estado 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 499/96  
 
 
Requerente: Antônio de Araújo Leal 
Requerido : Juízo de Direito da Comarca de Barcarena 
 

DECISÃO: 
 
Adoto o relatório do parecer de 

fls.17/20. 
Do exame dos autos verifica-se 

que o valor bloqueado na conta 
corrente do requerente refere-se a 
verbas decorrentes da rescisão do 
contrato de trabalho, em razão de 
sua demissão da Empresa J. P. 
Engenharia de Manutenção Indus-
trial Ltda. 

A jurisprudência pátria é pacífi-
ca no sentido de ser o salário im-
penhorável, e como tal abrangen-
do o direito do trabalhador concei-
tuado pela legislação trabalhista, 
senão vejamos;   

“Aludindo o Código a salário, é 
evidente que a inpenharabili-
dade concerne a todos os pro-
ventos como tal conceituados 
pela legislação especial do 

Trabalho. Destarte, integram 
tais proventos tanto a indeniza-
ção cabível por rescisão do con-
trato de trabalho, quanto aque-
la representada por quantia em 
dinheiro, depositada em nome 
do empregado na conta banca-
ria vinculada, donde a conclu-
são do ser impenhorável o valor 
recolhido na mesma conta ban-
cária a título de fundo de garan-
tia equivalente a indenização" 
(JTACIV SP 104/44; RT 
614/144). 
Diante do exposto, sendo inde-

vido o bloqueio determinando pe-
lo MM. Juiz de da Comarca de 
Barcarena, defiro o pedido para 
que o valor referente a indeniza-
ção do requerente em decorrência 
da rescisão de seu contrato de tra-
balho seja devidamente liberado 
pelo Magistrado. 

 
Belém, 07 de novembro de 1996. 

 
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão   

Corregedora Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 440/96 
 
Requerente: Antonio Adamor Bastos de Carvalho, Tabelião Oficial da Co-

marca  
                    de  São Domingos do Capim 
 

DECISÃO: 
 
Antonio Adamor Bastos de Car-

valho, Oficial do Cartório de Regis-
tro de Imóveis da Comarca de São 
Domingos do Capim, neste Estado, 
este órgão correicional consulta, 
dizendo que registrava títulos (área 
urbana) expedidos pela Prefeitura 
local, esclarecendo, existência de 
matrícula de referidos títulos no 
cartório local. Que efetivou a com-
petente comunicação a Prefeitura 
e a Câmara Municipal  sobre a não 
efetivação de outros registros, não 
sendo até a presente data resolvi-
da a irregularidade por parte do 
Poder Executivo Municipal. Que, a 
Teleparà e outros requereram o 
registro de suas propriedades, o 
que não foi     realizado pelos fatos 
acima expostos, requereu m douto 
juízo da Comarca o encaminha-
mento da consulta a este órgão 
correicional, o que foi determinado 
através de despacho. 

O presente pedido rotulado co-

mo consulta, melhor se adequa a 
hipótese de suscitação de dúvida 
prevista no artigo 198 da Lei 
6.015/73, e nesse caso foge a 
competência deste órgão correi-
cional no momento, para nele ofe-
recer qualquer esclarecimento, 
pois, no caso, configurar-se-ia, a 
hipótese de supressão de instancia, 
considerando que nessa fase, 
competente para análise e decisão 
da matéria oferecida cm dúvida é 
o Juízo de Registros Públicos da 
Comarca.  

Isto posto, com fundamento dis-
posições do artigo 198, da Lei 
6.015/73, artigo 30 da Lei 
8.935/94 e incisos II, VI, do artigo 
113, da Lei 5.008/81, entendo ser 
competente para análise decisão 
do pedido o Juízo de Direito da 
comarca de São Domingos do Ca-
pim, com competência para Regis-
tros Públicos, em conseqüência re-
tomem os autos ao Juízo de ori-
gem.  

Belém, 21 de novembro de 1996. 
Desa. Izabel Vidal de Negreiros Leão   

Corregedora Geral da Justiça do Estado 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 241/96 
 
 
Requerente: Dra. Ednéia Oliveira Tavares 
 

DECISÃO: 
 
Tratam-se os presentes autos de 

pedido de providências formulan-
do pela Exma. Sra. Dra. Ednéia 
Oliveira Tavares, então Juíza de 
direito da 2ª Vara Cível da Comar-
ca de Ananindeua-Pa., requerendo 
a redistribuição de 35 processos, 
envolvendo menores em situação, 
irregular, para a Vara da Infância e 
da juventude competente para a-
precía-los, nos termos da legisla-
ção e jurisprudências pertinente. 

Suscitado o conflito de compe-
tência, o Presidente do Egrégio 
Tribunal de Justiça  do Estado, en-
caminhou ao autos ao órgão corre-
icional para que dite provimento a 
respeito, conforme notas taquigrá-
ficas juntadas aos autos. 

A Assessoria Jurídica da Corre-
gedoria, após análise assevera ser 
pacífico o entendimento a luz da 

lei nº 8.069/90, de que a Vara da 
Infância e Juventude, é competen-
te para apreciar os processos relati-
vos a menores em situação regular 
é da Vara de Família. E que a Va-
ra da Infância e Juventude é a 1ª 
Vara, de acordo com a Resolução 
nº 013/94-GP e a de Família é a 
2ª Vara. 

Entendo que assiste razão ao 
Ministério Público que inexiste, 
“data vênia” motivação para expe-
dição e provimento por parte deste 
Órgão, posto que o assunto já está 
disciplinado, devendo ser apenas 
obedecida a Lei e a Resolução a-
cima mencionadas, ou seja, meno-
res em situação regular para a Va-
ra de família, assim sendo deverão 
ser redístribídos naquela disposição 
como acontece na Vara da Capi-
tal, e processados com a máxima 
urgência, para evitar maiores pre-
juízos para as partes envolvidas. 

 
Belém, 10 de janeiro de 1996. 

 
Desa. Izabel  Vidal de Negreiros Leão  
Corregedora Geral de Justiça do Estado 
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DISCURSO PELA DESIGNAÇÃO COMO PRIMEIRO JUIZ DA 
COMARCA DE CURRALINHO, INSTALADA OFICIALMENTE NO DIA 
14 DE DEZEMBRO DE 1996, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO 
 
 

Nunca acreditei tanto em destino. Todavia percebo que o mundo tem a 
sua linguagem, ou mesmo a sua alma, como diz Paulo Coelho. Por isso a 
vida se manifesta através de sinais, nós é que as vezes não os percebemos. 

Quando conseguimos decifrar a voz da existência, então, realmente, al-
cançamos uma sintonia que nos faz verificar que nem tudo é coincidência 
neste mundo. 

Nesta cidade de Curralinho, hoje transformada em Comarca Judicial, 
porta dos fundos do Marajó mas por onde grandes linhas de frente passam, 
ou entram, também passaram antepassados meus, um deles meu avô Álva-
ro Moacyr Ribeiro Malato, humilde coletor de rendas, nascido em Ponta de 
Pedras, contemporâneo e amigo de Ricardo Borges, cuja homenagem é o 
nome deste glorioso fórum, e Manoel de Christo Alves Filho, Presidente do 
TJE, com os quais manteve laços de amizade profunda. 

Meu pai e meu tio, os jornalistas Eládio e João Malato, igualmente 
pontapedrenses, homens que figuram no grande elenco de grandes vultos 
do Estado do Pará, igualmente mantiveram laços de companheirismo com 
o Desembargador Presidente Manoel de Christo Alves e Ricardo Borges, 
quem se homenageia hoje com justiça. 

Eu, como ferrenho marajoara de coração, desde que integrei as embar-
cações de pequeno porte e a vida campestre e ribeirinha do homem mara-
joara à minha vida, tendo aprendido com meu avô que vivemos em fun-
ção da água, experimento, neste instante, a imensa alegria de pisar em so-
lo marajoara, agora como Juiz de Direito. 

Tal alegria se multiplica porque foi nesta terra do meu  boníssimo Mara-
jó que estes grandes homens passaram, ao lado de outros, deixando vestí-
gios cujas grandezas enobrecem as paginas da historia do Pará. 

 O nosso homenageado é a principal prova dessa magnitude. Preferiu 
ao sul do pais, Blumenau, Santa Catarina, o Pará, Município de Faro e 
Curralinho, onde neste último conseguiu ser duas coisas competentes: Juiz 
e Prefeito, promovendo ações que nunca mais o Pará pode esquecer como 
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por exemplo a defesa enérgica de Curralinho, contra os prenúncios da Re-
volução de 30, quando revolucionários, dirigindo-se para Manaus, quise-
ram aportar nesta cidade. Outra não seria a sua atitude porquanto, já em 
Faro, reprimira vigorosamente a tentativa do Estado do Amazonas em o-
cupar as ilhas das Cutias.  

Neste Curralinho, quando Prefeito, no término de seu mandato, conse-
guiu o saldo positivo de exportação de 2 milhões de dormentes para o sul 
do Pará e para o estrangeiro, além da multiplicação da receita municipal 
de 16 para 72 contos de réis. 

Incentivou e organizou a extração de madeiras, a produção de óleos 
vegetais, desenvolveu as atividades agropecuárias, instalou usinas de be-
neficiamento de arroz e oleaginosas e restaurou o telégrafo subfluvial. Tu-
do isso em 1917, quando as embarcações moviam-se ao sabor do vento. 

Como Juiz, soube, também, valer a Justiça quando, em Bagre, mandou 
prender o Intendente local e seus fi lhos, os quais fomentavam no municí-
pio agitações, desmandos e arbitrariedades. 

Foi Ricardo Borges quem organizou a 1ª Junta de Conciliação e Jul-
gamento, em 12 de setembro de 1935, e desta foi o seu Presidente duran-
te dois anos, até a criação do Tribunal do Trabalho. 

Foi também deputado, advogado, administrador, pesquisador e emérito 
historiador, talentos dos quais o Pará se orgulha constantemente. 

Mas foi no jornalismo que Ricardo Borges encontrou-se, mais uma vez, 
em a Província do Pará, ano de 1968 , com meu pai Eládio Malato e meu 
tio João Malato. Foi também aí que, pela primeira vez, subindo as escadas 
da redação do jornal, observei a figura impoluta, ousada, inquieta, corajo-
sa e competente desse respeitado homem, deduzindo com aquela pouca 
idade que ali estava um futuro vulto deste nosso grande Estado. 

Depois disso, pelos jornais, pesquisas, atuações administrativas, ratifi-
quei o grande homem que o Pará haveria de, um dia, orgulhecer-se e ho-
menagear. Muito mais quando se ratificam tais valores através de conse-
lheiros culturais como Clóvis Silva de Morais Rêgo, de quem, pela alta 
consideração, respeito e admiração, na qualidade, inclusive, de amigo 
apaixonado do fi lho do homenageado, o Desembargador Ricardo Borges 
Filho, ouso trazer o regozijo e a congratulação amiga pela feliz iniciativa e 
festejada lembrança. 

É em percepção dessa linguagem universal da vida, tida como coinci-
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dente, tantas vezes escondida, que hoje venho tomar conta desta Comar-
ca, ao lado da ilustre Promotoria de Justiça, querendo trazer verdadeira-
mente, a exemplo dessas pessoas citadas e em especial do homenageado, 
a mais ampla justiça, o mais eficaz dos direitos e a melhor de todas as leis, 
tendo como objetivo o Estado Democrático de Direito, numa definição de 
coincidência, então, como explica Aurélio, como "incidência dentro de um 
mesmo ponto", ou como enfatiza o grande Machado de Assis, "como um 
sonho coincidindo com a realidade, em que as bocas unem-se na imagi-
nação e fora dela". 

 
Muito obrigado ! 
 
Ernane Malato 
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